
Tüdőszűrő vizsgálat
2019. július 22-26-ig,

hétfőtől péntekig, 9-13 óráig lesz
Csengelén a szűrőbuszon az óvoda parkolójában.

A tüdőszűrés igénybevételére 
vonatkozó jogszabályok értelmében:

• 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat 
évente egy alkalommal, beutaló nélkül, 

térítésmentesen vehető igénybe. 
Mobil szűrőhely esetén a mobil szűrés helyszínén 

állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezőknek.

• 40 éves kor alatt a megelőző célú tüdőszűrésért 
térítési díjat kell fizetni, amelynek összege 1700 forint. 

Viszont járványügyi szempontból indokolt esetben 
(tbc gyanú), háziorvosi beutalóval 
térítésmentesen igénybe vehető.

• A foglalkozás egészségügyi (alkalmassági) vizsgálat 
kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat, 

1700 forintba kerül.

A tüdőszűrés díját a szűrőbuszon kell befizetni, 
a szűrővizsgálat elvégzése előtt.

Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést 
nem vehetik igénybe!

EGÉSZSÉGHÉT
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy a Csengelei Önkormányzat 2019-ben

július 19-e és 26-a között

szervezi az egészségnapokat!

TÜDŐSZŰRŐ: 2019. 07. 22, hétfőtől 
26-a péntekig 9-13 óráig

07.19-PÉNTEK

•  délelőtt: dr. Csoma Zsanett BŐRGYÓGYÁSZ, 
MELANÓMA SZŰRÉS:

°  anyajegy és bőrrákszűrés az egészségközpont 
védőnői részében (bejelentkezés szükséges)

07.22-HÉTFŐ:

•  9-12 óráig KISTELEKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA:

°  CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT a Faluházban 
(bejelentkezés szükséges)

•  9-12 óráig: VÉRCUKOR-, VÉRNYOMÁSMÉRÉS 
a Faluházban

In gye nesKÖZ ÉLE TI HAVILAP2019. július

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS

hí rek
•  8-12 óráig: MASSZÁZS az egészségközpont 

védőnői részében (masszíroz: Kornóczi Róbert-frissítő, 
kondícionáló masszőr, -bejelentkezés szükséges)

07.23-KEDD

•  9-12 óráig: VÉRADÁS a Faluházban
•  9-12 óráig: VÉRCUKOR-, VÉRNYOMÁSMÉRÉS 

a Faluházban
•  17:00 BICIKLITÚRA MINDENKINEK! 

(felnőtt segítők jelentkezését várom. 
Gyülekező 16:45-kor a Csengele háznál, Deák F. utca 5. 
/az úti cél Kiskunmajsa, érkezés kb. 20 órakor/)

07.24-SZERDA

•  9-12 óráig: VÉRCUKOR-, VÉRNYOMÁSMÉRÉS 
a Faluházban

•  8-12 óráig: MASSZÁZS az egészségközpont 
védőnői részében (masszíroz: Kornóczi Róbert-frissítő, 
kondícionáló masszőr, -bejelentkezés szükséges)

•  9-13 óráig: PROGRAMOK A FALUHÁZBAN 
GYEREKEKNEK (0-18 éves korig):

°  sportversenyek, sorversenyek, kreatív sarok, 
papírfonás, csillámtetoválás, színezők, 
zöldség-gyümölcssaláták készítése stb. 

•  18:30-tól szabadtéri JÓGA a parkban 
(rossz idő esetén a Faluházban) bemutató óra, kortól, 
nemtől, súlytól, edzettségtől függetlenül 
(polifom szükséges)

07.25-CSÜTÖRTÖK

•  8-12 óráig: MASSZÁZS az egészségközpont 
védőnői részében (masszíroz: Kornóczi Róbert-frissítő, 
kondícionáló masszőr,/ bejelentkezés szükséges)

•  13-17 óráig: UROLÓGIAI SZŰRÉS az egészségügyi 
központ védőnői részében (prosztata szűrés, vizelési 
panaszok kezelése, vizelettartási panaszok, stb.) 
Dr. Molnár Sándor rendelése (bejelentkezés szükséges)

•  19-20 óráig: ALAKFORMÁLÓ AEROBIK a Faluházban

07.26-PÉNTEK

•  9-12 óráig: az egészségközpont védőnői részében 
a védőnőnél lehetőség van a KÖZEL, TÁVOL, SZÍN ÉS 
TÉRLÁTÁST ellenőrizni. Nem orvosi vizsgálat, ám felfedi 
az esetleges problémát, ellenőrizhetjük a szemüveget, 
és hogy kell-e orvoshoz fordulni a problémával.

A fent említett vizsgálatok mindegyike ingyenes!
A vizsgálatokra bejelentkezni Tóth Alexandránál a 
06-30/728-14-34-es telefonszámon vagy kedden délelőttön-
ként a védőnői tanácsadóban/egészségházban lehet.
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Egyszerűen a jógáról
A jóga nagyon egyszerűen, ám nagyon hatékonyan műkö-
dik. Különböző testhelyzeteket veszünk fel, kitartjuk őket, 
majd kilépünk belőlük, és ez alapvető változásokat eredmé-
nyez testünk működésében. Az izmokat nagyon céltudato-
san és célirányosan dolgoztatjuk. Ez a belső szerveinkre is jó 
hatással van.
Megannyi olyan testedzési mód létezik, amelyek az izmok 
erősítését célozzák. A nyugati sportok a felső izmokat erősí-
tik, néha gépies mozgásokkal. A jóga viszont a mélyebb 
izmokat erősíti az egyéni határok betartásával.
 A modern testkultúra szorgalmazza az erőteljes izommoz-
gást, a jóga viszont ellenzi azt. A különböző testhelyzetek-
ben a test minden izmát szisztematikusan átnyújtjuk, azo-
kat is, amelyeket normál életben esetleg, soha nem haszná-
lunk. Ahogy nő az izmok rugalmassága, izmaink erősebbé 
válnak. Több erőt, kitartást követel az izmoktól egy testhely-
zet vagy mozdulat lassú végrehajtása, mintha gyorsan 
végeznénk el. 
Az álló és fordított testhelyzetek fejlesztik az állóképességet. 
A pózok összekötése folyamatos gyakorlatsorrá a szív, 
érrendszer állóképességének fejlődésére lesz hatással.
Helyre rak minden csontot a testben az ászanák gyakorlása. 
Az izmok, ízületek egyenletes megnyújtásával éri el, s kiold-
va az ott elraktározódott feszültséget. A stressz által megfe-
szül és meg is rövidül az izom. A relaxációval, tudatos nyúj-
tással megszakítod a folyamatot.
Mivel az anyagcsere végtermékek kiürülnek, a testsúly beáll 
egy optimális szintre, tehát alakformálásra is kiváló. A jóga 
helyreállítja az idegrendszerünk egyensúlyát is. A jóga a 
felfedezésről is szól, felfedezzük mi mindenre vagyunk képe-
sek. Fizikálisan és nem fizikálisan egyaránt.
A korlátaink betartása és tágítása segítségül szolgál min-
dennapi életünkben. Erősíti összpontosító képességünket, 
koncentrációnkat, hiszen az elme váltja ki a testhelyzeteket 
fenntartó belső aktivitást.
A gyakorlatok kortól, súlytól, nemtől függetlenül végezhe-
tők. 
A Barakka jóga iskolában tanultam és Hatha alap jógaokta-
tó végzettséget szereztem, Budapesten. Tanulmányaim alatt 
örömmel tapasztaltam, hogy egyre elfogadottabbá vált a 
jóga. Csoporttársaim között: Egészségügyben dolgozók, 
Tanárok, Óvónők, Gyógypedagógusok is részt vettek, ezzel 
Credit pontot szerezve. A gyerekjóga iránt is egyre nagyobb 
az érdeklődés, hiszen Állami elismerést kapott.

Mihályiné Lantos Erika

Egészségügyi központ átadó
Az elkészült egészségügyi központ ünnepélyes átadójára 
június 5-én délután került sor. Az ifjúsági mazsorettek és a 
Régi dalok őrzőinek rövid műsora után Gémes László a 
Csongrád Megyei Közgyűlés tagja, Kakas Béla a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Juhász Tünde kormánymegbí-
zott asszony és Kormányos Sándor polgármester mondott 
beszédet. Polgármester úr most sem feledkezett meg azok-
nak a munkájáról, akik segítettek abban, hogy ez a szép 
beruházás megvalósuljon. Ezt az érintetteknek egy emlék-
lappal köszönte meg. 

Az épületet Kovács Zoltán plébános úr szentelt fel, majd a 
szalagátvágás után belülről is meg lehetett tekinteni a 
házat, melyben a háziorvos és a védőnő kaptak helyet.

T.Á.

Kinizsi Juniális
Június 1-én 7. alkalommal került sor Fábiánsebestyénen a 
Kinizsi parkban a juniálisra. Az összefogás jegyében létrejött 
rendezvényre Farkas Sándor országgyűlési képviselő hívta 
meg választókörzete településeit. 
A szép számú csengelei csapat a kora reggeli órákban indult 
a rendezvényre. 
A megnyitó beszédek után kezdetét vette a települések 
közötti játékos versengés, ahol a versenyszámok között sze-
repelt többek között a feleségcipelés, betyárkodás és a gumi-
csizma hajítás is. A csengeleiek minden részben szépen helyt 
álltak, dobogós helyezéseket szereztek meg.

A megfáradt csapattagok energia szükségleteinek pótlásáról 
Varga Árpád és családja gondoskodott.
A rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat, egy igazi 
összekovácsoló programban volt részünk.

Tisztelt Ügyfeleink!
Hivatalunk

2019. augusztus 1-től augusztus 11-ig
KÖZIGAZGATÁSI SZÜNETET TART.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

 Kormányos Sándor Dr. Tóth Tibor
 polgármester jegyző
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XXV. Falunapok
Idén 25. alkalommal rendeztük meg a Csengelei Falunapokat. 
Most is igyekeztünk minél változatosabb programokat 
összeállítani, hogy mindenki találjon kedvére valót köztük.
A szombati napot a kiállítások megtekintésével kezdtük, 
melyeket Kormányos Sándor polgármester nyitott meg. Ezek 
közül először Lantos Réka terveit nézhettük meg. Réka ezen 
a kiállításon plakátjait, grafikáit, lemez borító terveit mutat-
ta be az érdeklődőknek. Ezután a kisteleki Csányi Lívia 
gobelinjeiben gyönyörködhettünk. A szép képek után Vincze 
János és tanítványa Mihályi László fafaragásai következtek, 
majd a Csengelei Vadásztársaság trófeáit tekinthettük meg. 

A megnyitók után a József Attila térnél már gyülekeztek a 
mazsorettek és a zenekar, hiszen a templomtoronyból meg-
szólaló fanfár után 9 órakor indultak a hagyományos felvo-
nulásra. Visszaérkezve a térre, Kormányos Sándor polgár-
mester nyitotta meg a falunapokat. Az idei falunap a 25. 
volt, ez idő alatt nagyon sokan kivették részüket abban, 
hogy ez a szép rendezvénysorozat megvalósuljon. Ezeknek 
az embereknek polgármester egy gravírozott plakettel és egy 
emléklappal mondott köszönetet munkájukért. 
A megnyitó után a művészeti iskola zenekara, mazsorettjei, 

táncosai és a Régi dalok őrzőinek műsora szórakoztatta a 
közönséget. 

A délelőtt folyamán finom borokat, sajtokat és házi alap-
anyagokból készült kalácsokat lehetett kóstolni, melyet 
Jónás Szabolcsnak, Balog Jánosnénak és Virág Sándornénak 
köszönhetünk. 
A műsor után a Dotto vonat már ott várta a vendégeket, akik 
énekszóval utaztak át a faluházhoz elfogyasztani a finom 
ebédet. 
A délelőtt folyamán a motoros és traktor találkozó helyszí-
nén már gyülekeztek a résztvevők. Polgármester magasba 
emelve nyitotta meg a programot. A motorosok és traktoro-
sok is szerves részei a falunapoknak, az ötletadóknak és az 
eddigi szervezőknek szintén plakettel és emléklappal köszön-
te meg munkájukat. 
A délután folyamán látványos streetfighter, tűzoltó, cross 
verseny bemutatókat láthattunk. Nem maradhatott el a trak-
torhúzó verseny sem, mely nagy érdeklődést mutatott a 
kilátogatók körében. A regisztrált motorosokat és traktorve-
zetőket babgulyással kínálták meg a szervezők, valamint a 
délután folyamán folyamatosan sütötték a palacsintákat, 

(folytatás a következõ oldalon)
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melyből mindenki fogyaszthatott. A programot elsőként a 
motoros, később a traktoros felvonulás, majd a díjátadás 
zárta. A díjazottaknak Krizsán Sándor, Széll János szervezők 
és Kormányos Sándor polgármester egy emléklappal és egy 
üveg borral köszönte meg, hogy részt vettek a találkozón. 
Aki még nem fáradt el, az a zenés buliban folytathatta 
tovább az estét. 
A vasárnapot szentmisével kezdtük. Ezek után az I-II. világ-
háborúban elhunytakról emlékeztük meg. Tiszteletükre 
koszorúkat és virágokat helyeztünk el az emlékműnél.
Ezután az általános iskola udvarában a Torta-túra vetélke-
dőivel folytattuk tovább a programokat. Öt csapat részvéte-
lével zajlottak a megmérettetések, melyen mindenki nagyon 
jól érezte magát. Minden csapat kapott ajándékcsomagot, a 
fődíjat a finom epertortát pedig szétosztották a résztvevők 
között. 

A vasárnap délutáni program a lovasoké. A finom ebéd elfo-
gyasztása után az ifjúsági táborozóhelynél egy lovagi tornát 
tekinthettek meg az érdeklődők. A lovasok felvonulása 
ezután tovább folytatódott, akik kimentek egészen a Móra 
fákig és a piactérhez érkeztek vissza. A fogatosoknak és 

lovasoknak Csókási Zoltán szervező és polgármester egy 
emléklappal és apró ajándékkal köszönte meg, hogy eljöttek 
Csengelére. 

A falunapok másik látványos programja a vasárnap esti 
színpadi és táncos előadás. A művészeti iskola színjátszó 
csoportjaitól először Az irigy testvér, majd a Csongor és 
Tünde című darabot láthattuk. A két csoport között az ifjú-
sági mazsorettcsoport mutatott be egy koreográfiát. 
A sátorban közben gyülekezett a mulatni vágyó közönség és 
sokan várták az esti sztrávendéget az Írigy Hónaljmirigyet. 
A fellépésük előtt azonban az U19-es csengelei labdarúgó-
csapaté volt a főszerep. Ők a Csongrád Megyei Bajnokságban 
a II. helyezést értek el. Részükre Kormányos Sándor, Nógrádi 
Tibor az MLSZ Csongrád megyei igazgatója és Kun-Szabó 
Tibor átadta az ezüstérmet. Nagy büszkesége a csapatnak 
még Dorogi András, aki 49 góllal a bajnokság gólkirálya lett. 
Ezután következet az Írigy Hónaljmirigy műsora, akik fan-
tasztikus hangulatot varázsoltak a sátorban. Fellépésük 
után hajnalig tartott a mulatozás. 
A hétfői napon 13 csapat gyűlt össze, akik a falunapi ván-
dorkupáért küzdöttek. A lejátszott mérkőzések után a követ-
kező eredmények születtek:
I. helyezett a kiskunmajsai Green Monsters csapata lett, így 
ők vehették át a vándorkupát.
II. helyezett a szegedi Porsche Tolvajok, III. helyezett pedig 
Pálmonostora csapata lett. 

A torna különdíjasai:
- Gólkirály: Szalai Ádám (Pálmonostora)
- Legjobb játékos: Kiss Szabó Márk (Green Monsters)
- Legjobb kapus: Szöri Zoltán (Porsche Tolvajok)
A nap végére mindenki kellemesen elfáradt, így jóízűen 
fogyasztotta el a Gól Sörözőben a finom pörköltet. Kormányos 
Sándor polgármester itt köszönte meg Kun-Szabó Tibornak 
25 év alatt végzett szervezői munkáját, majd közösen adták 
át a nyertes csapatoknak a kupákat. 
Az önkormányzat nevében szeretném megköszönni mind-

(folytatás az előzõ oldalról)
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azok munkáját, akik bármilyen formában hozzájárultak a 
falunapok sikeres lebonyolításához!

Törköly Ágnes

Óvodai hírek
Ballagás
Az óvodai ballagásra június 1-én került sor a József Attila 
parkban.
A rendezvény kezdetén a szülők és a gyerekek megköszönték 
minden pedagógusnak és dadának a munkáját, akik segítet-
ték gyermekeiket a bölcsődés és óvodás évek alatt. Ezután 
kezdődött a ballagók műsora, akik szép dalokkal, versekkel 
és tánccal búcsúztatták el óvodás éveiket.

Minden kisgyermeknek sok sikert kívánunk iskolás éveik-
hez!

Törköly Ágnes

Szezonzárás a focistáknál
2019. június 29-én került sor a focisták szezonzárására. 
Erre a rendezvényre felajánlásra került egy sertés is, melyből 
finom vacsora készült a sportolóknak és a meghívott vendé-
geknek. 

A vacsora előtt Kun-Szabó Tibor értékelte a szezont, mely-
ben kiemelte az U19-es csapatot, akik a Csongrád Megyei 
Bajnokságban a 2. helyet szerezték meg. 
Kiosztásra kerültek a bajnoki év díjai is, melyet az elnök és 
Kormányos Sándor polgármester adott át a sportolóknak. Az 
U19-es csapat legszorgalmasabb játékosa Lesták Arnold, 
legjobb játékosa Pigniczki Attila, és gólkirálya Dorogi András 
lett. Dorogi András 49 rúgott góllal a bajnokság gólkirálya 
címet is bezsebelhette.
A felnőtt csapat legszorgalmasabb játékosa Kiss Tamás, leg-
jobb játékosa Nagy Tamás, gólkirálya Nagy István lett.
A női csapatnál ezek az eredmények a következők voltak: 
legszorgalmasabb játékos Berkó Nóra, a legjobb játékos és 
gólkirály egy személyben Luna van der Duim.
Három játékos Papp Bence, Kónya Gergő és Kócsó Dániel a 
következő szezontól a felnőtt csapatot erősíti. Ők megkapták 
az ifjúsági csapatban eltöltött évek emlékére járó ajándékot. 
A folytatásban két felnőtt labdarúgótól köszönt el az elnök 
és a csapattagok. Elsőként Cserháti Dánieltől, aki 7 évet 
töltött el a csengelei csapatban, valamint Tóth Szabolcstól, 
aki 14 év után döntött úgy, hogy abbahagyja a labdarúgást. 
Az elnöki beszámoló után a női és férfi focisták is köszöne-
tet mondtak az őket egész évben segítőknek.
A finom vacsora elfogyasztása után hajnalig tartott a jó han-
gulatú rendezvény.

Törköly Ágnes

Játékadomány az óvodának, bőlcsődének 
Svédországból
Április 04-én délután váratlan meglepetés érte az óvoda dol-
gozóit és a kisgyermekeket. 
Svéd rendszámú autó gurult be az óvoda elé megpakolva 
szebbnél-szebb játékokkal. Időközben kiderült egy helybéli 
családhoz tartoznak, ezért esett Csengelére a választás.   
A játékok két svéd jótékonysági szervezet a Lions Club 
Romelåsen és a Lions Club Staffanstorp gyűjtéséből, vala-
mint Rita Rendik és Anders Rendik adományából származ-
nak. 
A gyermekek az udvari játékokat azonnal birtokba vették, 
nagyon örültek a sok traktornak, dömpernek, darunak, mar-
kolónak. Nagyon jól jöttek főként a kinti játékok, mert kevés 
volt belőlük, így ezzel is színesíteni tudjuk a gyermekek friss 
levegőn tartózkodásának idejét. 
Az adományból átnézés, szétválogatás után, a hátrányos 
helyzetű családból származó óvodás kisgyermekek és a helyi 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat részére adtunk, aki szin-
tén rászoruló kisgyermekes családokhoz juttatta el azokat. 
Nagyon köszönjük, hogy az adománnyal megtisztelték 
intézményünket, gazdagabbá téve a kis csengelei óvodások 
mindennapjait!
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nyek történtek velük. A fiatalok felszabadultan szerepeltek, 
jót mulatva a társaik bakijain. Az egyik csapat még táncos 
bemutatót is tartott. A színpadi műsorok után Zoltán atya 
mutatott be tábori misét. A fiatal káplán a fiatalok nyelvén 
mondott prédikációt, az énekeket pedig gitárral kísérte.
A tábor fő szervezője, Zólyomi-Katona Theodóra elmondta, 
sokan azt hitték, hogy a hittanos táborban egész nap imád-
koznak. Ez persze nem igaz, a nap nagy részét kézműves 
foglalkozások, játékok tették ki.
Az egyházi részt követően süteménnyel látták vendégül a 
résztvevőket, a hozzátartozók pedig megnézhették a gyer-
mekeik négy nap alatti alkotásait. Mozaikok, fafaragások, 
agyagozások és festmények voltak a tárlaton.
Az utolsó nap estéjére falujáró feladatok megoldását találták 
ki a szervezők. Az egészségházban, a faluházban, a Trixi 
boltban és a templomban voltak megállóhelyek. A védőnőnél 
póló egymásra átadását kellett időre csinálni, majd az egész-
ségügyi intézményekben található tárgyak neveit kellett 
kikeresni összekavart betűk közül. A faluházban QR-kódot 
kellett olvasni telefonnal. Törköly Ágnes készült saját készü-
lékkel arra, hogy esetleg nem lesz ilyen a fiataloknak. De 
mint az egyik kislány mondta, neki van olyan, és tudta, 
hogy egyszer még szüksége lehet erre a kódolvasóra. A tele-
fon segítségével kitöltött keresztrejtvény megfejtéseként egy 
ifjúsági regény címe jött ki, ezt a könyvet kellett a könyvtár-
ban megkeresni. Ha megtalálták, abban egy kulcs várta 
őket, amivel egy szekrényt kinyitva ajándékcsomagot talál-
tak. Trixi boltjában kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre 
kellett válaszolni. A templomban Katona Attila várta a tábo-
rozókat. Ő arról kérdezte a gyerekeket, hogy mik a teendők, 
amikor belépnek az Isten házába.

Éjjel 11 óra körül érkeztek vissza a táborozó helyre a vetél-
kedőn résztvevők. Zólyomi-Katona Theodóra arra kérdésre, 
hogy milyen program következik még, röviden válaszolt: 
alvás. A fiatalok egy része az épületben pihent le, a többiek 
az udvaron felállított sátrakban tértek nyugovóra.
A kézműves-hittanos táborok népszerűségét jelzi, hogy már 
hatodik éve szervezik meg. Olyanok is vannak már, akik 
egykor még táborozók voltak, most már pedig a szervezés-
ben segítenek.

Molnár Mihály

Középmezőnyben fejezte be a bajnokságot a 
csengelei Zsákbamacskák
U18-as női labdarúgó csapatunk 14 fővel indult a 2018-
2019-es bajnokságnak, végül 12 fővel fejeztük be a 6.helyen. 
A csapat általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban 
tanuló diákokból áll. Az őszi bajnokságot Annus Krisztinával 

Búcsúest a kézműves-hittanos táborban
A kézműves-hittanos tábor negyedik napján búcsúestet ren-
deztek. Este nyolckor a társaság öt csapatra osztva, a szín-
padon mutatta be, hogy az elmúlt napokban milyen esemé-

Ballagás
Az általános iskolai ballagásra 2019. június 15-én 10 órakor 
került sor. Az iskolát és a faluház nagytermét ünneplőbe 
öltöztették a 8. osztályosok tiszteletére.
A ballagó diákok énekelve végig járták az iskola termeit, 
ahol idejük jelentős részét töltötték az elmúlt évek alatt, 
majd a faluházban folytatódott tovább az ünnepség. A gye-
rekek elköszöntek tanáraiktól, diáktársaiktól és osztályfőnö-
küktől Lantos Istvántól. A tanár úr is elérzékenyülve búcsú-
zott tőlük, majd Longa Istvánné igazgatónő és végül 
Kormányos Sándor polgármester is. 
A Csengelei Iskoláért emlékplakettet Grezsa Anna érdemelte 
ki a nyolc év alatt tanúsított eredményeivel. 

A szünidő után mindenki kipihenten, új környezetben foly-
tatja tovább tanulmányait, melyhez sok sikert és kitartást 
kívánunk!

Törköly Ágnes
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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
Tóth Alexandra védőnő
Elérhető hétfőtől péntekig 8-16 óráig a 06-30/728-1434-es 
telefonszámon
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás kedden 8-10-ig
Várandós tanácsadás kedden 10-12-ig
Polgárőrség: 06-30/6324-196
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: Pálnok Erika 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, Szarka-Kovács Csilla 
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
Buduczkiné Sági Ildikó 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
Kucsora Boglárka, 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

2019. július 13-án 6 órától
2019. július 15-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. július 20-án 6 órától
2019. július 22-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. július 27-én 6 órától
2019. július 29-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. augusztus 3-án 6 órától
2019. augusztus 5-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

Állatorvosi ügyelet

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. augusztus 5.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. augusztus 14.

vittük végig, majd télen edzőváltás miatt Kovács Attilával 
folytattuk tovább. A lányok komolyan veszik az edzéseket és 
a mérkőzéseket is. Nagyon sokat fejlődtek az idei bajnokság-
ban. Nehéz feladat feláldozni egy évben 2x13 összesen 26 
hétvégét. Ez a bajnokság ugyanis 26 fordulós volt. Vidéki 
mérkőzésekre legtöbb esetben az egyesületi kis buszokkal 
tudtunk eljutni, de 3 alkalommal kértük és kaptuk is az 
Önkormányzat segítségét, melyet ezúton is köszönünk szé-
pen. Az idén szeptemberben új mezeket kaptunk, így most 
két teljes garnitúra mezünk és teljes sport felszerelésünk is 
van (tréningruha, utazó póló, esőkabát, sapka, táska). 
Köszönjük az egyesület vezetésének Kun –Szabó Tibor 
elnöknek, Vörös Tibor szakosztályvezetőnek, Csókási Imre 
szertáros és sofőrnek, valamint edzőinknek az éves munká-
ját. És hogy miért írok ebben a nyelvtani szerkezetben, 
annak az az oka, hogy jó magam is menedzselem, segítem a 
lányok előre jutását a sportéletben és a mindenkori edző 
munkáját, mert a lányokkal kicsit „máshogyan kell bánni”. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Attila már a negye-
dik edzőjük volt az idei tavaszi szezonban. 

Csapat tagok névsorban: Árvai Kitti, Bencsik Nikolett, Berkó 
Nóra, Csáki Szandra, Kristóf Zsanett, Kormányos Nikoletta, 
Kormányos Viktória, Szabó Cintia, Szarka-Kovács Nikoletta, 
Van der Duim Demi, Van der Duim Luna, Vörös Andrea

Árvai Kálmánné
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Hirdetések
Deutschsprachige Haushaltshilfe für alte Frau in 
Kiskunmajsa gesucht. Tel. 20/261-3507
Katonai ruhák eladók! 46-os, 56-os, 54-es méretben kan-
táros nadrágok, 56-os méretű zubbony. Érd.: Kovács 
Attila, 06-30/606-5022
Tanya eladó! Falu mellett, 7 ha földdel, fóliákkal, 
locsolórendszerrel. Telefon: 06-30/855-5259
Porta eladó az Egyetértés utcában 90 m2 alapterületű 
alappal, közművesített, fúrott kúttal. 
Érd.: 06-30/598-3097

Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 m2 
nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis vegyes 
fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Faluhoz közel tanya eladó 12 hold földdel, erdővel, 
fóliákkal, locsolórendszerrel. Telefon: 30/855-5259
Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiátor, 
1 db 120 literes önitató, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 
500 kg fa mázsa súlyokkal. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből 
öntözőberendezésekkel eladó! 
Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! 
Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! 
(A föld 2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). Csengele 
Tanya: 628. szám alatt 1 hold tanyatelek eladó (épület 
nincs)! Tanya 92. 15.000 m2 földdel eladó! 
Érd.: 06-20/476-6448
Biciklijavítást, cipővarrást, valamint redőnyjavítást is vál-
lalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy 
dohányzó asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy 
porszívó, egy színes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mér-
leg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg 
eladó! Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es cső-
ből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta 
FRANCIA ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, 
disznóvágó kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult 
tetővel (2mx80 cm), disznóvágáshoz nagy edények 
(bödön, sózókád stb.) kapható! Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa 
sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
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, meg-
bízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti 
munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint ügyes 
férfit alkalmankénti feladatokban való közreműködés-
re. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyo-
mású géppel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továb-
bá 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

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00, 
Szombat: 8.00-11.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

Tisztelt Lakosok!
Oláh Rajmund a NAK-TAN Kft szaktanácsadójaként 
egyéni vállalkozók, vállalkozások, őstermelők részé-
re támogatott mezőgazdasági szaktanácsadási szer-
ződés keretein belül szaktanácsadói szolgáltatást 
vállalok. A szolgáltatás részét képezi: - gazdálkodá-
si napló vezetése; - kérelembenyújtás és adatszol-
gáltatás a hivatalok felé; - ellenőrzések esetén 
érdekképviselet biztosítása; - tápanyag gazdálkodá-
si terv készítése. A támogatott szaktanácsadás éves 
díja 24.786,- Ft + ÁFA. A szerződéskötés érdekében 
keressen bizalommal az olah.rajmund@naktan.hu 
e-mail címen, illetve a +3670/9045463-as telefon-
számon.

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.§).

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

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

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00
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Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 

Érd.: 06-20/430-8482
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) 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
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
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez 
melléképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, 
ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami 
szántóból, legelőből és kaszálóból áll. 
Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es terüle-
ten. 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
Eladó: egy alig használt centrifuga, kb. 40-50 literes sző-
lőprés, gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkály-
ha, keresztvágó fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezeték-
kel, száraz-vizes takarítógép, szép szekrénysor, régi típu-
sú konyhabútor, edények, készletek, 3 db régi vattapap-
lan, huzatok, szennyvízszivattyú, színes TV. 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 rendez-
vények - 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 
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
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., 
Telefon: 06-30/3538409
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, radi-
átort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. 
Telefon: 06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő eladó, 
ugyanitt elektromos kukorica morzsoló kapható. 
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
Eladó csillárok, TV állvány, szekrénysor. 
Telefon. +36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelé-
sét, 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, nyílás-
zárók 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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 8:00 KAPUNYITÁS 
 LENDKERÉK TARTÓ VERSENY 
 GYORSULÁSI VERSENY KICSIT 

MÁSKÉPP 
 SÖRIVÓ VERSENY 
 ERŐS EMBER BEMUTATÓ: 

BARTALOS TAMÁS ÉS GUBICZA PÁL 
 EBÉD 
 PÖRGÉS-FORGÁS GUMIÉGETÉS. 
 FELVONULÁS A FALU UTCÁIN 

 
HAJNALIG TARTÓ BULIÉRT FELELŐS: 

BENEDEK RÓBERT 
 

 DÍJAZÁSRA KERÜL: 
 A LEGSZEBB ÉPÍTETT LADA 
 A LEGSZEBB GYÁRI LADA 
 A LEGSZEBB ÉPÍTETT BMW 
  A LEGSZEBB GYÁRI BMW 

 A RENDEZVÉNY ALATT POPCORN, 
VATTACUKOR, LÁNGOS, HURKA KOLBÁSZ 
VÁSÁRLÁS LEHETŐSÉGGEL VÁRJUK A 
KILÁTOGATÓKAT. 

 " A KICSIK SZÓRAKOZÁSÁRÓL A 
HAPPYLAND GONDOSKODIK " 

 A HIDEG ITALOKRÓL A GÓL SÖRÖZŐ ÉS 
CSAPATA GONDOSKODIK. 
TOMBOLA FELAJÁNLÁSOKAT SZERETETTEL 

FOGADUNK 

 


