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hí rek

Önkormányzati hírek 
Tájékoztatás a járványhelyzetben 
hozott intézkedésekről!
Tisztelt Csengeleiek!
A járványhelyzet miatt szigorú szabályok léptek életbe az 
egész országban. Az állami kijárási korlátozások életünk 
részévé váltak. Az emberek döntő része – a visszajelzések 
szerint – egyetértett ezekkel az intézkedésekkel. Nagyon 
szépen köszönöm a Csengeleieknek azt a felelősségteljes és 
komoly hozzáállást a járványhelyzethez, amelyet tanúsítot-
tak. Köszönöm, hogy az emberek nagy többsége betartotta 
az előírásokat. A József Attila téren található park és kőszín-
pad kivételével nem alakult ki csoportosulás településün-
kön. Az itt esti rendszerességgel történő fiatalok találkozá-
sairól több bejelentés is érkezett hozzánk a lakosság részé-
ről. Remélem, hogy a fiatalok csoportosulásának oka pusz-
tán életkorukból adódó felelőtlen magatartás nem pedig 
szándékos szabályszegés. A polgárőrség aktív beavatkozá-
sára itt nagy szükség lenne, ez sajnos eddig nem történt 
meg. Ennek az okát nem tudjuk, reméljük, hogy aktív része-
sei lesznek a megoldásra váró feladatoknak, mely tevékeny-
ségükkel a lakosságnak lennének segítségére! Köszönöm 
mindenkinek a türelmet, a megértést! Köszönöm, hogy 

Anyák napja
2020-ban május 3-án van anyák napja, ekkor világszerte 
ünneplik az édesanyákat. Isten éltessen minden édesanyát, 
nagymamát!

Kiss Jenő
Meghajtom magam
Meghajtom magam most,
friss csokor kezemben,
sose vert a szívem,
ennél melegebben.

Nyújtom kicsi csokrom
édes jó anyámnak,
s töröm fejem: néki
mi mindent kívánjak?

Gyöngysort a nyakába?
Sok zsírt a bödönbe?
Mosogató gépet,
hogy magát ne törje?

Azt is, de leginkább,
hogy sokáig éljen,
s boldog legyen, boldog
egész életében!

vigyázunk egymásra, hiszen itt és most mindenki részese a 
vírus elleni harcnak, és mindenki életet menthet, aki betart-
ja a szabályokat. Senki nem tudja megmondani, meddig tart 
még a mostani, „nehéz időszak”, ezért most mindenkinek 
türelmesnek kell lennie. Csak akkor küzdhetjük át magunkat 
ezen a válságos időszakon, ha mindenki számára világos a 
közös cél: ez pedig a vírus terjedésének a lassítása. Ezeknek 
a valóban szigorú, bár szerintünk szükséges szabályoknak a 
betartása nagyon fontos lenne a következő napokban, 
hetekben is. Ezek a szabályok ugyanis értünk vannak, az 
embereket védik. Minden szabály célja, hogy a nem egy ház-
tartásban élők, illetve a nem napi rendszerességgel együtt 
dolgozók közötti találkozások számát minimalizálja, lassít-
va ezzel a járvány terjedését.
Ezért továbbra is kérem, hogy a közterületeken és parkban 
csak alapos indokkal tartózkodjanak, illetve felhívom a 
figyelmet arra is, hogy az állami szabályok szerint továbbra 
is kötelezően kerülni kell bármiféle csoportosulást. Kérem, 
hogy a helyi rendfenntartásban a településen működő 
önkéntes Polgárőr Egyesület is nyújtson segítséget, mint 
ahogyan teszik ezt fáradhatatlanul a többi településen 
működő egyesületek is a járvány kezdete óta.
Szintén a találkozások lehetőségét csökkenti, ha a kötelező 
munkába járást és létfontosságú bevásárlást kivéve nem 
hagyjuk el az otthonainkat.
Mindenkit kérünk, hogy a közterületeken a kiosztott masz-
kokat továbbra is használni szíveskedjenek, hogy megelőz-
zük az egymás közötti megfertőződéseket.
Aki nem kapta meg a maszkját, kérem jelezze felénk és hala-
déktalanul gondoskodunk megküldéséről, hiszen van ele-
gendő maszkunk, hála a sok varrónő önzetlen munkájának, 
amelyet ezúton is nagyon szépen köszönök. A kereskedelmi 
egységekben a dolgozók és vásárlók egészségének védelme 
érdekében az emberek közötti 1,5 méteres távolság megtar-
tására kérem fokozottan ügyeljenek. A biztonságos vásárlás 
érdekében javaslom a vásárlóknak, törekedjenek a vásárlást 
a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni, lehetőség szerint 
válasszák az érintés nélküli bankkártyás fizetést. 
Ha valaki ezeket a korlátozásokat nem tarja be, az nem a 
kormányt, a rendőrt vagy a polgármestert, hanem elősorban 
saját magát csapja be.
Ezek után tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a koronaví-
rus-járvány miatti gazdasági intézkedéseknek milyen kiha-
tásai lesznek Önkormányzatunk életére.
Az elmúlt időszak eseményei új élethelyzet elé állították az 
önkormányzatokat is. Most a legfontosabb közös feladatunk 
az emberek életének és egészségének megőrzése. 
Önkormányzatunknak működőképesnek kell maradnia, 
hogy a jogszabályokban előírt kötelező feladatainknak is a 
lehető legteljesebb mértékben eleget tudjunk tenni. 
Amikor a 2020. év költségvetését terveztük, még teljesen 
más szempontok játszottak szerepet a tervezési folyamat 
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során. Ez az év lett volna, amikor a választások előtt ismer-
tetett program megvalósítását el tudtuk volna kezdeni.
A koronavírus járvány gazdasági és pénzügyi kihatásai most 
még felmérhetetlenek. A Belügyminisztériumból az 
Önkormányzati Államtitkár Úr ezért felhívta minden polgár-
mester figyelmét arra, hogy a Kormány által hozott döntések 
jelenleg főként arra irányulnak, hogy a vírus gyors terjedését 
meg tudják akadályozni, illetve az egészségügy eszközigény 
ellátásának ne legyenek pénzügyi akadályai. Ez most a leg-
fontosabb. Készülnek már a járvány utáni időszakra is, hogy 
a gazdaság, a foglalkoztatás élénkítése, a vállalkozások 
minél teljesebb körű támogatása megvalósulhasson. Az 
Önkormányzatoknak is részt kell venni a közös teherviselés-
ből, hogy a hatékony védekezés, majd a járványhelyzet 
elmúlta után a gazdaság újraindítása megtörténhessen. 
Ezért a gépjárműadó önkormányzatoknak átengedett része 
– ami a helyi önkormányzatok jelentős bevételi forrása – 
átirányításra kerül a Járvány Elleni Védekezési Alapba. Az 
iparűzési adó befizetése pedig elhalasztásra került, a beval-
lások kitolásával az önkormányzatok később jutnak hozzá 
ehhez a szintén nagyon jelentős bevételi forráshoz.
Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben – ahogy más önkor-
mányzatoknál is – szükségessé vált a 2020. évi költségveté-
si rendelet újragondolása. Ahogy az Önkormányzati 
Államtitkár Úr kérte, áttekintettük Önkormányzatunk költ-
ségvetési helyzetét és figyelemmel a helyben felszabadítható 
forrásokra, meghoztam a szükséges intézkedéseket:
1.  Felmérjük, hogy a településen működő gazdasági társasá-

gokat hogyan érinti a jelenlegi helyzet.
2.  A veszélyhelyzetben a Képviselő-Testületek nem ülésez-

nek, érdemi munkát nem végeznek. A járványügyi helyzet 
miatt a lakosság munkaügyi helyzete várhatóan kedve-
zőtlenül fog alakulni, ezért a szociális ellátási formákra 
nagyobb terhelés fog helyeződni. Ezért döntöttem úgy, 
hogy a képviselők havi tiszteletdíjának kifizetését a 
veszélyhelyzet végéig felfüggesztem és az így felszabadu-
ló forrásokat – az Önkormányzati Államtitkár Úr ajánlá-
sainak megfelelően – a felmerülő szociális és védekezési 
többletkiadások fedezésére fordítom.

3.  A tervezett kiadásokat is számba vesszük és ami 
halaszható, azt átütemezzük.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

dr. Tóth Tibor 
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Csengele Községi Önkormányzat részéről szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, akik a koronavírus járvány 
miatt a szájmaszkok elkészítésében, lakossághoz való eljut-
tatásában segítségünkre voltak!
Seres Tiborné, Strompf Klára, Hell Rudolfné, Géczi Béláné, 
Horváth Erika, Guba Zsuzsanna, Baranyiné Beregi Katalin, 
Pigniczki Éva, Kucsora Gézáné, Forgóné Balogh Edit, Szarka-
Kovács Csilla, Muhel Tiborné, Tóth-Andorné Farkas Éva, 
Pigniczki Tiborné, Vighné Nyikos Tünde, Bencsik Aranka, 
Szűcs Imréné, Mihályiné Lantos Erika, Nemes-Nagy Nelli, 
Vincze Róbertné, Vincze Róbert, Boros Klára Sára, Szabó 
Lajos, Olajos Zsuzsanna, Vig Tiborné, Sisákné Juhász Edit, 
Gajdacsi Mátyás, Kis Lászlóné, Ritkáné Sutka Mónika, 
Kerékgyártó László, Tamási Éva, Balázs Zita, Csépe-Bánhidi 

Sajnos egyenlőre biztosan 
nem lesz lehetőség 
semmilyen rendezvényre
Néhány hónappal ezelőtt még nem gondoltuk, hogy a koro-
navírusból világjárvány lesz, azt meg végképp nem, hogy 
Csengele életére is ilyen mértékben kihat.
Február végén már javában elkezdtük a szervezést a 26. 
falunapokra, melyet szerettünk volna kicsit felfrissíteni, a 
régi, jól bevált programok mellé újakat is be akartunk hozni. 
Most türelmesen vagy türelmetlenül, de nagyon várjuk már 
a járvány végét és ezért nem lehet most rendezvényeket sem 
szervezni.
Március közepén a kormány meghozta saját érdekünkben 
azokat az intézkedéseket, melyeket be kell tartanunk és 
türelmesen kivárnunk a járványveszély végét, amibe logiku-
san semmiféle rendezvény szervezése nem fér bele. A többi 
országból kiindulva, ahol a koronavírus hamarabb felütötte 
a fejét, úgy tűnik, hogy erre őszig nem is lesz lehetőségünk. 
Amennyiben a járványhelyzet elmúltával a korlátozások fel-
oldásra kerülnek és az időjárás is kegyes lesz még hozzánk, 
egy falusi grillfesztivállal próbáljuk majd Önöket kárpótolni 
az elmaradt 26. falunapokért.
Most az a legfontosabb, hogy mindannyian szerencsésen 
átvészeljük ezt a járványt.
Kérjük mindenki megértését és legfőképpen türelmét!

Nagyon fontos, hogy közterületen és az üzletekben 
viseljük a kiosztott maszkokat, hogy lassítani tudjuk 

a járvány terjedését.

dr. Tóth Tibor 
polgármester

Tanyagondnoki busz
A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat 8 
millió forintot nyert tanyagondnoki busz beszerzésére. Az 
adminisztrációs költségek levonása után 7,5 millió forint 
maradt a jármű megvásárlására.

Bernadett, Csépe András, Kornóczi Róbert, Kornócziné Sisák 
Mónika, Magony Józsefné.
Amennyiben valakihez nem jutott el a maszk, kérjük jelezze 
az Önkormányzatnál a 06-62/586-577-es telefonszámon.

Köszönettel: Dr. Tóth Tibor 
polgármester

(folytatás az előzõ oldalról)
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Kornócziné Sisák Mónika többszörös véradó is fontosnak 
tartotta, hogy segítsen másokon

Falukép rendezése
Az utcákban található tuják közül nagyon sok kiszáradt, 
kiöregedett, melyek rontották a falu képét, ezért az önkor-
mányzat dolgozói kiszedték őket. 
Ezeket most a tavasz folyamán arizóniai ciprussal pótolták, 
melyek a szárazságot is jobban fogják tűrni. 

A főutcán a locsolásukat próbálják újra megoldani, hiszen a 
korábban kiépített öntözőberendezést saját erőből visszaál-
lítják, mely a csatornázás kiépítése óta nem működik.

T.Á.

Véradás
A megfelelő mennyiségű vérkészítmény az egészségügyi 
intézményeknek rendkívül fontos, ezért a véradás a korona-
vírus miatti vészhelyzetben is elengedhetetlen. 
A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei Szervezete április 
15-re szervezett véradást Csengelére. 
A véradás az előírásoknak megfelelően egymástól elegendő 
távolságot tartva, maszkban, kesztyűben történt. 31 segítő-
kész véradó jelent meg, ebből 24-en regisztráltak, 4 főt 
kiszűrt a doktornő, így 20 ember tudott vért adni.
Aki vért ad, életet ad!

Törköly Ágnes

A tervek szerint egy automata váltós Mercedes kisbuszt sze-
rettek volna venni, de a gyártó ezt nem tudta március 31-ig 
szállítani, így egy Volkswagen Carawelle mellett döntöttek. 
A busz bekerülési költsége 15.871.000 Ft volt.

T.Á.

Rendelés a járvány idején 
Tájékoztató az járványhelyzet hozta 

változásokról
Március 16. óta a koronavírus járvány elleni eredményes 
fellépés érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
rendelkezése alapján történik a rendelés a háziorvosi rende-
lőkben és a szakrendelőkben egyaránt.
A rendelkezés célja az orvos-beteg kontaktusok (találkozá-
sok) számának minimalizálása mind a betegek, mind az 
ellátó személyzet védelmében.
Ezért a tervezett egészségügyi ellátások akkor kerülnek 
csak elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély 
vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül 
sor.
Kiemelten fontos, hogy a légúti tüneteket mutató betegek 
maradjanak távol a rendelőtől, más betegektől és az ellátó 
személyzettől.
Ilyen tünetekkel telefonálni kell, és minden további teendőre 
vonatkozó tanácsot megkapnak.
Fentiek értelmében szünetelnek a szakorvosi kontroll vizs-
gálatok, a halasztható szakorvosi vizsgálatok, a gépjármű 
alkalmassági vizsgálatok (a márc.15.után lejárt jogosítvá-
nyok veszélyhelyzet vége után még két hétig érvényesek) és 
a halasztható adminisztratív tevékenységek (pl. különféle 
igazolások kiadása). Ezekkel kapcsolatos beutalókat sem 
adunk ki.
Hangsúlyozom azonban, hogy mindenkinek a lehetőségek-
hez képest próbálunk segíteni és az állapotának megfelelő, 
szükséges egészségügyi ellátásokhoz hozzájuttatni!
Az elmúlt egy hónap tapasztalatai a következők:
-  az úgynevezett telefonos „táv-konzultáció” kitűnően műkö-

dik. Mindenki, aki telefonon jelentkezik, bármilyen problé-

(folytatás a következõ oldalon)
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mával, tanácsot kap, terápiás javaslatot kap, és amennyi-
ben szükséges, időpontot kap személyes találkozásra.

-  az állandó gyógyszerek ügyében is elég telefonálni, az e-vé-
nyek bevezetése és legalizálása óta csak a patikába kell 
menni a gyógyszerekért, a TAJ szám ellenében bárki kivált-
hatja a gyógyszereket.

-  a március 15. után lejárt szakorvosi javaslatokat sem kell 
minden esetben hosszabbítani, azokat a veszélyhelyzet 
végéig elfogadják. (amiket meg lehet hosszabbítani, azt 
telefonon elintézzük)

-  nagyon sok szakorvos is elérhető telefonon, lehet velük 
értekezni

-  minden beteg, aki sebellátásra, kötözésre, injekcióra, sür-
gős ellátásra szorul, ugyanúgy felkeresheti a rendelőt, 
előzetes telefonos időpont egyeztetés után.

Itt kérek meg mindenkit, hogy aki jön a rendelőbe, oda csak 
maszkkal lépjen be és a bejáratnál kitett fertőtlenítő kézmo-
sóval szíveskedjen kezet mosni!
-  nagyon jól működik a fotó alapján történő tanácsadás, 

illetve gyógyszerírás is (pl. egy kiütést, sebet, bőrelválto-
zást lefényképeznek, elküldik, (okostelefonok világában 
élünk) ezek alapján ellehet dönteni, be kell-e jönni vagy 
nem.

-  a gyermekek kötelező védőoltása tekintetében nincs válto-
zás, ugyanúgy megkapják

-  Kisteleken működik minden nap a labor, a rtg és a sebé-
szet, heti 3 napon belgyógyászat, heti egy napon a tüdő-
gyógyászat és a nőgyógyászat, ahová személyesen sürgős 
és indokolt esetben mehetnek a betegek, a szakorvosokkal 
általam történő előzetes egyeztetés után. 

Jövő héttől további szakrendelések nyílnak meg, heti egy 
alkalommal, állapotrosszabbodások, súlyosabb, vagy nem 
javuló kórképek ellátása céljából. 
Ezek a következők: 
- bőrgyógyászat hétfőnként 9.00,
- reumatológia keddenként 8.00,
-  urológia szerdánként 15.30. (állandó katéter csere, akut 

kórképek),
-  gasztroenterológia hétfőnként 8.00 (kóros szövettani ered-

mények, akut kórképek) és 
-  pszichiátria, hétfőnként 8.00-12.00 és keddenként 8.00-

16.00
Dr. Hartai Ernőt ez idő alatt telefonon hívhatják a betegek: 
a 0630-282-9563 számon.
Az eddig felsoroltak figyelembe vételével minden nap 8.00-
12.00 között a rendelőben vagyunk, 50-80 a napi beteglét-
szám, akinek az ügyeit intézzük, ebből a személyes megjele-
nés 10 alatti. Telefonon, ugyanúgy, mint eddig, elérhetőek 
vagyunk a rendelési időn kívül is. (a törvényben meghatáro-
zott napi 8 óra rendelkezésre állási idő)
A 24 órás ügyelet továbbra is működik, ugyanilyen feltéte-
lekkel. Ott is jelentősen csökkent a személyes megjelenések 
száma, és ugyanúgy hívhatók sürgős esetben, mint koráb-
ban, ugyanez vonatkozik a mentőkre is.
Minden kedves betegünknek szívből köszönjük, hogy a 
megváltozott helyzetet türelemmel, megértéssel, és 
fegyelmezettséggel viselik!
Csak úgy kerülhetjük el a fertőzést, lassíthatjuk annak 
terjedését és érhetünk a végére minél kevesebb veszte-
séggel, ha betartjuk a javasolt szabályokat. 
Ezeket nem lehet elégszer ismételni!
Kérem, maradjanak otthon! Falun élünk, van udvar, kert, 
kint lehet lenni a levegőn, lehet elfoglaltságot találni! Ne 

utazzanak sehová! Ne menjenek be olyan helyre, ahol 
sokan vannak ! (pl. nagy áruházak, sorban állás)
A vásárlásokat a fiatalabbak intézzék! De ők is, ha 
bemennek bárhová, viseljenek maszkot! Sokkal többször 
mossanak kezet, mint korábban! 
Ne érintkezzenek egymással! (kézfogás, puszi) Ha beszél-
getnek, tartsanak 2 méter távolságot egymástól! 
A megelőzés most mindennél fontosabb.
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
Ezt a nehéz időszakot át kell vészelni, és ezt csak alábbi-
akkal lehet, amit szívből kívánunk valamennyi itt lakó-
nak: erőt, türelmet, kitartást, egészséget.

Rényiné Dr. Torontáli Renáta és munkatársai  
Vigh Istvánné, Franczia Aranka

Védőnő hírei
Kedves szülők, várandós anyukák!
A járvány miatt kialakult helyzet a védőnői szolgálatot a 
következők szerint érinti: 
-  A családok látogatása most nem lehetséges, helyette a táv-

kommunikációs lehetőségeket használjuk, mint pl. a tele-
fon, skype, messenger, e-mail, stb., attól függően, mely 
családnál melyik lehetőség adott.

-  A gondozottak megjelenését úgy szervezzük, hogy ha egy 
szűrővizsgálat védőoltással esik egybe, akkor 1x-i találko-
zás alkalmával mindkettő megtörténik, 

-  a tanácsadóban egyszerre csak 1 várandós vagy 1 szülő +1 
gyermek tartózkodhat,

-  minden megjelenés után fertőtlenítünk, szellőztetünk,
-  a védőnőnek védőköpenyt, gumikesztyűt és szájmaszkot 

kell használni.
-  Kérjük a szülőket is, hogy a megjelenések alkalmával visel-

jenek szájmaszkot, egymás védelme érdekében!
-  A csecsemők és kisgyermekek védőoltását a megszokott 

rend szerint folytatjuk, viszont az iskolásoknál, ha valaki 
nem kapott meg valamilyen oltást, akkor azt majd csak a 
vészhelyzet elmúlta után tudjuk pótolni.

-  A háziorvosi tanácsadás megtartásra kerül, de a szakorvo-
si tanácsadások nem, tehát sem a Pálinkás doktor, sem a 
Balog doktor nem érkezik a megszokott időben.

-  Jó néhány szakrendelés szünetel, többek között az 
orthopédia is, tehát az újszülöttek csípőszűrése most nem 
történik meg. A szülők számára a csípőtorna marad, 
melyet a védőnő az újszülött 1 hónapos korában (az 1 
hónapos szűrővizsgálat alkalmával) meg tud mutatni a 
szülőknek.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Gubina Tiborné 
védőnő

Amiket a járvány nem érint
Mennyivel könnyebb helyzetben lennénk, ha ez a vírus télen 
ért volna el bennünket. Négy óra után sötét van, napközben 
hideg, sokkal könnyebb lenne betartani az otthonmaradást. 
De hát ez sem kívánságműsor, meg ki is kívánna ilyet!
Azért az életnek vannak olyan területei, melyekre a járvány 
nincs semmilyen hatással. Ilyen például a természet. 
Lezárták a határokat, nem egyszerű és nem is ajánlatos kül-
földre utazni, de a gólyákat a határzár nem befolyásolta 

(folytatás az előzõ oldalról)
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abban, hogy a tavasz beköszöntével elfoglalják a tavaly 
ősszel elhagyott fészkeiket.

Járvány ide vagy oda, virágba borultak a gyümölcsfák és 
szorgalmasan dolgoznak a méhek is, akiknek zümmögése 
felér egy relaxációs zenével. 

Azokat a macskákat se érdekli a járvány, akik a faluházi 
tóhoz járnak halat fogni. Néhányuk, lehet, hogy ügyesebb, 
mint a horgászok. 😊

Számtalan dolgot sorolhatnánk még, melyeket a jelenlegi 
helyzet nem befolyásol. Az én kutyám például kimondottan 
örül neki, hogy többet vagyok otthon, csak azt nem értette, 
miért nem megyünk sétálni. 

Ő az ebzárlat végét várta, ami csak 20 napig tartott, én meg 
még mindig várom a korlátozások enyhítését, de gondolom, 
hogy nem vagyok ezzel egyedül. Viszont fontos megjegyezni, 
hogy minden a saját érdekünkben történik, ezért türelmes-
nek kell lennünk.

Törköly Ágnes

A költészet napja
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József 
Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.
Ez alkalomból itt egy Kosztolányi Dezső vers. Ezt a verset 
érdemes meghallgatni Csuja Imre színésztől, ha a legnépsze-
rűbb videó megosztón beírják a szerzőt és a vers címét ezt 
fogja legelőször kiadni.

Kosztolányi Dezső

Boldog, szomorú dal

Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
suttogva hajolnak utamra,
és benn a dió, mogyoró, mák
terhétől öregbül a kamra.
Van egyszerü, jó takaróm is,
telefonom, úti bőröndöm,
van jó-szivű jót-akaróm is,
s nem kell kegyekért könyörögnöm.
Nem többet az egykori köd-kép,
részegje a ködnek, a könnynek,
ha néha magam köszönök még,
már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
tárcám van igaz színezüstből,
tollam, ceruzám vigan illan,
szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
langy téa beteg idegeimnek,
ha járok a bús Budapesten,
nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
könnyekbe borít nem egy orcát,
és énekes ifjú fiának
vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy ásom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,
mint lázbeteg, aki föleszmél,
álmát hüvelyezve, zavartan,
kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.
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Csengele irodalmi vonatkozásai
9. rész: Tápay-Szabó László (1877-1941)
Író és újságíró volt. Szegeden született. Szegedi, budapesti 
és nagyváradi lapoknak dolgozott. Egy ideig az USÁ-ban élt, 
a Columbiai Egyetemen tanított. Hazatérve a Pesti Napló 
munkatársa volt, csillaggal ellátott cikkei népszerűek vol-
tak. Most a Pesti Napló 1931. április 21-i számában megje-
lent „Futball – Kisteleken” című írásából idézünk:
„Mulatságos ez a kisteleki eset! Futballmérkőzés volt, mely-
nek hevében az egyik csapat balhátvédjének eltörték a lábát. 
Megvallom, hogy nem tudom, mi az a bal hátvéd? A honvéd, 
az hont védi, a balhátvéd alkalmasint balhát véd, de hogy 
mi célból, azt még csak nem is sejtem. Mindenesetre sajná-
lom  szegényt, nemcsak a mestersége miatt, hanem azért is, 
mert eltőrték a lábát. Ez ugyanis nagyon fájdalmas dolog… 
A versenybíró, mint a telefonjelentések mondják, ügyet sem 
vetett a jajgató hátvédre, mire a közönség rohant a pályára, 
botokkal ütlegelték a bírót, az egyik játékost egy kővel 
fejbeütötték, s a csendőröknek csak riasztólövésekkel lehe-
tett a lelkes sportközönséget szétoszlatni.
Hát így néz ki a modern sport Mucsán, akarom mondani, 
Kisteleken. Ismerem azt a népet, mert a szomszédból való 
vagyok. Kistelek, s a szomszédos Gajgonya, Balástya és 
Csengele népével nem lehet kukoricázni! Egyszer valami 
csepürágó, mint »a világ legerősebb embere« szerepelt arra-
felé és bokszversenyre hívta ki a környék erős embereit. Sas 
Lajos tanyakapitány nagyon bízott a kocsisának erejében és 
kiállította Jóskát a csepürágóval szemben. A mérkőzés azon-
ban nagy meglepetéssel kezdődött: a komédiás olyanokat 
vágott a Jóska fejére, hogy szikrázott a szeme tőle. Mint a 
záporeső, oly sűrűn érték a csapások a Jóskát… állta a 
legény szilárdul, de teljesen passzív magatartást tanúsított. 
Sas Lajos igen röstellte a dolgot, káromkodott egyet és 
rászólt a legényre:
- Nem szégyelled magad, hogy legyőz a német? Miért nem 
nyúlsz oda?
A Jóska elbámult s megkérdezte a gazdáját:
- Tekintetes úr, hát nekem is szabad ütni?
- Hogy a kutyába ne lenne szabad? – kiált rá a kapitány.
És a Jóska azonnal le is adott a komédiás fejére egy olyan 
ütést, hogy fertályóráig tartott, míg eszméletre locsolták 
szegényt.
Kisteleken más a sport-közönség, mint Pesten és én ezt előre 
megmondhattam volna, ha megkérdeztek volna.”

Szünetelnek 
a templomi szertartások
Értesítjük a lakosságot, hogy a Püspöki Konferencia rendel-
kezése szerint mostantól nem lehet nyilvános szertartásokat 
tartani a katolikus templomokban. Így tehát a csengelei 
Szent Imre templomban is elmaradnak a nagyböjti kereszt-
úti áhítatok és a szentmisék is.
Vasárnapi szentmisét a tv csatornák közül több is közvetít, 
ily módon lehet bekapcsolódni a liturgiába.
Imádkozzunk azért, hogy ezeket a nehéz időket átvészeljük, 
testileg-lelkileg megerősödjünk, életszemléletünkben meg-
újuljunk!

Katona Attila

Itt a Gigabites Internet!
A Berotel Kft. munkatársa ügyfélfogadást tart keddenként a 
faluházban.

Fogadóóra
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
a koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdeké-
ben NEM TARTANAK fogadónapot.
Ügyintézésre telefonon, vagy elektronikusan van lehetőség! 
Telefon: 62/777-177, Fax: 62/777-178, Email: hulladek@
szegedihulladek.hu

Magas kereseti lehetőség Csengelén 
a Vetter Hungarynál

Spárgaszedésre, spárgaválogatásra 
és spárgacsomagolásra keresünk 

60 év alatti, egészséges embereket.
Jelentkezés munkaidőben 

a 62/586-586-os telefonszámon

Folytatódik a „Hozd és vidd” 
ingyenes ruhaválogatás

A régi, Deák Ferenc utcai orvosi rendelőben működő 
„Hozd és vidd” ruhaválogatási lehetőség nem szűnik 
meg. 2019. november 1-jétől a Május 1. u. 46. szám 
alatti Egészségházban heti egy alkalommal, minden 
szerdán 8 és 10 óra között lehet igény szerint válogat-
ni. Bejárat a személyzeti bejárónál.

2020. május 1-jén 6 órától 
020. május 4-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2020. május 9-én 6 órától 
2020. május 11-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2020. május 16-án 6 órától 
2020. május 18-án 6 óráig 
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2020. május 23-án 6 órától 
2020. május 25-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2020. május 30-án 6 órától 
2020. június 2-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2020. június 6-án 6 órától 
2020. június 8-án 6 óráig 
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

Állatorvosi ügyelet
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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

4,6 hektár földterület eladó! Van benne kevés erdő, 
legelő, szántó. 
Érd.: Gazsovics Mihály 06-30/415-1750
Áron alul eladó üveges elejű vitrines szekrény, 
4 személyes rekamié, színes televízió. 
Érdeklődni a 06-20/358-2386-os telefonszámon.
Eladó szekrénysor, csillár, olajkályha, száraz-vizes 
takarítógép, juta zsákok, keresztvágó fűrész, 
rámás fűrész, szőlőprés, poharak, készletek, tv, 
székek, ásó. Érdeklődni: 06-30/8828-255
Hobbikert ipari árammal, fúrott kúttal eladó a csator-
na parton. Ugyanitt egy 27 x 7 méteres ¾-es és colos 
csőből. Érdeklődni: 06-30/334-9775
2 személyes kihúzható kanapéágy, 2 db fotellel és 
egy szekrénysor eladó! Érd.: 30/731-1681
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
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
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
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiá-
tor, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa 
súlyokkal, 1 db villanyos húsdaráló. 
Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos cső-
ből 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 
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 tányé-
ros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
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
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyár-
fa sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351

Hirdetések
Eladásra kínálok 1/1-es tulajdonú egybefüggő erdőt, 
CSENGELE település közelében az alábbi HRSZ-eken: 
068/18; 090/13; 085/36; 085/23; 085/25 
Mindösszesen: 40,7206 HA. A terület körbeölel lakott, 
illetve lakatlant tanyákat. Egyik tanya külföldi nyug-
díjasok tulajdonában van, akik szépen karban tartják 
a területüket. Érd.: 30/9679040

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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Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkony-
hás, gázkonvektor fűtéses magánház melléképületek-
kel, nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kerté-
szeti 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, magas-
nyomású 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
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű 
földterület, ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgony-
zott 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)
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. Érd.: 06-30/494-9915
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefú-
vós kazán! Érd.: 06-30/590-9351
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 ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalál-
kozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 
főig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg tel-
jes 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 kapha-
tó. Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon 
lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemé-
lyes rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok 
eladók! Érdeklődni: +36-20/2906-776
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert 
eladó! Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb kony-
hai szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, 
nyílászárók beépítését vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat 
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény 
szerint fixen vagy szerelhetően. UGYANITT 
AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6.  
Telefon: 06-30/328 2375
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