
Önkormányzati hírek
TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPA PARLAMENT 
KÉPVISELŐINEK VÁLASZTÁSÁRÓL

Tisztelt Csengelei Választópolgárok!

Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének 
választása Magyarországon 2019. május 26. napján lesz. E 
választás során kizárólag pártlistákra szavazhatunk. 
Magyarország területe e választás alkalmával egy választó-
kerületet alkot, azaz minden településen ugyanazon listákra 
adhatjuk le szavazatunkat. A választásnak sem érvényessé-
gi, sem eredményességi küszöbe nincs.
Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan már korábban 
kialakított szavazókörök megegyeznek az európai parlamen-
ti választás szavazóköreivel, azaz Csengele község területén 
a választójog 2 szavazókörben gyakorolható:

1. sz. szavazókör:  Általános Iskola 
(6765 Csengele, Deák Ferenc u. 24.)

2. sz. szavazókör:  Faluház 
(6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25.)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételről, melyet április 5-ig kellett kézhez kap-
niuk.
Az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós 
állampolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik 
napon (2019. május 10-ig) kérheti az Európai Parlament 
képviselőinek választására történő névjegyzékbe vételét a 
magyarországi lakóhelye szerint illetékes helyi választási 
irodától. A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honla-
pon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen. 
Természetesen, aki már korábban kérte névjegyzékbe vételét 
az Európai Parlament tagjainak választásán, annak nincs 
további teendője.

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:
1.  segítséget kérni a választójog gyakorlásához. Az 

országgyűlési választáshoz hasonlóan a látássérült 
választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott sza-
vazósablont, ennek biztosítása május 17-ig kérhető. 

2.  a személyes adatok kiadását megtiltani. 

A szavazóköri névjegyzék módosítására ugyancsak 
három esetben van lehetőség:
1.  Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben meg-

jelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon 
tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet 
elő, legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig a helyi 
választási irodához.

2.  Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt 
a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna 
iránti kérelmet terjeszthet elő levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 
óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton május 24-én 16.00 óráig annál a helyi 
választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzéké-
ben szerepel, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig 
elektronikus azonosítással elektronikus úton helyi válasz-
tási irodánál, vagy papír alapú kérelemmel a szavazat-
számláló bizottságnál. 

3.  Külképviseleti névjegyzék: aki a szavazás napján külföl-
dön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telre irányuló kérelmet terjeszthet elő legkésőbb 2019. 
május 17-én 16.00 óráig a helyi választási irodánál. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektro-
nikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá 
levélben vagy személyesen.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyúj-
tása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányok-
ban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való 
legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonja maga után.

A szavazás menete:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A válasz-
tópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólap átvételét 
a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű alá-
írásával igazolja.
Kérünk mindenkit, hogy személyazonosságának igazolá-
sára vigye magával
–  lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, 

(vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét), vagy
–  a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó sze-

mélyazonosító igazolványát.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség!
A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges 
ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A szavazólap 
kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. 
A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizott-
ság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. Az a 
választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogya-
tékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa 
választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló 
bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon sze-
replő listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egy-
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mást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szava-
zólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap 
kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszám-
láló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett –  
választópolgáronként egyszer – új szavazólapot ad ki. A 
19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhat-
nak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezár-
ja.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a 
Helyi Választási Iroda munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésre (tel: 06/70/334-1738). Ha kizárólag a kérelem 
formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.
valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a 
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál, míg a választási 
értesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcso-
lódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban keressenek ben-
nünket a Petőfi u. 13. szám alatt a szokásos nyitvatartási 
időben állunk szíves rendelkezésükre.

Dr. Tóth Tibor Imre 
jegyző 

Helyi Választási Iroda vezetője

Művészeti iskola hírei
Korondi siker
A Csengelei Fúvószenekar április 5-én útra kelt, úticéljuk az 
erdélyi Korond volt, ahol először került megrendezésre egy 
nemzetközi fúvószenekari verseny.
Megérkezés után rögtön próbált a zenekar, majd elfoglalták 
a szállásukat. A finom vacsora elfogyasztása után mindenki 
pihenőre vonult, hogy a másnapi versenyen a maximumot 
nyújthassák.
Szombaton délelőtt szervezett műhelylátogatásokon vettek 
részt. Kerámia- és taplógomba feldolgozó műhelyben ismer-
kedhettek ezekkel a foglalkozásokkal. Délután a versenyen 
mutatkoztak be neves zsűri előtt: Tóth Péter, Csikota József, 
Branislav Gagic értékelte a hallottakat.

Vasárnap egy felemelő élményben volt része az együttesnek, 
hiszen a parajdi sóbányában muzsikálhattak. A monumen-
tális tér, a jó akusztika elvarázsolta a jelenlévőket. Jó han-
gulatú, sikeres térzenét valósítottak meg. Délután a verseny 
eredményhirdetése következett, ahol nagy örömükre 94 
ponttal kiérdemelték az első helyet. Czirok Zoltán zenekar-
vezető büszkén vette át a díjat. Hatalmas boldogság volt ez 
a karmester és a tagok számára is. Végül malacsütés és 
közös vacsora keretében ünnepelték meg ezt a sikert.
Pihenés után, hétfőn a kora esti órákban érkeztek vissza 
Csengelére.
Köszönjük minden résztvevő teljesítményét, a tanárok mun-
káját és további sok sikert kívánunk Nekik.

A Csengelei Fúvószenekar nemzetközi versenye a Nemzeti 
Tehetség Program támogatásával valósult meg.

Átadták az önkormányzat 
átalakított épületét
A hivatali ügyek intézésére 1943. januárja óta van lehetőség 
Csengelén. A ház az azóta eltelt idő alatt több felújításon is 
átesett, de a mostani beruházással egy a mai kornak megfe-
lelő, modern épület született, melyet április 30-án reggel 
hivatalosan is átadtunk. 
Az átadó ünnepségen jelen volt Farkas Sándor miniszterhe-
lyettes, államtitkár, Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke és dr. Juhász Tünde kormánymegbízott is. A Himnusz 
elhangzása után a Régi dalok őrzőitől hallhattunk egy éne-
ket. Ezután a miniszterhelyettes, a közgyűlés elnöke és a 
kormánymegbízott asszony is gratulált a beruházáshoz, 
valamint a település vezetésének a Csengelén történt sikeres 
munkákhoz. 
Ezután Kormányos Sándor polgármester beszélt részleteiben 
a korszerűsítésről, és egy emléklappal mondott köszönetet 
azoknak, akiknek munkája segítette mindezek megvalósulá-
sát. 
Polgármester gondolatai után újra a Régi dalok őrzői énekel-
tek, majd Antal Imre plébános szentelte meg az épületet.
A szalagot Farkas Sándor miniszterhelyettes, államtitkár, 
Kakas Béla a közgyűlés elnöke, dr. Juhász Tünde kormány-
megbízott és Kormányos Sándor polgármester vágta át.

A szalagátvágás után mindenkinek lehetősége volt az épüle-
tet belülről is megtekinteni.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Tavaszi hangverseny
Már hagyománnyá vált, hogy a művészeti iskola a plébániá-
val közösen Tavaszi hangversenyt szervez a templomban. 
Erre idén április 28-án délután került sor.
Az érdeklődő közönség a legkisebbektől a legnagyobbak felé 
haladva hallgathatta meg a szépen megtanult darabokat. 
Először a kis furulyások következtek egymás után. Elsőként 
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Veronikától Händel Arie című darabja. Samu Katalin trombi-
tán a Trombitaszó és ária című művet adta elő, majd 
Zólyomi-Katona Theodóra Mendelssohn-Bartoldy művét 
trombitálta. Ezután Farkas Ákostól egy igazi profi előadást 
hallhattunk kürtön, Bernhard Krol-tól a Laudatio című dara-
bot.
Ezután a Csengelei Rézfúvós Együttes következett, akiktől 
három darabot hallhattunk.
A műsort a fúvószenekar produkciója zárta. A közönség 
nagy tapssal jutalmazta a hangversenyen fellépőket.
Felkészítő tanárok Czirok Zoltán, Gömöri Balázs, Kalmár 
Gergely és Tömösi Tamás. Zongorakísérő Horváth Lívia volt. 

Törköly Ágnes

Ruhabörze
2019. április 24.-én és 25.-én a kiskunfélegyházi Szent 
István Karitász jóvoltából 2 napos ruhabörze megrendezésé-
re került sor. A falu lakosai a ruhák mellett cipők, háztartá-
si eszközök és gyermekjátékok közül válogathattak. A két-
napos ruhabörzén 46 fő vett részt.
2019. április 23.-án a lakosoknak lehetőségük volt már nem 
használt ruháikat leadni a ruhabörze helyszínén. Ezúton 
mondunk köszöntet azon helyi lakosoknak, akik adománya-
ikkal támogatták a ruhabörzét!
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Új vizesblokkot adtak át az általános 
iskolában
2019. április 24-én került sor az általános iskolában az új 
vizesblokk átadására. Ez a beruházás az iskola, a Szegedi 
Tankerületi Központ és az Önkormányzat közös munkáját 
dicséri. A rendezvényen megjelent a tankerület igazgató 
asszonya, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, Kormányos Sándor 
polgármester, dr. Tóth Tibor jegyző, a tankerület munkatár-
sai, képviselő-testületünk tagjai és a társintézmények veze-
tői is.
A Himnusz elhangzása után az iskola tanulóinak műsorával 
kezdődött az ünnepség. Elsőként egy verses összeállítást 
hallhattunk, majd az első osztályosok adtak elő két táncot. 
Ezután egy trombita kvartett és egy kürt duó következett, 
majd a Kristály mazsorettcsoport táncával zárult a gyerekek 
műsora.
A megnyitó beszédében Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igaz-
gató asszony elismerő szavakkal méltatta az iskolát. 

Kornóczi Tamara, Székesi Zsófia, Szűcs Kamilla és Kovács 
Fanni játszottak zongorakísérettel. Őket Balázs Róbert köve-
tett, aki Kodály Olvasógyakorlatát adta elő. Ezután újra 
zongorakíséretes darabok következtek, Kovács Bianka tenor-
kürtön, Vígh Noel trombitán fújta el a megtanult műveket. 
Őt Széplaki Tibor xilofon játéka követett, majd Katona 
Angelika kürtön egy magyar népdalfeldolgozást adott elő. 
Gera Dominik is xilofonon játszott, utána pedig Molnár 
Barbara trombita előadása folytatta a koncertet. 

Vágó Petra kürtjátéka a közönségnek is bizonyította, hogy 
nem véletlen volt a kisújszállási országos versenyen elért 
különdíj. Csókási Tamás és Kócsó Zoltán xilofon játéka 
között Balog Bella darabját hallhattuk kürtön. Gera Kitti 
trombitán, Tóth Marcell tenorkürtön, Rózsa Dorina trombi-
tán játszott és az utolsó xilofon előadást Hegedűs Bálinttól 
hallhattuk. Az egyéni produkciók vége felé közeledve már 
komoly hosszú darabokat hallhattunk, ilyen volt Katona 
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Kiemelte a tanárok és tanulók munkáját és a jó kapcsolatot 
tankerület, iskola és önkormányzat között. 

Őt Kormányos Sándor polgármester köszöntője követett, 
majd Longa Istvánné igazgató asszony gondolataival zárult 
az átadó ünnepség.

Befejezésül a tankerületi igazgató és a polgármester átvág-
ták a szalagot és mindenkinek osztottak belőle egy darabot. 

Törköly Ágnes

Nyuszi simogatás
Húsvét közeledtével az önkormányzat idén is nyuszikkal 
kedveskedett a gyerekeknek. A tavaszi szünet előtt a falu-
háznál nyuszi simogató lett kialakítva. 
Az alsósok és az óvodások jöttek el megnézni az állatokat. A 
nyulakat Nagyné Kucsora Katalintól hoztuk, aki a délelőtt 
folyamán segítségünkre is volt. Köszönjük szépen!

A dr. Torontáli-Tisóczki páros nyerte el a 
tollas vándorkupát
2019. április 28-án rendezték meg a XIII. Tollaslabda 
Vándorkupa elnevezésű versenyt a faluházban. A nevező öt 
páros vegyes páros kategóriában, körmérkőzések keretében 
mérte össze tudását. A végső sorrendet az elért győzelmek 
száma határozta meg, ahol ezek azonosak lettek, ott az egy-
más elleni eredmény döntötte el az érmek sorsát.

A végeredmény:
1. Dr. Torontáli Renáta-Tisóczki Ferenc (3 győzelem)
2. Csáki István-Molnár Mihály (3 győzelem)
3. Edlich József-Jos Bierings (2 győzelem)
4. Törköly Ágnes-Lantos István (2 győzelem)
5. Edlichné Fekete Piroska-Lesták Mátyás
Az érmeket és az okleveleket Kormányos Sándor polgármes-
ter és Törköly Ágnes faluházvezető adta át a dobogós helye-
zetteknek.
A szokásos közös vacsora most sem maradt el, Rényi László 
csülökpörköltjéből lehetett falatozni. A vacsora után is vol-
tak még olyanok, akik folytatták a tollasozást.

Molnár Mihály

Megérkeztem
Április hónapban született gyermekek:

Tóth Csabának és Rozsnyai Mónikának 
Emma, Részeg Mártonnak és Bálint 
Emíliának Márton, Törköly Árpádnak és 
Bakos Klárának Mira

Gratulálunk!
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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
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
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

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.§).

2019. május 11-én 6 órától
2019. május 13-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. május 18-án 6 órától
2019. május 20-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. május 25-én 6 órától
2019. május 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. június 1-jén 6 órától
2019. június 3-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. június 8-án 6 órától
2019. június 11-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. június 3.

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

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)
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Hirdetések
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
Eladó konvektor alkatrésznek. Biciklijavítást, cipővarrást, 
valamint redőnyjavítást is vállalok. 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

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 

Érd.: 06-20/430-8482

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

CEGLÉDI JÁNOSNÉ 
sz. BÁRKÁNYI ERZSÉBET

halálának 10. évfordulójára.

„Elcsitult a szív, ki értünk dobogott.
Megpihent a kéz, ki értünk dolgozott.
Szíved pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok!

Szerető családja

EMLÉKEZÉS

MÉSZÁROS FERENC

halálának 4. évfordulóján

„  Volt egyszer egy nagyon szép közös álmunk.
Hogy majd őszülő fejjel is kézen fogva együtt járunk.
Négy éve ketté törött minden amire mi vágytunk!
Hogy nyitod az ajtót, már arra 

hiába várunk.
Mi meg csendben, könnyes 

szemmel sírod mellett állunk!”

Soha el nem múló szeretettel: 
Szerető feleséged, lányod, unokád

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
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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
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 3839m2 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

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
 

Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,
6765 Csengele, Pe tõ fi u. 13. 

Szer kesz tõ: Tör köly Ág nes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hir de tés fel vé tel: A Fa lu ház ban (62/286-239) 
Nyo más: Szo li ter Kft. Ter jesz tõ: A Ki adó 
Meg je le nik ha von ta 800 pél dány ban. 
Nyil ván tar tá si szám: 163/0820/1/2007.
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AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei
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Június 8. (szombat)
 0800  Kiállítások megnyitói a faluházban: Csányi Lívia gobelin, Vincze János és Mihályi László fafaragások, 

Csengelei Vadásztársaság trófeák, Lantos Réka rajzok és tervező grafikai munkák.
 0845-900 Fanfár a templomtoronyból
 900 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok felvonulása, indulás a József Attila tértől.
 945 A Falunapok ünnepélyes megnyitója a József Attila téren.
 1030-1200 Térzene és kulturális műsor a József Attila tér kőszínpadán
 1500 Csengele-Szentkirály U19-es labdarúgó mérkőzés

A Motoros és sokat látott traktor találkozó programjai az Ifjúsági Táborozóhelynél: 
 0930 Gyülekezés 1300-tól Traktorhúzó bemutató 
 1100 Ünnepélyes megnyitó  Tűzoltó bemutató
 1100-1200 Széles utat  Egész nap traktorkiállítás.
 1300-tól Hangszépség verseny 1730 Traktoros felvonulás
  Gyorsulási verseny  Info: Széll János 06-30/853-6229
  Extrém autós bemutató
  Különböző ügyességi játékok
  Meglepetés műsorok
 1500 Streetfighter bemutató 
 1630 Motoros felvonulás
 1700 Díjátadás
 1900-0200 Esti buli zenél Tari József
A regisztráltaknak ingyen ebéd és palacsinta.
Motoros találkozó info: 06-70/398-5770, 06-70/459-1438
Egyéb meglepetés és vásári forgatag, FALUNÉZŐ DOTTO-VONAT.
Napközben pecsenyesütő üzemel!

Június 9. (vasárnap)
 0830-0930 Szentmise
 0930 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél
 1000 Torta-túra az általános iskola udvarában
 1200-1400 Lovasok gyülekezése
 1400  Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben az ifjúsági táborozóhely mellett lovagi torna 

bemutató, majd a felvonulás folytatása, visszaérkezés a PIACTÉRHEZ. Emléktárgyak, emléklapok 
átadása.

 1900 Utcabál a polgármesteri hivatal melletti sátorban Zenél Tari József és zenekara
 1900 Esti színpadi előadások a művészeti iskola színjátszósaitól és az Ifjúsági Mazsorettek tánca
 2100 Utcabál sztárvendége: Írigy Hónaljmirigy
 2300 Tombola sorsolás, fődíj: táblagép

Június 10. (hétfő)
 0930-1700 Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán
 1600 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözőben. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

XXV. CSENGELEI FALUNAPOK
2019. június 8-9-10.


