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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)

Csengele Község Önkormányzata által elnyert támogatások

Tisztelt Lakosok!
2017. július 17-től Csengelén a védőnői feladatokat Tóth Alexandra védőnő látja el!

A védőnői tanácsadások időpontja:
    Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: kedd 8-10 óráig
    Várandós tanácsadás: kedd 10-12 óráig

Háziorvosi tanácsadás: 
    Dr. Torontáli Renáta, hónap utolsó csütörtökje, 13 órától

Csecsemő és kisgyermek gyermekorvosi tanácsadás:
    Dr. Pálinkás Pál, kéthetente kedden 8-9 óráig (páratlan heteken)

Várandós tanácsadás nőgyógyásszal:
   Dr. Balog István, a hónap első csütörtökje, 12-14 óráig
Tel.: 06-62/286-252
 06-30/728-14-34
Email: vedono@vertigoweb.hu
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XXII. CSENGELEI SPORTNAPOK
Immár XXII. alkalommal megrendezésre kerülő sportnapo-
kat 2017. augusztus 12-én 16 órai kezdettel nyitottuk meg 
labdarúgó pályánk új fejlesztéseinek átadásával. Az ünnepé-
lyes megnyitón rész vett Farkas Sándor országgyűlési képvi-
selő, Kormányos Sándor polgármester, a helyi képviselőtes-
tület tagjai, Nógrádi Tibor az MLSZ Csongrád megyei igazga-
tója, Vörös Tibor szakosztályvezető, Sors Róbert Horgos 
polgármestere, játékosok, szurkolók, szomszédok, barátok.

Az átadás után 17 órától a helyi megyei II. osztályú focicsa-
pat tartott főpróbát a bajnokság kezdésére, edzőmeccset 
játszottak Horgos csapata ellen, ahol a vendégek győztek 
1:0-ra. Mérkőzés után a Csengele Házban Tisóczki Péter által 
főzött finom vacsorát együtt fogyasztotta el a két csapat. 
Eközben a sátorban már készülődőtt a Gypo Circus együttes, 
valamint gyülekeztek az éjszakai kispályás torna résztvevői. 
A tavalyihoz hasonlóan, ismét nagysikerű műsort adott a 
helyi dobossal (Muhel Zoltán) fellépő zenekar. 23 órától 
Dorogi László szolgáltatta a jó hangulathoz a zenét. Hajnali 
3 órakor fejeződött be a nagysikerű kispályás focitorna és a 
mulatás is.
Vasárnap délelőtt utánpótlás csapataink vették birtokba a 
labdarúgó pályát és játszottak barátságos mérkőzéseket a 
tömörkényi fiatalok ellen. Eközben már zajlott a IV. BMW és 
Lada Találkozó. Fiatal labdarúgóink mérkőzései után bonyo-
lítottuk le a szombaton elmaradt női-férfi 11-es rúgó ver-
senyt. Ezek után az újra csatasorba álló helyi Zsákbamacskák 
női csapata játszott edzőmérkőzést a dóci lányok-asszonyok 
ellen. A mérkőzésen 5:2-es vendég győzelem született. 16 

órától, ha lehet még jobban lila-fehérbe öltözött a csengelei 
pálya. Megérkeztek az újpesti lila-fehér csapat ifjú és öregfi-
úk focistái. Először a fiatalok játszottak, ahol 2:0-ás hazai 
vezetésről 5:2-re diadalmaskodott a vendégcsapat. Ezután 
következett a sportnapok fő mérkőzése, ahol a 2007-es 
csengelei bajnok csapata 4:1 arányban győzte le az Újpesti 
Legendák és Barátok csapatát. A két csapat a mérkőzés után 
a Gól Sörözőben együtt fogyasztotta el a Vörös Tiborné által 
főzött töltöttkáposztát. Vacsora közben megérkezett az est 
sztárvendége Bunyós Pityu, aki 21 óra után nagysikerű fel-
lépésével szórakoztatta a közönséget. A sztárvendég műsora 
után a pusztaszeri Hegedűs zenekar gondoskodott a jó han-
gulatról hajnalig. Pihenésképpen éjfélkor egy szép tűzijáté-
kot láthattak a kilátogatók, majd tombolasorsolás törte meg 
a mulatást.
Minden kedves kilátogatónak köszönjük, hogy megtisztelte 
részvételével a XXII. Sportnapok rendezvényt. Külön köszö-
nöm a támogatóknak, hogy segítették ismét megrendezni a 
sportnapokat. Köszönöm a szomszédok türelmét és megérté-
sét. 
Fő támogatóink: Kormányos Sándor polgármester úr és a 
helyi önkormányzat képviselőtestülete, Czombos Csaba 
(Kiskunmajsa), Czékus Tamás (Jászszentlászló), Szekeres 
Róbert, Pálfi László (Szeged), Gól Söröző, Kuszi-Trafik, Kun 
Imre (Kiskunmajsa), Pataki Ferenc (Kistelek).
Támogatóink: Tóth László, Jónás Szabolcs, Kővágó Antal, 
ifj. Vígh Tibor, Csengelei Gyógyszertár, Kat-Rix ruházati 
bolt, Szi-Szi ABC, Longa István, Rónyai Antal, Fehér Kálmán, 
Tóth Zoltán, Csókási Zoltán, dr. Balikó Katalin, dr. Varga 
Szabolcs, Czibolya András, Tóth István, Tóth Zsolt, Tóth 
Imre, Golmitz Kft. (Budapest), Vertigoweb Kft. (Kistelek), 
Kucsora Mihályné, ifj. Mészáros Péter, Tisóczki Péter, Túri 
Sándor, Csányi Ferenc, Nagy Gábor, Lesták Bertalan, Csányi 
Róbert, Vörös Tibor, Vörös Tiborné, Vörös Csilla, Árvai 
Kálmánné, Fekete Gyöngyi, Géczi Nóra, Kerékgyártó László, 
Kiss Sándor és Varga Erika, Kunszabó Antalné, Görög 
Julianna, Kócsó Dániel, Csókási Imre, Kiss János, Mini 
Diszkont, dr. Torontáli Renáta, Darabos Gábor, Szívós 
András, Baranyi Ildikó, Bencsik Zoltán, Bangó Péter vezeté-
sével a polgárőrség, a helyi sajtó képviselői, végül, de nem 
utolsó sorban a helyi közhasznú munkacsoport és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Még egyszer köszönöm, mert a fent nevezettek nélkül a ren-
dezvényt nem tudtuk volna lebonyolítani.

Kun-Szabó Tibor
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Élmények és emlékek 
az ifjúsági zenekarral
Kisteleki és Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Gyermek-
Ifjúsági Fúvószenekara. Az elmúlt 10 hónapban számtalan-
szor hallhattuk ezt a nevet, ugyanis 2016 októbere óta ren-
geteg időt töltöttünk együtt a kisteleki fúvósnövendékekkel. 
Lassan egy éve, tavaly szeptemberben állt elő karmesterünk, 
Czirok Zoltán azzal az ötlettel, hogy hozzunk létre egy közös 
csengelei és kisteleki ifjúsági fúvószenekart, hogy egy 
nagylétszámú és versenyképes zenekarral indulhassunk a 9. 
Országos Zenekari Versenyen. 
Októberben el is kezdtük a felkészülést és ettől kezdve két-
hetente szombatonként utaztunk a zenekari próbákra 
Kistelekre, amelyek mindig jó hangulatban és kemény mun-
kával teltek. Négy darabon dolgoztunk, melyeket azt hiszem, 
bármelyik zenekari tag még álmából felkeltve is fel tud 
sorolni: a Régi szép emlékek induló, az Adagio, a Promenád 
és a Free World Fantasy. Ezeket a műveket annyiszor ját-
szottuk és próbáltuk, hogy mindenki fejébe kitörölhetetlenül 
beleégtek, ami nagyon jó, hiszen ha a jövőben bármelyikünk 
meghallja felcsendülni ezeket a darabokat, eszébe jut majd 
az a sok szép emlék, amiket együtt átéltünk.
Első szereplésünk decemberben, a Kisteleki Általános Iskola 
karácsonyi ünnepségén volt. Ezek után januárban felvételt 
készítettünk a kötelező versenydarabunkról, amely Balázs 
Árpád Promenád című műve volt. Ez kalandosra sikeredett, 
hiszen korlátozott időnk volt, a zenekar egyetlen oboája 
elromlott, valamint nem akart összeállni a darab. Végül 
azonban örömmel értesültünk február végén, hogy velünk 
együtt 6 ifjúsági zenekart válogattak be a versenyre. Így 
tehát újult erővel és lelkesedéssel folytattuk a felkészülést.
A 9. Országos Zenekari Versenyt április végén rendezték meg 
Budafokon. Úgy gondolom, hogy mindenki borzasztóan 
izgult, főként mikor már harmadjára hangoltunk és a szín-
padon ültünk várva a nagy megmérettetésre. A zenekar 
rendkívül jól szólt, fent ülni pedig felejthetetlen élmény volt, 
mert tudtuk, hogy most minden egyes hang számít, nem 
téveszthetünk el semmit. Számomra ilyenkor mindig külön-
leges, mikor szünet közben felpillantva látom a koncentráci-
ót az arcokon, vagy mikor a darab érzelmi tetőpontján ráné-
zek a karmesterünkre, aki ilyenkor annyira átéli a zenét, 
hogy szinte egy másik dimenzióban van. Csodás pillanatok 
ezek, amiket kívülről nem láthat a néző, mi azonban része-
sei lehetünk. Hatalmas öröm volt, mikor a sok kemény 
munka, befektetett energia és idő megtérült, ugyanis harma-
dik helyünknek úgy örültünk, mintha legalább a verseny 
nagydíját kaptuk volna meg. 
Ezek után már kissé magabiztosabban, de azért még mindig 
kételyekkel telve utaztunk június végén Zrenjaninba, 
Szerbiába, ahol a 6. Bega Festen vehettünk részt. 
Mindannyiunk számára ismerős terep volt már, hiszen 
2014-ben a Kisteleki Gyermekzenekar, 2015-ben pedig a 
Csengelei Fúvószenekar aratott nagy sikert és hozta el a 
verseny nagydíját. Az előző sikerek után reménnyel telve 
indultunk a versenyen, bár Czirok Zoli többször is megemlí-
tette, hogy ha ő lenne a zsűri, akkor „biztos nem adná oda 
harmadszorra is a nagydíjat ugyanannak a karmesternek”. 
Szerencsére nem ő volt a zsűri és nagy örömünkre 100-ból 
99 ponttal kiemelt első helyet szereztünk, valamint a nagy-
díjat is elhoztuk. 

Júniusban a Csengelei Falunapokon, augusztusban pedig 
Kisteleken az augusztus 20-ai ünnepség keretén belül is 
bemutattuk műsorunkat. Sok szép emlékkel gazdagodtunk, 
tartalmasan és eredményesen töltöttük együtt az időnket, 
valamint szorosabbá tettük az eddig csak kialakulóban lévő 
barátságokat. Az augusztus 20-ai volt az utolsó szereplé-
sünk, melynek végén Zoli azt mondta: „Hát gyerekek, ennyi 
volt.” Ez a mondat vegyes érzelmeket indított el bennem, 
hiszen boldog vagyok, hogy ennek az egésznek részese 
lehettem, másrészt viszont nagyon élveztem az együtt töltött 
időt és sajnálom, hogy véget ért. Azonban ha hihetünk 
Zolinak, márpedig ő általában betartja a szavát, akkor „lesz 
még ennek folytatása”. 
Ezúton pedig szeretném megköszönni minden egyes zeneka-
ri tag nevében, hogy részt vehettünk ebben. Köszönjük 
Kistelek és Csengele önkormányzatának, a művészeti isko-
láknak, a szülőknek, a zenetanároknak, akik mindig segítsé-
günkre voltak, de legfőképp Czirok Zoltánnak, akinek a 
fejében megszületett ez az ötlet és meg is valósította. 
Mindent köszönünk!
Csodás élmény volt ez a tíz hónap és reméljük, tényleg nem 
ért még véget ezzel a két zenekar közös munkája.

Forgó Judit

Vincze János fafaragó 
országos elismerést kapott
Július 28-án Budapesten, a Duna Palotában volt a Magyar 
Kézművesség – 2017 pályázat díjkiosztója. A tárlaton a 
falunkbéli fafaragó népi iparművész, Vincze János két alko-
tással szerepelt. Azokkal, melyeket a falunapokon a falunak 
ajándékozott, az idős házaspárt ábrázoló szobrokkal.
A szakmai zsűri nem csak beválogatta a kiállításra érdemes 
alkotások közé, hanem díjazásra is javasolta. A Magyar 
Kézművességért Alapítvány az elismerő oklevél mellé egy 
herendi porcelán vázát adományozott.
Csengele község önkormányzata is elismerte Vincze János 
munkásságát, mellyel öregbítette falunk hírnevét, és 30 ezer 
forint pénzjutalomban részesítette.
A fafaragónk a díjak átvételéhez felvitte a színpadra Mihályi 
Lászlót, aki általános iskolás létére már több éve tanulja a 

(folytatás a következõ oldalon)
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mesterfogásokat Vincze Jánostól. Nagy tapsot kapott, ami-
kor utódját bemutatta.
Fafaragónknak újabb sikert jelentett az is, hogy a magyar 
kézművességet bemutató, 2017-es reprezentatív album borí-
tójára felkerült az öreg juhászt ábrázoló szobra.

Molnár Mihály

Az eredmények:
Belgium – Hollandia 14 : 21
Belgium – Magyarország 13 : 21
Magyarország – Hollandia 23 : 25
Két győzelemmel a hollandok lettek az elsők, egy győzelem-
mel a magyarok a másodikok, a harmadik helyezettek pedig 
a belgák lettek.
Az érmeket Kormányos Sándor polgármester, Csókási Zoltán 
alpolgármester és Csáki István tollasbajnok adta át.

Molnár Mihály

Megérkeztem
Augusztus hónapban született gyermek: Csúri Józsefnek és 
Bali Ágotának Maja, Kovács Lászlónak és Müller Vanesszának 
László

gratulálunk!

Hollandia nyerte
a II. Mini Olimpiát
Augusztus 13-án rendezték meg a csengelei faluházban a II. 
Mini Olimpiát, melyen Magyarország mellett Hollandia és 

Belgium spor-
tolói vettek 
részt (tervben 
volt Szerbia és 
Németország 
szereplése is, 
de ők nem tud-
tak eljönni).
A Mini 
O l i m p i á n 
egyetlen ver-
senyszám volt, 
a vegyespáros 

tollaslabda. A magyarokat Fődi Ilona és Edlich József, a hol-
landokat Sandra de Buck és Zalán Edlich, a belgákat Eric 
Vanpee és Vapee-Eperjessy Martine képviselte. A versenyre 
eljött a holland Jos Bierings is, de sérülése miatt nem tudott 
játszani, ezért ugrott be helyére Zalán Edlich.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. október 11.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. október 2.

MEGEMLÉKEZÉS!
Szeretett gyermek, testvér és unoka, Ma-
gyari Krisztina halálának 2. évfordulója

„Hiányod fájdalom, minden könny vigasz, 
örök a perc, de az élet nem az. 
Minden éjszaka és hajnal véget ér,
s míg szívünk dobban, Te örökre benne élsz.”

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

2017. szeptember 9-én 6 órától
2017. szeptember 11-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. szeptember 16-án 6 órától
2017. szeptember 18-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2017. szeptember 23-án 6 órától 
2017. szeptember 25-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2017. szeptember 30-án 6 órától
2017. október 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

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

Állatorvosi ügyelet
2017. szeptember 9-én 6 órától
2017. szeptember 11-én 6 óráig

Telefon: 06-30/488-0267

2017. szeptember 16-án 6 órától
2017. szeptember 18-án 6 óráig 

Telefon: 06-70/424-4455

2017. szeptember 23-án 6 órától 
2017. szeptember 25-én 6 óráig

Telefon: 06-70/330-4504

2017. szeptember 30-án 6 órától
2017. október 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

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

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 - 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

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

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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A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - bal-
lagások, 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, lege-
lő) 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 gáztűz-
hely 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, vizs-
gára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István autószerelő mester és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás tégla-
építésű 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 vil-
lanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűzhe-
lyeket) 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 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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Hirdetések
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszekrény, 
1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban lévő sző-
lőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig mér), jó álla-
potban lévő gyermek íróasztal. Érd.: 06-30/472-8266
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkonvektor 
fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő gyümölcs-
fákkal 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 telefonszá-
mon 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.: 30/851-9209
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, kony-
ha, 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 tar-
tozó 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 kialakít-
ható. 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, ameri-
kai 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 tyú-
kok (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 zsírosbö-
dön, 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


