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Meghívó
A III. CSENGELEI ÉTKEK NAPJÁRA

2019. október 5-én (szombaton)
 12 órai kezdéssel a Csengele Háznál

Amit lehet kóstolni: pacalpörkölt, birkapörkölt, gulyásleves, 
máglyarakás, lángos, kemencében sült sertéscsülök, kelt kalács, sültek, 

zúzapörkölt, vaddisznó pecsenye, slambuc, forralt bor, egyéb finomságok
Szomjúság ellen szódával és limonádéval készülünk.

A FELAJÁNLOTT ÉTELEKET, ITALOKAT JÓ SZÍVVEL ELFOGADJUK! 

Nem csengelei lakcímmel rendelkezők 2000 Ft támogatói hozzájárulását 
nagy örömmel fogadjuk.

Zenél: Varga László
Információ: Törköly Ágnes 06-30/443-5776

Legyünk együtt Csengelén! 
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Polgármester jelöltek:

Kormányos Sándor
Tisztelt Csengeleiek!
Csengelén születtem és itt élek 
immár családos emberként is 48 
éve. A polgármesteri indulásom füg-
getlen jelöltként, Fidesz-KDNP támo-
gatással, az évek alatt kialakult 
bizalmukra alapozom. A szülőfalum 
szeretetéről, úgy hiszem, már sok-
szor tanúbizonyságot tettem 
Önöknek, eszerint kezelek minden 
Csengelével kapcsolatos aktuális és a jövőben megjelenő 
feladatot is. Kérem, engedjék meg, hogy néhány szóban 
összegezzem polgármesteri tevékenységem 5 évét.
Településünk az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment 
keresztül mind infrastruktúrálisan, mind közösségi téren. 
Megépült egy fedett, modern piactér, melyhez szorosan kap-
csolódik a központi park és a parkoló kialakítása. Létrejött a 
háziorvosi rendelést és a védőnői szolgálatot magába fogla-
ló egészségügyi központ. Megújult a település csatornaháló-
zatának egy része, a Móra Ferenc utca aszfalt burkolata és 
kiépítésre került egy záporvíztározó. Az óvoda épületében 
létrehoztunk egy mini bölcsődét, mely teljes kihasználtság-
gal segíti a szülők munkába állását. Energetikailag és aka-
dálymentesítés szempontjából átalakításra került az 
Önkormányzat épülete és a II. számú orvosi rendelő is. 
Megvalósult a ravatalozó épületének felújítása.
A fejlesztésekből nem maradt ki az iskola sem, ahol új vizes-
blokkal bővült az intézmény, megújult három tető, valamint 
a közösségi élet központjainak számító Faluház, melynek 
nyílászárói és fűtésrendszere került modernizálásra és a 
Csengele ház sem, ahol pedig felépült a falu kemencéje.
A fejlesztések magukkal vonták a jármű és eszközpark bővü-
lését, melynek legjelentősebb eredményei két új homlokrako-
dós traktor, egy ágvágó, egy 17 személyes busz, egy furgon, 
egy kisteherautó, egy személyautó, egy markoló, egy utánfu-
tó és a felsoroltak munkáját segítő további eszközök. 
Egyesületeink is gyarapodtak egy tűzoltóautóval és egy 
polgárőrautóval.
Önkormányzatunk saját vagyona bővült az elmúlt 5 évben 3 
csengelei ingatlan megvásárlásával, tanyagondnoki szolgá-
latunkat 4 fősre bővítettük és létrehoztuk a mezőőri szolgá-
latot.
Nagy volumenű vállalkozások jelentek meg a faluban a 
kóser vágóhíd, a műanyagfeldolgozó, illetve az Agropark 
képviseletében.
A folyamatban lévő fejlesztések közé sorolható az óvoda 
konyha átalakítása és modernizálása, illetve több megvaló-
sításra váró nyertes pályázat is, mint az aszfaltút-szélesítés, 
eszközbeszerzés, illetve egy asztalosműhely kialakítása. 
Ezeken kívül a kormányhatározatban foglalt iskolai tornate-
rem építésének előkészítése is folyamatban van.
Terveim között szerepel a kül- és belterületi útjaink fejlesz-
tése, az időskorúak nem bentlakásos nappali ellátásának 
biztosításának kialakítása, az autópálya lehajtó létrehozá-
sa, fiatalok számára új kulturális közösségi terek kialakítá-
sa, belvízelvezető-hálózat további fejlesztése, az óvoda és a 
bölcsőde további infrastrukturális fejlesztése, a jelenleg még 
kivilágítatlan utcák napelemes megvilágításának biztosítá-
sa. Mindezek mellett célom az egyesületekkel való további 

Dr. Tóth Tibor Imre
Kedves Csengeleiek!
Egyre többen kérdezik tőlem, hogy 
„miért indulok az őszi önkormány-
zati választáson?” 
Válaszom nagyon egyszerű: mert 
szeretek itt élni, szeretem ezt a 
falut, az itt élő embereket és szere-
tem a munkámat, ezért nem szeret-
nék máshol dolgozni és máshová 
költözni.
Azért indulok, mert hiszem azt, hogy településünk életét 
lehet még jobbá tenni, kis falunkért még többet szeretnék 
dolgozni. Gyermekként itt nőttem fel, ide jártam általános 
iskolába. A gimnázium elvégzése után egyetemi tanulmá-
nyaimat Szegeden az Állam- és Jogtudományi Karon folytat-
tam, ahol 2000-ben jogi doktorrá avattak. 2003-ban köz-
igazgatási szakvizsgát tettem. Több nyelvvizsgával is ren-
delkezem, ezek közül a német nyelv ismerete a legfontosabb, 
hiszen településünkön jelentős számú németajkú lakosság 
is él.
A csengelei önkormányzatnál lassan két évtizede dolgozom. 
Jegyzői és anyakönyvvezetői munkám során minden igyeke-
zetem arra irányult, hogy az itt élőknek segítsek ügyes-bajos 
dolgaik megoldásában.
Hiszem azt, hogy a polgármesteri tisztség az nem egy hatal-
mi pozíció, hanem az emberek szolgálata kell hogy legyen. 
Ezen legfőbb cél elérése érdekében állítottam össze szakmai 
programomat és fejlesztési elképzeléseimet, amelyet a múlt 
héten szórólap formájában juttattam el Önökhöz.
Kérem, akihez a szórólap valami miatt nem jutott el és 
kíváncsi rá, feltétlenül jelezze, telefonon a 06 70 33 21 303-
as hívószámon, vagy e-mailben a tibortothdr@gmail.com 
címen.
A szórólapon felvázolt elképzeléseimet személyesen szeret-
ném Önöknek bemutatni, lakossági fórum keretein belül, 
amelyre szeretettel várom 2019. október 10-én csütörtökön 
18:00 órától a Csengelei Faluházba.
Nagyon fontos, hogy minél többen menjünk el szavazni, 
Csengelén most 1599 szavazásra jogosult választópolgár 
van. Senkinek sem kell félnie, mert a szavazás titkos, senki 
sem látja, hogy a választópolgár a fülkében kire teszi az 
X-et. A szavazás titkossága a mozgóurnás szavazás során is 
ugyanígy biztosított.
Köszönöm Önöknek az eddigi bizalmukat, amellyel hozzám 
fordultak, kérem október 13-án is tiszteljenek meg támoga-
tásukkal.
Köszönettel:

Dr. Tóth Tibor Imre 
2002 óta jegyző, 

Csengele polgármesterjelöltje

támogató együttműködés, illetve a falu gazdaságának élén-
kítése a mezőgazdasági termelőktől a nagyvállalkozókig.
Bízom az Önök további támogatásában ahhoz, hogy a fent 
említett eredmények további működtetése és a megvalósí-
tásra váró fejlesztések az Önök jólétét szolgálhassák. Ezek a 
fejlesztések a közösségi élet jelenléte nélkül csak üres, 
kihasználatlan beruházások maradnak. 
Köszönettel:

Kormányos Sándor 
független polgármester jelölt
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Képviselő jelöltek:

Bangó Péter
Tisztelt Csengelei lakosok, kedves 
Csengeleiek!
Bangó Péternek hívnak 1969-ben 
Kisteleken születtem. Születésem 
óta Csengelén élek. 25 éve 
házaságban élek, van egy 18 éves 
egyetemista és egy 12 éves Általános 
Iskolás fiú gyermekem. 28 éve 
vagyok a Csengelei Polgárőr egyesü-
let tagja, 8 éve az elnöke és 4 éve a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja. Másfél 
éve vagyok a Csengelei Önkormányzat tanyagondnoka. 
Mivel Csengelén éltem le fél évszázadot ezért szeretnék a 
csengeleiek és a tanyán élő emberek minden napos problé-
májukon hatékonyabban segíteni mivel a munkám során 
nagy rálátásom van külterületen és a belterületen élő embe-
rek gondjaira. Mivel itt élek és a szolgálati járőrözése során 
ismerem a település minden zegzugát és az emberek többsé-
gét, ezért tudnám az önkormányzat minél hamarrabbi prob-
lémamegoldását pontosabban és hatékonyban segíteni.
A képviselőtestületbe választásom esetén fontosnak tartom 
a közösségek támogatását, mint például az óvodai, iskolai, 
sport és kulturális programokat, valamint az idősek szociá-
lis helyzetének segítését, a családok támogatását és a köz-
biztonság megtartását. 
Tegyük Csengelét az itt lakók számára még közvetlenebb 
hellyé!

Tisztelettel: Bangó Péter

Csókási Gabirella
Csókási Gabriella vagyok, 1967-ben 
születtem Kisteleken, azóta 
Csengelén élek. Van 2 felnőtt fiam. 
Jelenleg a Csengelei Szivárvány 
Óvoda és Mini Bölcsőde konyháján 
dolgozom élelmezésvezetőként. 
Évek óta a falusi rendezvények ven-
dégeinek és házigazdáinak mi 
készítjük az ebédet. 
Képviselőként szeretném segíteni a konyhán dolgozók mun-
káját. Ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy a falu lakosságának 
- a bölcsődés korútól a nyugdíjas korúig – mindig biztosítva 
legyen a megfelelő ellátása. Bővíteni lehetne a helyi őster-
melők, mezőgazdaságban dolgozók részéről a konyhára való 
beszállítást, értékesítést, hogy minél nagyobb %-ban főz-
zünk helyi alapanyagokból. 
Szívesen segítenék abban, hogy minél több fiatal maradjon 
Csengelén, így fiatalítanánk községünk lakosságának átlag 
életkorát. Jó lenne, ha itt helyben megtalálnák a számításu-
kat, a munkájukat, a boldogulásukat. 
Örülnék, ha megtisztelnének szavazataikkal!

Edlichné 
Fekete Piroska
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Csengeleiek!
Csengele a szülőfalum, itt élek a 
családommal és a szüleim is helyi 
lakosok. Óvónőként dolgozok a 
szomszédos Kiskunmajsán, a katoli-
kus óvodában. Akik ismernek, már 
tudják, hogy politikai beállítottságomat tekintve jobb oldali 
gondolkodású ember vagyok. Évek óta aktívan veszünk 
részt férjemmel együtt a helyi közösségi élet szervezésében 
és lebonyolításában, lassan kettő éve a Csengeléért Egyesület 
vezetőjeként. Az Önök támogatásával a csengelei képviselő-
testület tagjaként szeretném a jövőben tovább folytatni eddi-
gi tevékenységemet. Jelenétemmel szeretném segíteni a 
minden korosztályt felölelő lakossági és közösségépítési 
igények fogadását és továbbítását az önkormányzat felé. 
Fontosnak tartom a jelenleg működő és későbbiekben alaku-
ló közösségek, egyesületek, klubok, társulások közötti har-
monikus kapcsolatra törekvést, hogy azok hasznosan és jól 
tudjanak együttműködni. Szeretném, ha a régi hagyományo-
kat megőriznénk úgy, hogy közben azokon alapulva együtt 
újakat építsünk és ápoljuk. A helyi gasztronómiai értékek 
felkarolásának előtérbe helyezésével adjunk teret az egész-
séges táplálkozás és életmód kialakításának, mindezt spor-
tolási, mozgási lehetőségek felkutatásával és megvalósítá-
sával.
Köszönöm, ha egyetértenek gondolataimmal, megtisztelnek 
bizalmukkal, és rám szavaznak október 13-án, hogy közö-
sen tehessünk egymásért.

Köszönettel: Edlichné Fekete Piroska 
független képviselőjelölt

Csókási Zoltán
KEDVES CSENGELEIEK!
Büszkeséggel tölt el, hogy az Önök 
bizalmából az elmúlt időszakban 
önkormányzati képviselőként dol-
gozhattam. Úgy érzem, hogy képvi-
selői megbízatásomat felelősséggel 
teljesítettem. Örülök, mert olyan tes-
tület tagja lehettem, ahol mindenki 
a falu javára akart tenni. Az elmúlt 
ciklusban azon dolgoztunk, hogy egy eredményes, élhető 
települést alakítsunk ki, ahol az emberek szívesen töltik az 
idejüket. Mindig a falu érdekeit tartottam szem előtt, ezért 
véleményemet határozottan és következetesen kifejtettem a 
testületi üléseken.
Megválasztásom esetén továbbra is támogatni fogok minden 
olyan kezdeményezést, amely a csengeleiek életkörülménye-
it javítja, a falu fejlődését, gyarapodását segíti elő. Fontosnak 
tartom a helyi vállalkozások támogatását és megbecsülését, 
akik munkahelyet biztosítanak az itt élő embereknek. A leg-
nagyobb hangsúlyt a sikeres munka folytatására szeretném 
helyezni, mert ebben látom egy fokozatosan fejlődő település 
garanciáját.
A sikerhez egységes közösségre van szükség. Én hiszek az 
összefogásban!
Ehhez kérem az Önök megtisztelő támogatását.
Köszönettel:

Csókási Zoltán
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Kun-Szabó Tibor
Tisztelt csengelei Választó 
Polgárok!
Kun-Szabó Tibor független képvise-
lőjelölt vagyok. Azért szólítom meg 
Önöket, mert tősgyökeres csen-
geleiként indulok képviselőjelölt-
ként az elkövetkező önkormányzati 
választáson október 13-án. Először 
is szeretném megköszönni azt a sok aláírást az ajánlóíve-
men, amivel megtiszteltek, bizalmat adtak nekem. 
Magamról csak röviden: több, mint 50 éve itt élek Csengelén, 
mindenki ismer és úgy ítél meg, ahogy jónak látja. Biztosan 
megoszlanak rólam a vélemények, ezt jómagam is tudom. 
Közel 30 éve vagyok polgárőr és a községi sportegyesület 
elnöke, edzője. Vállalkozásaim is itt működnek, és az ipar-
űzési adót is ide fizetem, nem úgy, mint a nem túl régen 
létrehozott gigaberuházások. Tudomásom szerint 
Polgármester Úr nekik valamiért elengedi ezt az adóformát. 
Sportegyesületi vezetőként 7 évestől a 80 évesekig közeli 
kapcsolatban vagyok községünk lakosságával, sokat beszél-
getek az emberekkel és mindig tudom az aktuális problémá-
kat, nagy rálátásom van falunk életére.
Vendéglátó vállalkozásommal és a sport szervezésével évti-
zedek óta próbálom összefogni a helyi fiatalokat. Ez tovább-
ra is az egyik fő célom lenne, a fiatalok Csengelén tartása és 
egy központi szórakozóhely létrehozása részükre. Nagyon-
nagy szórakozási lehetőségük nincs helyben, mert ez nem 
nagyon érdekli a jelenlegi helyi vezetést (sőt inkább próbál-
ják Őket elüldözni a különböző közösségi terekről). 
Fiataljaink, ha valahol próbálnak beszélgetni, vagy esetleg 
szabadtéren szórakozni, akkor megjelenik a „zöld autós pol-
gárőr” és elzavarja őket. Úgy gondolom, hogy a fiatalok is 
érdemelnének valami saját helyet községünkben.
A teljes lakosságot szeretném képviselni, amennyiben meg-
tisztelnek bizalmukkal. Természetesen látva a fő problémá-
kat, és azokat helyezve előtérbe! Mindenki tudja, hogy a foci 
áll hozzám a legközelebb, de azt is láthatják, hogy az elmúlt 
évtizedben részben az önkormányzat segítségével, de inkább 
a kapcsolati tőkém által úgy fel lett fejlesztve a focipálya és 
környezete, hogy ott már nincs nagyon mit fejleszteni! Ezzel 
azt szeretném tudatni Önökkel, hogy nem az a célom a kép-
viselőségemmel, amit terjeszt 1-2 jelölttársam, hogy „csak a 
foci”.
Abban biztos lehet mindenki, amennyiben megtisztelnek 
szavazataikkal és a szavazólapon az első körbe teszik a jelö-
lésüket, én nem az úgynevezett „bólogató János” leszek a 
testületben. Szeretnék még sokat tenni szeretett községün-
kért, mint ahogy eddig is tettem civil szervezetek tagjaként. 
Úgy gondolom, hogy 50 év felett járva van annyi élettapasz-
talatom, hogy sokat tudnék még Csengeléért tenni.

Bízva megtisztelő szavazatukban:

Kun-Szabó Tibor képviselőjelölt

Lantos István
Lantos István vagyok, 1995-től, 
házasságkötésemtől élek Csengelén. 
A Csengelei Általános Iskolában dol-
gozom, történelmet és testnevelést 
tanítok. Helyi lakosként ezt a mun-
kát szívvel-lélekkel végzem, és büsz-
ke vagyok arra, hogy már sok sike-
res tanítvány került ki a kezeim alól. 
Munkám során több elismerésben is 
részesültem. 2013-ban a Csengelei 
Iskoláért plakettal ismerték el a munkámat, 2018-ban pedig 
a 2017/2018. tanévi Diákolimpia Csongrád megye legered-
ményesebb testnevelője díjat vehettem át a Magyar Diáksport 
Szövetségtől. 
Már 25 éve segítem Csengele kulturális, közösségi, egyházi 
és sportéletét. Önkormányzati képviselőként 20 éve tevé-
kenykedem a községben. Támogatom a Csengelei Szivárvány 
Óvoda és Mini Bölcsőde, a Csengelei Általános Iskola, a 
Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola, a Faluház, valamint a 
Csengelei Községi Sport Egyesület működését. Számomra az 
a legfontosabb, hogy a csengelei gyerekek és fiatalok érde-
keit képviseljem, mivel pedagógusként ezen a területen ren-
delkezem a legnagyobb tapasztalattal. Támogatom azokat a 
rendezvényeket is, ahol a település kulturális fejlődése, a 
közösség összetartozása megvalósulhat. Büszke vagyok 
arra, hogy településünkön nemcsak a fiatalok közösségi éle-
tét segíthetem, hanem a felnőttek és az időskorúak civil 
szervezeteit is: a Csengelei Polgárőr Csoportot, a Tűzoltó 
Egyesületet, a sportköröket, valamint a Régi dalok őrzőit. 
Büszke vagyok arra, hogy az eddigi önkormányzati munkám 
során a település sokat fejlődött. Sok olyan érték jött létre, 
amelynek én is részese lehettem. Tettem mindezt úgy, hogy 
mindig egyensúlyteremtésre törekedtem, amely nem egyéni 
érdekeket, hanem a közösség egészét szolgálja. A munkámat 
a továbbiakban is ebben a szemléletben szeretném folytatni.

Lantos István független képviselőjelölt

Lesták Bertalan
Lesták Bertalan vagyok, 39 éves 
csengelei lakos. Születésem óta élek 
Csengelén. A Csengelei Általános 
Iskola falai között nevelkedtem, 
majd Hódmezővásárhelyen folytat-
tam tanulmányaimat. Itt szereztem 
mezőgazdasági technikus szakképe-
sítést. 
5 éve kapcsolódtam bele a csengelei 
önkormányzat munkájába tanya-
gondnokként, valamint a település 17 személyes buszával is 
én szállítom a csengelei gyerekeket, időseket és minden 
csengelei lakost fellépésekre, közösségi rendezvényekre. 
Ez alatt az 5 év alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, lehe-
tőségem volt kis falunk szinte minden lakosával kapcsolatot 
teremtenem, bepillantást nyertem abba, hogyan látják az 
emberek a falu jövőjét.
További munkám során képviselőként kiemelten az időseket 
és a fiatalokat szeretném támogatni.
Hiszem azt, ha a fiatalok betekintést és hozzászólást nyer-
nek a falu működésébe, együtt egy még fenntarthatóbb és 
dinamikusan fejlődő erős Csengelét tudunk létrehozni.
Persze mindehhez szükségünk van az idősek bölcsességére 
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Szűcs Zoltánné
Kedves Csengelei lakosok!
Akik nem ismernének, bemutatko-
zom: a nevem Szűcs Zoltánné (l.n.: 
Virág Gyöngyi). Születésem óta 
Csengelén élek. A Csengelei 
Általános Iskola elvégzése után 
tanulmányaimat Szegeden folytat-
tam! Ott 6 évig tanultam. A középis-
kola után a technikumot is elvégeztem, majd a szülőfalum-
ban kezdtem dolgozni. Néhány év múlva megérkezett az első 
csoda az életembe, majd rá 3 évre rá a második. Született 2 
gyönyörű kislányom, akik mára már nem is olyan kicsik! 
Mindketten általános iskolába járnak. 5 évig voltam szülői 
munkaközösségi tag. Mindig is szerettem az emberekkel 
foglalkozni és ha tudok, segítek a problémáik megoldásá-
ban. Nem akarok olyan ígéreteket tenni, amit nem tudok 
betartani! Tehát amit ígérhetek, hogy bárkinek bármilyen 
problémája van, lehetőségeimhez mérten megpróbálok benne 
segíteni! Ezért számomra előny, hogy a falu központjában 
dolgozom, szinte minden nap megtalál mindenki. Munkámból 
adódóan naponta találkozom a falu lakóival.
Kedves Csengeleiek, függetlenül attól, hogy képviselői tag 
leszek-e, fordulhattok hozzám bizalommal! Amiben tudok 
nagyon szívesen segítek!

Tóth Alexandra
Tóth Alexandra vagyok, Csengele 
Községi Önkormányzat védőnője. 
Csengelére születtem, és itt is élek 
gyermekkorom óta. Középiskolás és 
egyetemi tanulmányaimat Szegeden 
végeztem. Mindig éreztem, hogy 
emberekkel szeretnék foglalkozni, 
ezért diplomás ápoló szakra jelent-
keztem a gimnázium után. 2015-
ben Polgármester Úr megkeresése kapcsán, miszerint védő-
nőre lenne szüksége Csengelének, szakot váltottam, és 
védőnő hallgatóként folytattam tanulmányaimat. Akkoriban 
még bizonytalannak tűnt, hogy biztosan dolgozhatom-e 
majd itt, ráadásul szolgálati lakással, és új rendelővel is 
kecsegtettek a megkeresés kapcsán. Őszintén mondhatom, 
hogy akkor még álomszerűnek tűnt ez az egész, de naívan 
hittem benne, és jól tettem! Jelenleg a megújult rendelőben 
végezhetem munkámat, melyért a gondozottak nevében is 
hálás vagyok, hiszen 21. századi modern helyet kaptunk. 
Igyekszem munkám során nem csak a kicsikkel foglalkozni, 
hanem különböző programokkal, szűrővizsgálatokkal az 
idősebb korosztály figyelmét is felhívni az egészségmegőr-
zésre.
Képviselői munkám során szeretném képviselni a fiatalokat, 
a családokat, és célom, hogy Csengele olyan falu legyen, 
ahová szívesen költöznek a fiatalok, tanulmányaik befejezé-
se után szívesen térnek vissza és alapítanak itt családot.

Rényi László
Tisztelt csengelei válasz-
tók!
Engedjék meg, hogy bemutat-
kozzam. Rényi László vagyok. 
1990 óta élünk családunkkal 
Csengelén. Feleségem Dr. 
Torontáli Renáta falunk – saj-
nos már csak egyetlen – házi-
orvosa. Lányunk Rényi Virág az általános iskolában tanít, 
fiúnk Rényi János Szegeden él és dolgozik, de gyakran haza-
látogat, itt nőtt fel.
Mindannyian szeretünk itt, évtizedek óta tevőlegesen 
veszünk részt a faluban szervezett rendezvényeken.
Az évek során több alkalommal voltam már képviselő. 
Mindig törekedtem arra, hogy Csengele, a csengelei emberek 
többségének érdeke legyen az első. Most is azt szeretném 
tenni. Egy egészen kicsi társaságon keresztül látom, hogy az 
embereknek szükségük van egymásra. Szeretnek találkozni, 
beszélgetni, egymás társaságában lenni. Szeretik azt, ha a 
mindennapos kötelező dolgaik után lehetőségük van kikap-
csolódni. Annak idején 2002-ben az akkori Népdalkör és 
Citerazenekar megkeresett, hogy segítsem működésüket. Ők 
1995-ben alakultak. Jövőre lennének 25 évesek. Sajnos ez 
sem tartott örökké, viszont megalakult a Régi Dalok Őrzői, 
melyet ugyanezen emberek 90 százaléka képvisel. 
Hagyományőrző együttesünk egyik színfoltja a falu rendez-
vényeinek, arra törekszünk, hogy ez minél tovább így 
maradhasson. 
Azért írtam ezt le, mert az elmúlt 5 évben Csengele vezetése 
is arra törekedett, hogy összehozza az embereket, hogy jól 
érezzék magukat, hogy kikapcsolódjanak a mindennapi 
munka után, hogy egy közösség szülessen, erősödjön. 
Közben ugyanez a vezetés nagyon komoly munkát végzett és 
nagyon keményen felügyelt tevékenységeket végeztetett 
Csengele fejlődése érdekében. Mindenki láthatta, láthatja az 
eredményét. Mindannyiuknak szívből köszönjük!
Tisztelt csengelei választók!
Azt szeretném, hogy ez a – falunk számára egyértelműen 
pozitív – folyamat folytatódjon tovább. Csengele egy élehető, 
szép, virágos, rendezett kisközösség, új épületekkel, lehető-
ségekkel, rendezvényekkel, összetartó közösségekkel, dol-
gos emberekkel teli, jó itt élni! Szeretnék ennek a közösség-
nek, a falu lakosságának érdekében dolgozni, ha bizalmat 
szavaznának nekem és tagja lehetnék a képviselőtestület-
nek. 
Arra kérek mindenkit, menjenek el szavazni! Ez a választás 
nagyon fontos Csengele jövője, fejlődése szempontjából. 
Adjuk meg a lehetőséget annak, hogy egyes egyedül Csengele, 
falunk, közösségünk érdekét, a köz érdekét tartsuk szemünk 
előtt.
Mindenkinek jó szavazást kívánok!
„AZ EMBER TÁRSAS LÉNY”

és tapasztalataira, hogy segítségükkel biztos jövőt tudjunk 
teremteni lakosainknak. 
Tanyán élőként nem szeretnék megfeledkezni a Csengelén 
oly híres tanyavilágról sem. Továbbra is nagyon fontosnak 
tartom a tanyán élők segítését, a tanyagondnoki szolgálat 
mindenkori működését és a külterületi utak járhatóságának 
fenntartását.
Kérem az októberi választásokon mindenki döntsön legjobb 
belátása szerint, a falu érdekeire tekintettel. Én ígérni tudom 
Önöknek, hogy az eddigiekben is tapasztalt segítőkészség-
gel, nyitottsággal és gyors problémamegoldással fogom 
segíteni Csengele fejlődését.
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Tóth Tibor
Tóth Tibor független képviselőjelölt 
vagyok. Azt remélem ismernek 
Csengelén, de mivel a falu lakossá-
gának összetétele az elmúlt években 
is változott, szeretnék újra bemutat-
kozni.
Vállalkozó vagyok, számítógéppel 
vezérelhető ipari gépeket gyártok, 
26 éve változatlan intenzitással.
Az utóbbi 5 évben is az önkormány-
zatban, mint képviselő támogattam minden olyan fejlesz-
tést, kezdeményezést, amely a közérdeket szolgálta. 
Felemeltem a szavam, ha a kiadások csak egyéni érdekeket 
szolgáltak volna, vagy pazarlónak tűntek. Akkor is, ha alul 
maradtak az elképzeléseim a megszavazásakor. Sajnálom, 
hogy nem olvashatóak a jegyzőkönyvek mindenki számára 
úgy is, mint régen volt. A falu érdekében szeretnék továbbra 
is tevékenykedni, bármilyen is lesz a falu önkormányzatá-
nak összetétele. Hiszen a bólogató rendszer mindig is elle-
nemre volt, ha az a közérdeket nem szolgálta.
Milyen régi és új kezdeményezéseket fogok támogatni újra 
megválasztásom esetén: 
-  Technikai - A falu képének rendezése (PL: Iskola, közössé-

gi tér, parkoló)
-  Járdák, utak felújításának befejezése megfelelő szakmai 

minőségben.
-  Kültéri pihenő padok elhelyezése Pl.: busszal érkezők, cso-

magot cipelő, orvoshoz, patikába induló emberek számára. 
(Pályázati lehetőségek mellett is, önerőből.)

-  Az autópálya csatlakozás lehetőségének újra kérelmezése.
-  A konyha fenntartása áremelés nélkül és minőség javításá-

val, hiszen a csengeleiekért van, körülbelül 300 fő étkezé-
sét biztosítják jelenleg. Talán, kevesebb protokoll kiadás-
sal, és egyéb átcsoportosítással ezen is lehet segíteni.

-  Alacsonyabb bekerülési költséggel fecskeházakat létrehoz-
ni a fiatalok itt tartásának érdekében. Ha emelgetjük a 
bérleti díjakat, még később tudnak szárnyra kelni.

-  Munkahely teremtése, vállalkozás keresése, ahol gyerme-
keseknek megfelelő munkaidő van. (környékben sok közép-
vállalkozás van az anyukák örömére)

-  A közterület rendbe tartását és fűnyírását ingyen kellene 
végezni. Az egyre több idős lakost még terhelni plusz 
kiadással nem etikus.

-  Ahova lehetséges faültető programokat szervezni.
-  Az önkormányzati utak, dűlőutak állapotának állandó fel-

ügyelete és karbantartása.
-  Gyermekeseknél: Továbbra is támogatom az ingyenes 

étkeztetést és a tovább tanulók szelektív segítését, a szeré-
nyebb anyagi helyzetből indulókat emeltebb összeggel.

-  Idősek érdekében szeretném elérni, hogy fokozottan segít-
sük őket, hiszen a távolban dolgozó gyerekeiknek a mai 
világban rendkívül nagy teher, még ha kötelesség is, végül 
itt maradnak egyedül. 

-  A szociális hálót ki kell terjeszteni a meglevő mellett az 
emberi szükségleteknek megfelelően.

-  A tanyán élő jármű nélküliek számára járatokat kell szer-
vezni a közösségi eseményekre, így akkor nem csak mindig 
ugyanaz a „38” ember lesz a fényképeken.

-  A meglevő buszok belterjes használata szinte teljesen 
leamortizálja a műszaki állapotokat, pedig nem sok idős 
ember koptatta sem színházba, sem kirándulásra.
Lehet, a protokollok mellett beleférne egy pünkösdi búcsú-
ra, falunapokra, vagy egyéb rendezvényre, fürdőhelyre való 
kirándulás olyanok számára, akik még szinte a falu hatá-
rán túl sem jutnak el, akár a temetőbe szeretteikhez.

A ravatalozónál, mobil padok elhelyezése az egyre idősödő 
lakosság érdekében, akkor is ha egyházi fenntartású. A 
templom fűtésének segítése.
Az idősek karácsonyi csomag értékének 10.000 Ft-ra való 
emelése.
A 2 számú orvosi rendelő újra indítását is támogatom.

ELLENE SZAVAZOK, MINT EDDIG IS! :
-  Minden felesleges beruházásnak (hiszen gyakran az önrész 

is a duplájába kerül)
-  A konyha magánkézbe kerülésének.
-  Ha a legcsekélyebb gyanú felmerül az egyéni érdek előtérbe 

kerülésének.
-  Ellene szavazok, ha elhanyagoljuk az idősemberek gondo-

zását.
-  Ha felmerül a gazdálkodásban a legcsekélyebb visszaélés a 

közpénzekkel.
-  Ellene szavazok a szükségtelen változtatásoknak.
-  A nem mértéktartó vendéglátásoknak.
-  A jármű park bővítésének, cseréjének az esetleges karban-

tartás hiánya miatt.
-  Nem támogatom a szükségtelenül bőkezűen foglalkoztatott 

munkaerő alkalmazását.
-  Nagyobb ráhatás lehetőségét megtalálni, akár helyi tör-

vénymódosítással a jó szakképzett munkaerő megtartására 
és a csengelei szakképzettek foglalkoztatására.

Bízom abban, hogy önökkel együtt jól gondolkodom a falu 
életéről! Tudatosítani szeretném a MINDENKORI POLGÁR-
MESTERREL, hogy fő feladata a közösségi érdekeket szem 
előtt tartani az egyéni hatalmaskodás és érdekek előtt!
Köszönöm a bizalmukat!
Tisztelettel:

Tóth Tibor FÜGGETLEN képviselőjelölt

Varga Árpád
Tisztelt Választópolgárok!
2006-ban amikor először megvá-
lasztottak nem gondoltam, hogy 
ilyen összetett a képviselői munka. 
Kívülről én is azt láttam, hogy 
öltönyben átadnak valamit, esznek, 
isznak, mindenki jókedvűen beszél-
get mindenkivel. De azóta már rájöt-
tem, tudom: egy-egy döntést, pályá-
zatot mekkora munka előz meg. 
Mekkora felelősség a Falu pénzéről dönteni. Mennyi álmat-
lan éjszakát okoz egy-egy több milliós önrészű beruházás 
megszavazása. Megéri-e? Jól döntöttünk-e? Vannak, akik 
másképpen csinálnák, másképpen döntenének. Én becsü-
löm, tisztelem az Ő véleményüket is, de úgy érzem azért 
valamit jól csináltunk. Épült, szépült a Falunk. 
Sorolhatnám, hogy mi újult meg, mi épült meg és milyen 
támogatások jutottak el a Faluhoz. Ezeket a polgármester 
jelöltek meg is fogják tenni helyettem. Én csak egyről – 
amire a legbüszkébb vagyok –szeretnék beszélni: az egész-
ségügyi központról. Hatalmas munka, rengeteg átvitatko-
zott óra, sok tízmilliós plusz pénz, de olyan lett a végered-
mény amilyet a csengeleiek megérdemelnek. Büszke vagyok 
rá!! Büszke lenne Édesapám is, mosolyogva dőlne hátra a 
székében és kérdezné minden betegétől:” Mi a panasza?”
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat! 
Tisztelettel:

Varga Árpád képviselőjelölt
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Zólyomi-Katona 
Theodóra
Zólyomi-Katona Theodóra vagyok. 
Férjemmel, Katona Attilával 18 éve 
élünk és dolgozunk Csengelén. Itt 
született négy gyermekünk is, akik-
kel már itt érezzük otthon magun-
kat. Évek óta azon munkálkodunk, 
hogy a környezetünkben élő embe-
rek szellemi, kulturális és lelki élmé-
nyekben gazdagodhassanak, hogy egyre jobban megismer-
jék önmagukat, a világot és a bennük rejlő kincseket.

Dr. Varga Szabolcs
Tisztelt csengelei választópolgárok!
Dr. Varga Szabolcs, független képvi-
selő-jelölt indulok a 2019. október 
13.-i választásokon. 1972-ben szü-
lettem Hódmezővásárhelyen.
Gyermekként itt nőttem fel 
Csengelén. Jól ismerem a települést 
és Önöket is.
Itt végeztem a felső tagozatot, majd 
gimnáziumi tanulmányaim után a 
Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen Fogorvos 
Doktori diplomát szereztem két szakvizsgával.
Mondhatom azt, hogy régi csengelei lakosként volt alkal-
mam végig nézni, hogy falunk az évek során mennyi pozitív 
változáson ment keresztül.
Szüleim is rengeteg nebulót tanítottak emberségre, tisztes-
ségre. Ők, a csengelei általános iskolában dolgoztak tanár-
ként. 
2008 óta teljesítek polgárőr szolgálatot településünkön. 
Rengeteg rendezvényt biztosítottam polgárőr társaimmal az 
elmúlt időszakban. Azt vallom, a rendezvényekre szükség 
van közösség összetartó ereje miatt.
Amit szeretnék a jövőben, továbbra is erősíteni a polgárőr-
ség munkáját, a falunk érdekeit és javát szolgálni. Ha jó a 
hozzáállásunk, akkor minden tapasztalat lehetőség a fejlő-
désre.
Legyen jelszavunk a béke és a nyugalom, mert hiszem, hogy 
Csengelének erre van szüksége.
„Összefogással a kis dolgok naggyá lesznek, széthúzással a 
nagyok is tönkremennek.” /Sallustius/
Ha Önök elégedettek velem, kérem tiszteljenek meg szavaza-
taikkal.
Végül, de nem utolsó sorban jó egészséget, munkát és békes-
séget kívánok mindannyiuknak.
Köszönettel:

Dr. Varga Szabolcs

Vincze Róbert
Tisztelt Csengelei Polgárok!
Vincze Róbert (43 éves) 
vagyok, az Önök független 
önkormányzati képviselő-
jelöltje. Tősgyökeres csen-
geleiként már szüleim és 
nagyszüleim is itt éltek és 
élnek falunkban, ahogy én is itt élek a feleségemmel. Ide 
járok dolgozni minden nap, és korábban itt voltam postás 
is, ennek köszönhetően nagyon jól ismerem településünk 
lakóit és problémáikat külterületen és belterületen egyaránt. 
Tanyán élő lakosként átérzem községünk napi gondjait. 
Tapasztalom a tanyán élő emberek, idősek problémáit, a 
fiatalok életének nehézségeit, a bejárás hátrányait, látom a 
rászorulók, betegek, idősek gondjait... úgy érzem, nem elég 
az együttérzés, a jószándékot tettekre kell váltanom! 
Valójában sok minden nem tetszik, amit nap mint nap látok 
és tapasztalok községünkben, ezeken a dolgokon nagyon 
szeretnék változtatni. Ezért és az Önök biztatására indulok 
az önkormányzati képviselő-választáson.
Kiemelt céljaim:
-  az itt élő idős emberek aranykorának méltóságát és nyu-

galmát kiszámítható szakmai és intézményi háttérrel biz-
tosítani kell,

-  a község hatékony működését (hivatal, intézmények rugal-
mas működtetése) az itt élő lakosság érdekeihez kell igazí-
tani,

-  a közös felelősségvállalásban és együttműködésben támo-
gatást szeretnék nyújtani és ezzel is településünk javát 
szolgálni,

-  a lakosok azon jogának biztosítása, hogy a választott tes-
tület és a polgármester munkájába belelássanak, számon 
kérhessék az ígéretek megvalósítását és a jogszerű műkö-
dést,

-  pontos helyzetfelmérésekre épülő, megvalósítható telepü-
lésfejlesztési terveket készítünk, amelyekkel szebbé, jobbá 
és élhetőbbé tehetjük környezetünket, nemcsak a faluban, 
de a tanyán élők számára is, ezek kivitelezését átláthatóan 
hajtjuk végre, a község vagyonának ésszerű és biztonságos 
kezelése mellett.

Mindezeket a célokat az adott lehetőségek szerint szeretném 
elérni, én hiszek abban, hogy összefogással képesek leszünk 
létrehozni ezeket a változásokat.
Úgy gondolom, az önkormányzatban bőven van tenni-

való, amiből kivenném a részem, ha Önök, akik egyetér-
tenek e célokkal eljönnek október 13-án és a nevem 
melletti karikába helyezik a bizalom jelét, az X-et.

Tisztelettel:

Vincze Róbert 
független képviselő-jelölt

Virág Sándor
Virág Sándor vagyok 1953. 08. 
23-án születtem, azóta Csengelén 
élek.
Már a nagyszüleim is itt éltek, gaz-
dálkodással foglalkoztak, melyet Én 
tovább folytatok. A gazdálkodó és 
tanyai emberek problémáit szeret-
ném képviselni. Amennyiben Rám 
szavaznak a gépjárműadó és sze-
métdíj eltörlését kérem, az 
Önkormányzat vállalja magára.
A volt erdészház és Móra fák szomszédságában élek, ahol 
majálist és egyéb rendezvényeket lehetne szervezni, mivel 
többször idegenek is felkeresik. Az önkormányzat gyűlése 
legyen látható a lakosság számára.
Ha ezzel elnyertem az Önök bizalmát, kérem szavazzanak 
rám. 
Telefon: 06-30/490-8905, 0-24 óráig válaszolok kérdéseikre.

(folytatás a következõ oldalon)
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Tanárként elsősorban az ifjúság körében tevékenykedem, 
igyekezve átadni fiataljainknak azt az értékrendszert, mely 
manapság egyre inkább kezd feledésbe merülni: Isten és 
embertársaink megbecsülését, a tiszteletteljes beszéd szép-
ségét, a becsületes munka örömét, a teremtett világért való 
felelősségünket, a lelkiismeretes helytállást.
Fontosnak tartom, hogy a múlt kincseiből építkezve mi 
magunk formáljuk, milyen lesz a jövő, melyben gyermekeink 
és unokáink élni fognak. A fenti gondolatokat szem előtt 
tartva szeretnék dolgozni majd képviselőként is, ezért indu-
lok jelöltként az idei választásokon.
Köszönöm, ha szavazatával támogatja munkámat.

Műsoros délután 
a Csengele házban
A Régi dalok őrzőivel közösen szeptember 12-én egy műso-
ros délutánt szerveztünk a Csengele ház udvarában. 
Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket és 
gyönyörű, napsütéses időjárásban volt részünk. 

A rendezvényre meghívtuk Zákányszékről a Kék Nefelejcs 
Nyugdíjas Klubot és a Pusztaszeri Dalárdát.
A köszöntések után a pusztaszeriek kezdték el a műsort, 
akik vegyes nótacsokorral szórakoztatták a közönséget. 
Őket a zákányszékiek követték, akik a klubtag Ábrahám F. 
Antalné által megírt A szögedi bajuszos mönyasszony című 
jelenetet adták elő, mindenki nagy tetszésére. 

A helyi csoporttól, a Régi dalok őrzőitől betyárdalokat hall-
hattunk. A műsort egy meglepetés produkció zárta, vonatra 
várakozó hölgyek „beszélgetését” láthattuk. A két puszta-
szeri hölgy egy szót sem szólt egymáshoz, de annyira látvá-
nyos volt az előadás, hogy a közönség közben nagyokat 
nevetett.
Befejezésül finom vacsora várta a vendégeket, majd közös 
énekléssel zártuk az estét.
Köszönöm szépen a rendezvény megszervezéséhez nyújtott 
segítséget a Régi dalok őrzőinek, a Csengeléért Egyesület 
tagjainak és az önkormányzatnak. 

Törköly Ágnes

Időskori tanulás
Szeretettel várunk előadásainkra minden érdeklődőt 

2019. október 15-én és 16-án 15.30-17.00 óráig 
a Faluházba.

Az előadások témái:
- Időskori tanulás,

- Időskori kommunikáció,
- Testbeszéd,

- A szeniorok és a modern technológia
- Internetező szeniorok.

Csengeleiek a balástyai 
zöldségfesztiválon
Szeptember 13-15. között tartják a huszadik zöldség- és 
virágfesztivált Balástyán. Évek óta megszokott dolog, hogy 
azokon csengelei alkotók is kiállítanak.
Az idei évben dr. Torontáli Renáta embereket és állatokat 
ábrázoló ceruzarajzaival szerepelt. Aprólékos kidolgozású 
alkotásai sok látogató tetszését nyerte el.
Vincze János fafaragó népi iparművész régi vendég a 
balástyai rendezvényeken. Szobrai a gyerekek és felnőttek is 
körében is elismerést szereztek. „Kutyahűség” című alkotá-
sa egy kutyarajongó angol-görög házaspárnak tetszett meg, 
és némi hezitálás után azt haza is vitték.

M.M.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Ingyenes ruhabörze
A ruhabörzén való révétel regisztrációhoz kötött, melyre 

szíveskedjen magával hozni személyigazolványát, 
lakcímkártyáját és TAJ kártyáját!

Várunk minden kedves érdeklődőt 
2019. október 15-én és 16-án (kedd, szerda) 

8.00-13.00-ig

a csengelei Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25. 
– az óvodával szemben lévő teremben), ahol ingyenes 

használt ruha osztást szervez a csengelei 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Aki adományt szeretne felajánlani az a ruhákat leadhatja 
2019. október 14-én 15.00-16.30-ig 

a csengelei Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25. 
– az óvodával szemben lévő teremben, 

illetve a ruhabörze ideje alatt)

A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi 
Szent István Karitász jóvoltából kerül sor.

Megérkeztem
Szeptember hónapban született gyer-
mekek:

Bobár Donátnak és Lakos Dórának 
Donát.

Gratulálunk!

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 Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. november 13.

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

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:
Központ: 62/586-570, Fax: 62/586-578, 
Email: titkarsag@csengele.hu
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12, 
Tel.: 62/586-571, polgarmester@csengele.hu 
Jegyző: Dr. Tóth Tibor szerda 8-12 
Tel.: 62/586-575. jegyzo@csengele.hu 
POLGÁRMESTER TITKÁRSÁG, ADÓÜGYINTÉZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda: 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika, Tel.: 62/586-571, 
titkarsag@csengele.hu, ado@csengele.hu 
GAZDASÁGI ÜGYEK, MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta 
Tel.: 62/586-574 penzugy@csengele.hu
PÉNZÜGY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Ádám Renáta Tel.: 62/586-574 konyveles@csengele.hu 
KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boriné Dóka Erika, Szarka-Kovács Csilla 
Tel.: 62/586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó, Tel.: 62/586-576 konyha@csengele.hu
KÖZFOGLALKOZTATÁS, IKTATÁS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Buduczkiné Sági Ildikó 
Tel.:62/586-573 munkaugy@csengele.hu
SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-577, igazgatas@csengele.hu
PÁLYÁZATOK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, Kiss Alexandra Tel.: 62/586-572 
kucsora.boglarka@csengele.hu, kiss.alexandra@csengele.hu, 
csengelepalyazat@gmail.com
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika 
Tel.: 62/586-577, Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, Tel.: 62/586-573
Tápai Lajosné
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 9-12
Tari József, Tel.: 62/586-579
Csütörtökön a hivatali 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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Hirdetések
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
32 kalapácsos terménydaráló eladó! 
Érd.: 06-30/283-6963
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
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)

2019. november 1-jén 6 órától
2019. november 4-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. november 9-én 6 órától
2019. november 11-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. november 16-án 6 órától
2019. november 18-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. november 23-án 6 órától
2019. november 25-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. november 30-án 6 órától
2019. december 2-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. december 7-én 6 órától
2019. december 9-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

Állatorvosi ügyelet

Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív mun-
kák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun 
József, aki a 06-30/378-0899-es telefonszámon vagy a 
jozsikun87@gmail.com e-mail címen elérhető.
A jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása az erdőgazdál-
kodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellen-
jegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőterve-
zett erdőben. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény 
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékeny-
sége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdé-
szeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

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

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 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa súlyok-
kal, 1 db villanyos húsdaráló. 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 föld-
del! (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 
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” cső-
ből. 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, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertésze-
ti 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, magasnyo-
mású géppel, akár pótkocsira feldobva is. 
Érdekel továbbá szalma kombájn alól és kaszálék is. 
Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es 
telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán 
kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286
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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, fürdőszo-
ba, folyosó, amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthe-
tő. 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 
szőlőprés, gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olaj-
kályha, keresztvágó fűrész, rámás fűrész, gázégőfej 
vezetékkel, száraz-vizes takarítógép, szép szekrénysor, 
régi típusú konyhabútor, edények, készletek, 3 db régi 
vattapaplan, 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! Transporter első kettes ülés, két égős 35-ös 
gázkazán, fenyő villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, 
radiátort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. 
Telefon: 06-30/401 8317
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
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F. 
u. 48. szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a bolt-
ban 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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Csengelei 2019. szeptember

MEGHÍVÓ 
A DANUBIA ROTARY KLUB 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA
MELYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Időpont: 2019. november 16. 
18 órától

helyszín: csengele faluház

Vacsora: raguleves, sültes tál és sütemény

A jó hangulatról a Party Time
Band gondoskodik.

A bál bevételének önköltség feletti részét teljes
egészében az ópusztaszeri gyermekotthon részére

ajánljuk fel.

Cím: 6765 Csengele, Deák F. u. 25.

Jegyek elővételben 2019. november 10-ig 6000 Ft/fő egységáron
Törköly Ágnesnél kaphatók.

Az est sztárvendége Gájer Bálint
swingénekes.


