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(folytatás az előzõ oldalról)
csengelei mazsorettek is. Falunkbéliek közül hárman kaptak
elismerést kiemelkedő polgárőr munkájukért: Bangó Péter,
Bangóné Kovács Magdolna és Csókási Jenő.
A kötélhúzásban nem bírtak a csengelei „bikákkal”, mind a
három ellenfél csapatot legyőzték, megszerezve ezzel az első
helyezettnek járó kupát. A csapat tagjai voltak: Bangó Péter,
Laczkó Zsolt, Lantos István és Varga Árpád.

Kormányos Sándor polgármester elfoglaltsága miatt nem
tudott a polgárőrnapon részt venni, viszont másnap végig
látogatta a csengelei kiállítókat.
M.M.

A gyász hozott boldogságot
Magas, karcsú, fiatal lány állt az orvos előtt. Vézna vállai
előre esve, lenvirágkék, riadt szemei alá sötét karikákat rajzolt a kór.
Az orvos borús tekintettel nézte a plafont, miközben hallgatta elől-hátul a sápadt lány mellkasát. A vizsgálat befejeztével kiküldte és behívta az édesanyját.
- Hát kedves Kovácsné, Mária állapota semmit nem javult. Jó
lenne szanatóriumba küldeni, de legjobb megoldásnak az
tűnik, ha hegyvidékre költöznének. Nagyon gyenge a tüdeje, ott remény lenne rá, hogy megerősödik. így sajnos nagy
a valószínűsége, hogy ilyen tüdővel nem éri meg az időskort, fiatalon távozik az élők sorából.
- Jaj, doktor Úr! Ezt mi nem tudjuk vállalni. Ideköt a megélhetésünk, dúl a háború, hogy is tudnánk elköltözni?! Nem
tudom, megoldást jelentene-e, ha kiküldenénk Marikát a
testvéremhez Csengelére, ő erdőőr, ott laknak az erdő közepén.
Az orvos széttárta a karjait:
- A semminél az is jobb, próbálják meg.
Így került ki Marika Csengelére. Érettségi után Szegeden egy
könyvtárban kapott állást, de minden szabad idejét, szabadságát itt a csengelei erdőben töltötte.
1944. októberében itt vonult át a front, ádáz harcot vívott
egymásssal a két hadsereg. A front elvonulása után fiatal
magyar katonát találtak a kömpöci határnál. Valószínűleg
mesterlövész végzett vele, egyetlen kis lyuk a homloka közepén, semmi vér körülötte. Úgy feküdt ott, mintha csak aludna. Marikát nagyon megrendítette a fiatal katona értelmet-
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len halála. Elkérte a „dögcédulán” lévő adatokat, levélben
megírta a szülőknek, hogy esett el a fiuk, és hogy a csengelei
temetőben temették. el.
Hosszú idő elteltével érkezett egy ákom-bákom betűkkel írt
levél, melyben a szülők megköszönték az értesítést és arra
kérték Marikát, néha legyen gondja a sírra, ha tud, tegyen rá
pár szál virágot. Most még nem tudnak eljönni, egyedül nem
mernek nekivágni ekkora útnak. A középső fiukat várják
haza, akit nyugatra hurcoltak, a leventékkel, és semmit nem
tudnak azóta róla.
A háború befejeztével szélnek eresztették az elhurcolt leventéket, a középső fiú is épségben hazatért. Levélben értesítették Marikát, mikor jönnek Csengelére az idősebb fiú sírjához.
Azt kérték, szeretnének vele találkozni, hogy személyesen
megköszönhessék a segítségét.
Marika várta őket. A két fiatal egymásra nézett, szerelem
volt ez első látásra.
Csak néhány levélváltás történt, a nagy távolság miatt nem
volt személyes udvarlás, de ők tudták, hogy most már örökre együvé tartoznak. Esküvő előtt Marika jóformán azt sem
tudta, hol van Sáska, hova fog kerülni. Csak az esküvő után
látta meg, hogy a Bakony alján egy csöpp kis falu a völgyben, hatalmas erdővel, fenyvesekkel körülvéve, girbe-gurba
utcácskákkal, ötszáz évesnél is régebbi templommal – a
Bakonynak egy valóságos gyöngyszeme.
Ide került hát Marika, hegyek, fenyvesek közé. A tüdeje megerősödött, született két csodálatos gyereke, és bizony – igaz,
hogy hajlott háttal, hófehér hajjal – megérte az öregkort.
Kedves Olvasó!
Ha kint jár a csengelei temetőben, álljon meg egy percre a
Hősök sírjánál Szigetvári Mihály keresztje előtt és tisztelje
meg egy főhajtással, mert ő volt az a katona, aki halálával
boldogságot hozott egy fiatal lány életébe, és lehetőséget
adott neki, hogy sokáig élhessen.
Tóthné Sinkó Matild

Megérkeztem
Szeptember hónapban született gyermekek: Törköly
Árpádnak és Bakos Klárának Zalán, Kornóczi Róbertnek és
Sisák Mónikának Martin, Tisóczki Ferencnek és Olajos
Alíznak Ferenc
Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következő alkalom: 2017. november 8.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. november 6.

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

Csengelei
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Állatorvosi ügyelet
2017. október 7-én 6 órától
2017. október 9-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. október 28-án 6 órától
2017. október 30-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

2017. október 14-én 6 órától
2017. október 16-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2017. november 1-én és
2017. november 4-én 6 órától
2017. november 6-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. október 21-én 6 órától
2017. október 24-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

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

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:
- i gény 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
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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
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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 hűtőszekrény, 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.
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Eladó téglából épült 3 szobás családi ház, melléképülettel, gépkocsi
tárolóval, állattartásra alkalmas ólakkal! A főépületben 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 telefonszámon
(Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkonvektor
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 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 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 vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közművesített 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 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
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 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, 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
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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.
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: +36-20/2906-776
Nagybálás széna, rozsszalma eladó!
Érdeklődni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrénysor.
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 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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