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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)

Tisztelt Lakosok!
Csengele Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
KÖZMEGHALLGATÁST

tart 2016. november 16-án (csütörtökön) 
17 óra 30 perctől a Faluházban.

Önkormányzati hírek
Elkezdődtek a piactér építési munkálatai
Csengele Községi Önkormányzat a Széchenyi 2020 terv kere-
tében 31,75 millió forintot nyert piaci infrastruktúra fejlesz-
tésére. 
Az épület az óvoda mellett lesz felépítve, fedett piactérrel, 
fedett kiárusító standokkal, EU-s szintnek megfelelő kiszol-
gáló helyiségekkel. 
A munkálatok október elején kezdődtek el, befejezése jövő 
évben várható. 

Törköly Ágnes

I. Csengelei Étkek Napja és kemence átadó
A Csengele háznál megépült kemence, a próbasütések után, 
október 1-én lett hivatalosan átadva. 
A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, nagy örömünkre nem 
csak kis falunkból. A programot a Csengelei Templom 
Scholája nyitotta meg. Ezek után Nagy Mihály vőfély mon-
dott köszöntőt, majd Kormányos Sándor polgármester adott 
át okleveleket és emlékérmeket mindazoknak, akik közre-
működtek a kemence építésében, sütöttek benne és a későb-
biek során munkájukkal segítik az itt megrendezésre kerülő 
eseményeket. Polgármester két jelképes kulcsot is átadott, 
elsőként Rényi Lászlónak a népdalkör és citerazenekar veze-
tőjének, akik rendszeres heti próbájukat itt fogják tartani, 

valamint Vincze János népi iparművész fafaragónak, akinek 
részére egy műhelyet fognak kialakítani a házban. Ezek 
után Antal Imre plébános megszentelte a kemencét, majd a 
Csengelei Népdalkör és Citerazenekar szórakoztatta műsorá-
val a jelenlévőket. 

Az ünnepélyes rész 
után el is készültek a 
finomságok, melyekből 
lehetett kóstolni. Sült a 
kemencében sertéscsü-
lök, kenyér, rétes, 
kenyérlángos, krumplis 
pogácsa és kalács, két 
üstben főtt a gulyásle-
ves, egy bográcsban 
pedig pacal. Tárcsán 
folyamatosan sütötték 
a krumplit, és a csirkét, 
később a debrecenit és 
a szalonnát, lerniben a 
„hajába krumplit”. A 
finom étkek mellett 
folyamatosan lehetett 
házi készítésű sajtokat 
is kóstolni. A rendez-
vény késő estig tartott, 
nagyon szépen köszön-
jük a sok-sok segítsé-
get, a sütőknek, főzők-
nek és mindenkinek, 
aki munkájával bármi-
lyen formában hozzájá-
rult a rendezvény sike-
res lebonyolításához.

Törköly Ágnes
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Általános iskolai hírek
Hangverseny a Zene Világnapján
Yehudi Menuhin világhírű amerikai hegedűművész és kar-
mester 1975-ben kitalálta, hogy október 1. legyen a Zene 
Világnapja.
Azóta minden évben október első napjaiban a világ összes 
részén hangversenyeket, térzenéket, zenei bemutatókat tar-
tanak, ezzel is jelezve a zene fontosságát a mindennapi éle-
tünkben. 
Csengelén idén egy rendhagyó énekórával emlékeztünk meg 
a Zene Világnapjáról, október 2-án (hétfőn) reggel 8 órakor. 
A szegedi zeneművészeti szakközépiskola fúvós növendéke-
iből alakult fúvós ötös látogatott el településünkre és egy 
hangszerbemutatóval egybekötött koncerttel örvendeztette 
meg az általános iskola tanulóit. Műsorukon az 1700-as 
évektől (barokk zene) a klasszikus és romantikus zenén 
keresztül, napjaink muzsikái (filmzenék, könnyűzenei átira-
tok) hangoztak el. Hangszereiket nem csak fúvós ötös össze-
állításban, hanem szólóban is megmutatták, így a csengelei 
gyerekek hallhattak négy fafúvós (fuvola, oboa, klarinét, 
fagott) és egy rézfúvós kürt játékot. 
A fúvós együttes tagjai Horváth Noémi, Horváth Kincső, 
Vastag Vilmos, Sugár Attila és Lajos Judit, zongorán kísért 
Horváth Lívia, a bemutató órát Czirok Zoltán tanár úr vezet-
te le. 

Czirok Zoltán

Október 6-ai megemlékezés
Október 6-án megemlékezést tartottak az aradi vértanúk 
emléknapja alkalmából az általános iskolások a faluházban. 

Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő, Lantos István 
tanár úr felkészítésében. 
A megemlékezés után Longa Istvánné igazgató nő kiosztotta 

a Nemzeti hitvallás című könyvet az 5. osztályosoknak a 8. 
osztályosoknak pedig Magyarország Alaptörvényét adta át. 

1956-os megemlékezés
Az Általános Iskola 6. osztályos tanulói, Lantosné Horváth 
Irén felkészítésében, október 20-án rövid műsorral emlékez-
tek meg az 1956-os forradalomra.

Óvodai hírek
Október hónap bőven tartogatott programokat a csengelei 
bölcsődések, óvodások számára.

Népmese napja
Óvodánkban 2017. szeptember 29-én, pén-
teken tartottuk a „NÉPMESE NAPJÁT”.
Hazánkban 2005 óta ünnepeljük a népme-
se napját. Benedek Elek a „Nagy 
Mesemondó” születésnapján már hagyo-
mányosan még nagyobb figyelmet szente-
lünk a gyerekeink körében kincsnek számí-
tó mesékre.
A mai napon óvodánk minden kis gyerme-

ke megtekinthette a „Magyar népmese” sorozatban megje-
lent mesék közül: A kékfestőinas és a Szegényember hege-
dűje című meséket. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel néz-
ték a kivetítőn a meséket és elhatároztuk, hogy többször is 
szervezünk nekik ilyen vetítéseket.
A nap végén egy mesét kaptak ajándékba, melyet hazavihet-
tek és családjukban szüleik által hallgathattak meg a gyer-
mekek.

Molnár Éva

A Zene Világnapja
Október elseje a zene világnapja. Ezen alkalomra színes 
programot szervezett az intézmény. A meghívást szívesen 
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fogadta Czirok Zoltán a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanára és diákjai.
Beszélgetettünk a gyerekekkel a zene fontosságáról, és az 
iskola növendékei bemutatták a különféle fúvós hangszere-
ket, a hangszereken ismert dalokat szólaltattak meg. Az 
óvodások ügyesen felismerték az ismert dallamokat. Vidám, 
közös zenéléssel, énekléssel zárult a program.

Tóth-Andorné Farkas Éva

Állatok világnapja
A gyermekek egyik kedvelt témaköre az „Állatok világnapjá-
hoz” fűződik. A csengelei gyerekeknek sokféle élménye van 

az állatokkal kapcsolatosan, szívesen beszélgetnek, mesél-
nek róla. 
Mészáros Jánosnak köszönhetően „póni simogatással” még 
örömtelibb élménnyé vált ez a nap.

Tóth-Andorné Farkas Éva

Kirándulás a Gyurkovits tanyára
Az állatok világnapja kapcsán, egy lipicai lovas tanyára láto-
gattak el intézményünk gyermekei. Az önkormányzat kisbu-
szaival jutottunk el a helyszínre, ahol lovas kocsikáztunk a 
közeli erdőben, a gyermekek megsimogathatták és répával 
kínálhatták a lovakat, valamint nagy sétát tettek a tanya 
környékén, ahol megnézhették a szürke marhákat és a szar-
vasmarhákat. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a 

lehetőséget az Önkormányzatnak és Gyurkovits Róbertnek. 

Víghné Nyikos Tünde

Szüreti mulatság
A következő őszi programunkat a Csengele Házban tartot-
tuk. melyen a szülők és a gyerekek is részt vettek. Először a 
gyerekekkel az őszi időjárás változásról az őszi termésekről, 

(folytatás a következõ oldalon)
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munkálatokról beszélgettünk, őszi dalokat énekeltünk. A 
szorgos kiskezek ügyesen gyűjtötték a diót, szemezgették a 
szőlőt az ősz egyik legfinomabb gyümölcsét. A szőlőből apu-
kák segítségével kipréseltük a szőlőlevét, amit meg is kóstol-
tak. Közben nagy lelkesedéssel morzsolták a kukoricát is.
Az ünnepi jó hangulatot fokozta Magony Imre, Gyovai 
József, Tóth Katalin által készített ételek fogyasztása, 
melyek az újonnan elkészült és átadott kemencében készül-
tek.
Köszönjük felajánlásukat, a nagyon finom ételeket.

Tóth-Andorné Farkas Éva

Kenyér napja
Október 12-13-án a Kenyér Világnapját megelőző napokban 
számítógépről megtekinthették a gyermekek a kenyérsütés 
hagyományos módját. Láthatták a dagasztást és a kemence 
felfűtését is. Előző napon a szüreti mulatságunk helyszínén 
már láthatták a finom kenyérlángos és a kalácssütés mene-
tét a Csengele háznál megépített kemencében. Így már isme-
rősnek tűnt ez az esemény.
Pénteken a Vajas pánkó mesét hallgatták meg a Pillangó 
csoport gyermekei és vajas pánkó tésztát dagasztottunk, 
kelesztettünk és a dajka nénik segítségével meg is sütöttük. 
Nagyon finomra sikerült és jó étvággyal elfogyasztottuk!

Molnár Éva

Ovis kirándulás a Móra tölgyekhez
Ilyen gyönyörű őszi időben nem maradhattunk az óvodában, 
így hát ismét kirándulást szerveztünk, ezúttal a Móra töl-

gyekhez. Óvodánk 2 csoportját Mészáros János és id. 
Mészáros János fuvarozta el a helyszínre lovas kocsikkal, a 
gyerekek nagyon élvezték a fél órás utat. Hatalmasat sétál-
tunk a gyönyörű őszi erdőben, makkot és leveleket gyűjtöt-
tünk. A gyerekek közül többen először jártak a Csengelei 
erdőben, boldogan fedezték fel az erdő kínálta szépségeket, 
a friss levegőn szerzett kipirult arccal indultunk vissza a 
lovas kocsikhoz, melyek visszaszállítottak minket az óvodá-
ba.

Víghné Nyikos Tünde

Faluházi és könyvtári hírek
Országos Könyvtári Napok
Októberben a könyvtárak és a könyvtárosok 
ünnepelnek. A rendezvénysorozat alkalmából 
mindenhol igyekeznek látványos, szórakozta-
tó és hasznos programokat összeállítani a 
könyvtárak.
Az idei könyvtári napok rendezvényei – a Tiszta forrásból 
címet kapták – az életet adó vízhez és a természetvédelem-
hez kapcsolódtak. 

(folytatás az előzõ oldalról)
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Csengelén a Somogyi-könyvtár jóvoltából a Szegedi 
Látványszínház előadása szórakoztatta a résztvevőket, 
műsoruk címe „Az erdő kincseinek nyomában”. Fő témája az 
egészséges életmód volt, a testmozgás fontossága, amibe 
bevonták a gyerekeket is, akik mindezt nagyon élvezték. 

Törköly Ágnes

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel meghívunk mindenkit 

december 3-án,
december 10-én,
december 17-én,
december 24-én

9.30-kor advent vasárnapján
rövid műsorral egybekötött ünnepélyes gyertyagyújtásra.
HELYSZÍN: CSENGELE HÁZ (Csengele, Deák F. u. 5.)

Minden érmet elvittek a majsai pingpongosok
A csengelei pingpongosok október 14-én rendezték meg a II. 
Kalocsai „Indián” Mátyás Emlékversenyt egykori sporttár-
suk emlékére. A faluházban négy kiskunmajsai és négy 
csengelei páros állt az asztalokhoz.

Az elődöntő két csoportban zajlott, de csak az egyikből jutott 
tovább egy helyi páros: Lesták Mátyás és Kovács Attila. Ők 
a harmadik helyért játszhattak, de a kemény meccs ellenére 
nem sikerült dobogós helyet elérni. 
A végeredmény:
I.  Gera Sándor-Grezsa Tamás
II.  Váradi Károly-Dósai Attila
III.  Gyarmati András-Tóth Géza
Az érmeket Kor má nyos Sándor polgármester adta át a spor-
tolóknak, aki ezután kis kosarából végig kínálta a megfáradt 
pingpongosokat. Az éhesek Rényi László nagy bogrács 
gulyásleveséből szedhettek, akár többször is.

A rendezvény jó hangulatban, és ami a lényeg, sportszerűen 
zajlott le.

M.M.

Marcelházán focizott a Reál Margit
Ez év májusában a felvidéki Marcelháza focistái vendéges-
kedtek Csengelén, a nagyrészt csengeleiekből álló Reál 
Margit szervezésében. Akkor a vendégek meghívást adtak a 
margitosoknak, a látogatásra október 21-én és 22-én került 
sor.
A busszal utazó margitosokat a szlovák-magyar határon 
várták a marcelháziak, a csomagtartókból előkerültek a 
helyi borok, sörök és pálinkák, és már ott, az út szélén meg-
kezdődött a vendégfogadás. Délutáni programnak a 
Dunaszerdahely (DAC) és Trencsén első osztályú meccset 
szervezték a vendégeknek.
A stadionba, melyet MOL Arénának neveznek, összesen 
6.600 jegyet adtak el, így majdnem teltházas volt a mérkő-
zés. A csengeleiek a „B” középben kaptak helyet, ahol han-
gosítással ment a vezénylés a DAC-os szurkolóknak, hatal-
mas dobok „zenéje” mellett. Szellemes rigmusok között 
voltak revizionisták is, így nem véletlen, hogy a trencséniek 
meg kiírták angolul, hogy „Ultrák, ne legyetek nacionalis-
ták!”. A magyar himnusz eléneklése után jött a „Ria, ria, 
Hungária”, bár az ellenfél Trencsén is valamikor magyar 
település volt. Az eredmény 2:1 lett a vendégek javára.

Este érkezett meg a csapat Marcelházára, ahol a sportkör 
épületében szállásolták el a vendégeket három ágyas szo-
bákban. Vacsorára marhapörkölt készült, melyhez nokedlit 
és főtt burgonyát adtak, de itt a krumplit nem köménymag-
gal, hanem petrezselyemmel készítik. A vacsorán részt vett 

(folytatás a következõ oldalon)
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Marcelháza polgármestere, Varga Ervin is, aki örömmel 
köszöntötte a magyarországi focistákat. A csengelei polgár-
mester az állami ünnep miatti elfoglaltsága miatt nem 
tudott a túrára eljönni, de egy nagy csomagot küldött 
csengelei termékekkel megpakolva. Kiss Nándor edző adta 
át a margitosok ajándékait a vendéglátó sportkör képviselő-
inek. Vincze János fafaragó népi iparművész focilabdát ábrá-
zoló szobrát is átadta, mely a polgármester irodájába fog 
kerülni. A vendégfogadás és vacsorázás után jött a helyi 
italok kóstolása, majd a közös nótázás.
Másnap délelőtt tíz órakor került sor a Marcelháza-Reál 
Margit mérkőzésre, a vendégek meglepetésére nagy pályán. 
A margitosok előtte még soha nem játszottak ilyen pályán, 
így nem véletlen, hogy a játékidőt lealkudták 2 x 30 percre. 
Négy szép gól született, csak az volt a baj, hogy mindet a 
hazaiak szerezték. A meccs után a marcelházi polgármester 
elköszönt a magyarországi focistáktól. Elmondta, hogy 
nagyon örül annak, hogy a sport szeretete összeköti a kül-
földre szakadt magyarokat az óhazával. A jövőre gondolva, 
egy februári teremfoci tornára szóló meghívást adott át a 
vendégeknek.
Az ebédet a szomszéd falu horgásztójánál lévő étteremben 
szolgálták fel, melyet a marcelházi sportkör vezetője finan-
szírozott. Hal helyett viszont kemencében készült bőrös 
sertéssültet és saslikot kaptunk sült krumplival. Köszönetként 
Váradi Károly, a Reál Margit elnöke házi palackozású borait 
adta át a vendéglátóknak.
Utolsó programként még egy borospincébe látogattunk, ahol 
hét féle fehérbort lehetett kóstolni. A vendéglátó közlése 
szerint nyolc féle borából hét aranyérmet kapott. Érdekes 
volt, hogy a bor tárolására szolgáló hely elég kicsi volt, 
viszont egy szinttel feljebb padokkal, asztalokkal ellátott 
vendégfogadó hely lett kialakítva. Úgy volt tervezve, hogy 
csak egy-egy pohár bort fogyaszt a csapat, de ez úgy módo-
sult, hogy minden fajtából egy-egy pohár nedü lett.
A hazafelé út zökkenőmentes volt, koraeste érkezett 
Csengelére a focicsapat.

Molnár Mihály

Megérkeztem
Szeptember hónapban született gyermek: Vas Ákosnak és 
Katona Editnek Hanna
Október hónapban született gyermek: Nagy Ferencnek és 
Kucsora Katalinnak Boglárka

Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. december 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. december 4.

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

2017. november 11-én 6 órától
2017. november 13-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2017. november 18-án 6 órától
2017. november 20-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2017. november 25-én 6 órától
2017. november 27-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

2017. december 2-án 6 órától
2017. december 4-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. december 9-én 6 órától
2017. december 11-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

Állatorvosi ügyelet

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.§).

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 az előzõ oldalról)
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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: 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

Hirdetések
Eladó ÚJ Samsung UE40MU 6102 UHD HK Smart TV, 2 év 
garanciával (garancia papírral és blokkal). Media Marktban 
vásárolt. Házhoz szállítás és beüzemelés megoldható. 
Ár: 129.000 Ft, érd.: 06-70/562-7867
Eladó, 1,5 méteres önetető (6 részes), 120 literes önitató, 6 db 
Radar radiátor különböző méretekben, 5 hold szántó, villany és 
Norton kút van. Érd.: 06-30/417-3266
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj!  
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Eladó téglából épült 3 szobás családi ház, melléképülettel, 
gépkocsi tárolóval, állattartásra alkalmas ólakkal! A főépület-
ben van ebédlő, főzőfülke, spájz, a fürdőszoba új építésű (új 
bojlerral), a mellékhelyiség külön található. Lakóterület 
109 m2. Fűtés vegyes tüzelésű kazánnal lehetséges. 
A házhoz van egy pince, felette magtár, előttük nagyméretű 
helyiség. 
A melléképület 9mx7m, benne van egy 4mx4m-es konyha és 
két kamra, itt is található mellékhelyiség, valamint szén és 
fatároló. Az udvarban mély fúrott kút van. 
Érdeklődni: 06-30/472-82-66 vagy 06-30/352-58-09-es telefon-
számon (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, 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 telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor 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 Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) és 
a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű földterület, ugyanitt 
tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső! Érd.: 06-30/452-2218 és 
06-30/711-1745
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 válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó.  
Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-1915
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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 melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 
kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
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
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 
Érd.: 06-30/590-9351
Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes 
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlag-
súlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy felújított tárcsás mosó-
gép, egy 3 égős palackos gáztűzhely palackkal, kb. 40-50 literes 
szőlőprés, háztáji kézikocsi, gabonának való zsákok, 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 rendezvé-
nyek - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás 
lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapaszta-
lattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerző-
dést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
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 gáz-
tűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. 
Telefon: 06-30/374-7041
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-
kot 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 tég-
laépítésű 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, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Gépi hasogatást, favágást, fűrészelést vállalok! 
Érdeklődni a 06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.
Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. 
Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! 
Érdeklődni: +36-20/2906-776
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrény-
sor. Telefon. +36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 
62/286-190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! 
Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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