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Búcsú Sinka Ilona tanító nénitől
Bár mindenki tudja, aki 
megszületik, az egyszer el 
is távozik a földi létből, 
azért az ember ezt a tényt 
nem könnyen veszi tudo-
másul. Főleg akkor nem, 
amikor váratlanul megy el 
közülünk valaki, akit sokan 
ismertek és sokan szeret-
tek.
Megrendülten vettük tudo-
másul a hírt, hogy egy ked-
ves volt kollégánk, szülők, 
nagyszülők tanító nénije, a 

kisgyerekek támogatója már nincs közöttünk.
Sinka Ilona tanító néni a szegedi Keméndy Nándorné 
Tanítóképző elvégzése után 1959-ben a Csengele-
Templomhalmi iskolában kezdte el pedagógusi pályáját. 
Gyakorló éveit az Erdősarki, majd a Belterületi iskolában 
töltötte.
11 évig a tanyasi iskola alsó tagozatában oktatta, nevelte a 
kisdiákokat, majd munkáját a Csengele-Belterületi iskolában 
folytatta nyugdíjaztatásáig.
Biztató szavaival, elismerő simogatásaival sok kisgyereket 
segített át az iskolakezdés nehézségein. Tanítási feladatait 
nagy odafigyeléssel, örömmel és lelkesedéssel látta el, pél-
dát mutatva a pályakezdő kollégáknak is. Gyerekek iránti 
szeretetét, elhivatottságát mindannyian megtapasztalhat-
tuk.
Segítőkész, jó kollégánk volt. Megértő szép szavaiért, ember-
ségéért szerették mind a gyerekek, mind a kollégák. 
Mindig volt mindenkihez egy kedves szava, egy érdeklődő 
őszinte kérdése. Sosem mulasztott el megjegyezni egy dicsé-
rő szót, elismerést. 
Most elment ő közülünk, de nem tűnik el. Úgy tett, mint 
Weöres Sándor versének tóba siető patakja:
„Emberkém, nem halok meg ott,
nagy víz borít rám fény-síkot,
nem vész el egy cseppem se, nem,
csak nem lát többé senkisem.”
Kedves tanító néni!
Köszönjük, hogy voltál nekünk, köszönjük, hogy tanítottál 
bennünket és veled dolgozhattunk. Köszönjük, hogy segítet-
tél, szerettél minket. Gazdagabbá váltunk általad és most 
szegényebbek lettünk nélküled. 
Búcsúzik Tőled a Csengelei Általános Iskola valamennyi 
dolgozója, tanulója és a szülők közössége. 
Áldott emléked megőrizzük!
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam.” 
(Timóteus)

Longa Istvánné

Koszorúzás az I-II. világháborús 
emlékműnél
Idén május 23-án a szentmise után emlékeztünk meg az I-II. 
világháborúban elhunyt hősi halottakról.
A Himnusz után dr. Tóth Tibor polgármester emlékezett meg 

A GEMMA Központot támogatjuk a 
kupakokkal
A közelmúltban önkormányzatunk kupakgyűjtő szívet helye-
zett ki a falu központjában. Több dolog is vezérelt bennün-
ket e tekintetben. Az egyik az volt, hogy egyre fontosabb a 
környezetvédelemre való odafigyelés, a másik pedig a segít-
ségnyújtás. Igaz, hogy csekély az az összeg, amit ezzel a 
kezdeményezéssel nyújtani tudunk, de úgy gondoljuk, hogy 
ahol szükség van a segítségre, ott minden forint számít. 
Sokáig tanakodtunk, hogy kinek ajánljuk fel az összegyűlt 
kupakokat. Ezúttal a választásunk a szegedi GEMMA 
Központra esett. Az intézmény a fogyatékossággal, a súlyos, 
halmozott fogyatékossággal született gyermekek iskolázta-
tásával, fejlesztésével, ellátásával foglalkozik. Szerencsére 
az a kevesebb család, ahol sérült gyermek születik, mégis 
sokan vannak. Nekik nap mint nap olyan dolgokkal kell 
megküzdeni, ami nekünk egészséges embereknek természe-
tes. Megérdemlik, hogy rájuk is fordítsunk figyelmet! Ezzel 
a szerény adománnyal is, de támogassuk őket és gyűjtsük a 
kupakokat. Megfelel az ásványvíz, a tej, a dobozos üdítő, a 
fogkrém, öblítő stb. csavaros kupakja.

A szív szinte két hét alatt megtelt, így már 30 kg adományt 
tudtunk átadni a központnak. 

Törköly Ágnes

a hősökről, majd Pigniczki Dóra szavalta el Ady Endre Ember 
az embertelenségben című versét. 
Ezután a megjelentek elhelyezték a megemlékezés koszorúit 
és virágait az emlékművön, befejezésül pedig elhangzott a 
Szózat, és Holo Patrik trombita előadásában az Il Silenzio-t. 

Törköly Ágnes
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Naptári fotópályázat!
A 2022-es évi naptár elkészítéséhez kérnénk a kedves 
Lakosok segítségét! Aki szeret fényképezni és szívesen hoz-
zájárulna ehhez a közös munkához, akkor küldjenek nekünk 
Csengelén készült fényképeket növényekről, állatokról, vagy 
olyan pillanatokról, amelyeket szívesen megosztanának 
mindenkivel. A legjobbakat kiválogatjuk és ezekből a képek-
ből állítjuk össze a jövő évi naptárunkat. A képeket a 
telehaz.csengele@freemail.hu címre várom. Természetesen 
a név és hogy hol készült a kép fel lesz tüntetve.

Törköly Ágnes

A falugazdász tájékoztatója
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
Megjelent a 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságok-
ról és az őstermelői tevékenységről. A Törvény 2021. január 
1-től lépett hatályba.
Részletesen szabályozza a mezőgazdasági őstermelő, s az 
őstermelői tevekénység fogalmát (alapjaiban ez nem válto-
zott), valamint az új működési formákat. Ezek a következők:

Tisztelt Lakosság!
Többen érdeklődtek azzal kapcsolatosan, hogy van-e az idei 
évben valami teendő a már használatban lévő fúrt és ásott 
kutak fennmaradási vízjogi engedélyezésével kapcsolatosan, 
ennek tisztázásaként szeretnék tájékoztatást adni az Önök 
részére.
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a felszín alatti vízki-
vételt biztosító vízilétesítmény (továbbiakban: kutak) meg-
építéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszünte-
téséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a 
kút vízjogi engedély nélkül, vagy esetleg attól eltérően került 
megépítésre, akkor arra fennmaradási engedélyt kell kérni. 
Ezek utólagos engedélyezésének hatásköre a jegyző, mint a 
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója, valamint 
Csengele közigazgatási területe vonatkozásában a Csongrád-
Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között osz-
lik meg.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a követke-
zőképpen fogalmazza meg a településünkön is igen sokakat 
érintő vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás iránti 
kérelem benyújtásának határidejét:
„29. § (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki - a 45/N. § (3) bekez-
désben meghatározott kivétellel - engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes 
törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról 
szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) 
hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosí-
tó vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.”
A kérelem előterjesztési határideje tehát 2023. december 31. 
Most pedig nézzük meg azt, hogy mely feltételek megléte 
szükséges ahhoz, hogy a kérelmet a jegyző bírálja el.
Ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet lesz segítségünkre:

„24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye 
szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásá-
hoz és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízel-
látást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormány-
rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőte-
rület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, 
érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet fel-
használásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határo-
zattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztar-
tási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;”

Ha a kút házi ivóvízigény kielégítését szolgálja, abban az 
esetben mindenképpen szükséges a vízminőség vizsgálatá-
nak elvégzése is, illetve ha az ivóvíz minősége nem teljesíti 
a jogszabályban meghatározott határértékeket, abban az 
esetben valószínűleg szükséges lesz víztisztító berendezés 
felszerelése is.

Ha a jogszabályt röviden és tömören próbáljuk összefoglal-
ni, valamint az általa előírt feltételeket Csengele Község 
közigazgatási területére értelmezni, akkor azt a következő-
képpen tehetjük meg.

-  a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet (talpmélysége 
legfeljebb 30 m)

- 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
- magánszemély a kérelmező,
-  a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégíté-

sét szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

Tehát ha ezek közül a feltételek közül bármelyik nem telje-
sül, abban az esetben nem a jegyzőhöz, hanem a Csongrád-
Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell 
benyújtani a kérelmet, valamint az ahhoz kapcsolódó doku-
mentációt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz.
A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumokra 
részletesen nem térek ki, mivel azokat felelős tervező szak-
ember készíti majd el, Ő pedig tudni fogja, hogy a hatályos 
jogszabályok milyen feltételeket határoznak meg a szüksé-
ges tervdokumentációval kapcsolatosan.
A fentiek tekintetében azt mondhatjuk, hogy jelenleg nincs 
semmilyen kötelező jellegű teendője a Tisztelt Lakosságnak 
a már meglévő, de egyelőre vízjogi engedéllyel nem rendel-
kező, a fenti kritériumokat maradéktalanul teljesítő kutak-
kal kapcsolatosan. Arra kell figyelni, hogy ha a jogalkotó a 
későbbiekben nem hosszabbítja meg a határidőt, akkor 
2023. december 31-ig a vízjogi engedélyezés iránti kérelmet 
az eljáró hatósághoz be kell nyújtani.
Mindenesetre, én személy szerint bízom abban, hogy 2023. 
december 31-ig még egyszerűsödni fog az ezzel kapcsolatos 
ügymenet, hogy a Tisztelt Lakosok minél egyszerűbben, 
gyorsabban és mindenekelőtt a lehető legkevesebb járulékos 
költséggel tudjanak vízjogi engedély birtokába jutni.

Csépe András 
aljegyző

(folytatás a következő oldalon)
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1. Őstermelők 
(Ez lesz a 2020.december 31-ig egyéni őstermelői igazol-
vánnyal rendelkezők köre):
Őstermelőnek az a személy minősül, aki 16 évesnél idősebb, 
belföldi magánszemély, saját gazdaságban őstermelői 
tevékenységet folytat). Kibővül az őstermelők tevékenységi 
köre összhangban a mező-, erdőgazdasági és kiegészítő 
tevékenységek körével. Az őstermelő bevételben kiegészítő 
tevékenységből származó bevétel is megjelenhet a teljes 
őstermelői bevétel legfeljebb 25%-áig.

2. Őstermelők családi gazdaságára (a továbbiakban: 
ŐCSG) vonatkozó szabályok. A közös őstermelői igazolvány 
és a családi gazdaság működési formák összevonásával 
létrejövő új működési forma bevezetése, mely szerződéssel 
alapul.
Új ŐCSG alapítása :16 éven felüli őstermelő tagokkal történ-
het, azzal az átmeneti szabállyal, hogy a jelenlegi családi 
gazdaságok 16 éven aluli tagjai az ŐCSG-ben is tagok 
maradhatnak.
az ŐCSG tagok sem egyéni vállalkozóként, sem CSMT tag-
ként nem folytathatják ugyanazt a tevékenységet, melyet az 
ŐCSG folytat
Az ŐCSG tevékenységi köre is kibővül kiegészítő tevékeny-
ségekkel az őstermelői tevékenységgel megegyezően.
Az ŐCSG tagjainak nem szükséges közös háztartásban 
élniük.
Az ŐCSG tagok egyikének sem szükséges mezőgazdasági 
tevékenységét élethivatásszerűen folytatni.

3. Családi mezőgazdasági társaság (a továbbiakban: 
CSMT) tervezett létrehozása:
•  Új minősítő kategória biztosítása a társasági formában 

működő gazdaságok számára.
•  CSMT minősítést kaphat hozzátartozók által mező-, erdő-

gazdasági és kiegészítő tevékenység folytatására alapított 
bármely gazdasági társaság, vagy szövetkezet.

Adózási szabályok változása – ebben az esetben is a fő 
cél az egyszerűsítés volt:
Az adó mértéke alapján négy kategória került kialakításra:
1.  az éves minimálbér felét el nem érő (támogatás nélküli) 

őstermelői bevétellel rendelkező mezőgazdasági ősterme-
lők. (kb. 966 ezer Ft árbevételig) Költségelszámolási mód-
tól függetlenül a legkisebb őstermelők adómentességét 
mondja ki.

2.  átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse alatti támo-
gatás nélkül számított átalány jövedelemig (9,66 M Ft-ig). 
Ez a kategória tömörítené a korábbi nemleges nyilatko-
zattevőket, átalányadózókat és a 10%-os költséghányadot 
választókat.

3.  átalányadózás az éves minimálbér ötszöröse és az éves 
minimálbér tízszerese támogatás nélkül számított áta-
lányjövedelem között. Gyakorlatilag az átalányadózás 
felső határát tolja ki. Azok is választhatnak átalányadó-
zást, akiknek korábban a tételes költségelszámolást kel-
lett választaniuk a bevételi korlát túllépése miatt. 

4.  tételes költségelszámolás éves támogatások nélküli bevé-
teltől/jövedelemtől függetlenül. Mint eddig, ezt bárki 
választhatja.

Az ÖCSG, valamint a CSMT esetében ezek az adókedvezmé-
nyek összevonhatók, a felső határ a 80 M Ft árbevétel.

Fontos megjegyezni, hogy az ÁFA törvény, a Helyi 
Iparűzési Adóról szóló jogszabályok, valamint a 
Járulékokról szóló jogszabályok érdemben nem változ-
tak!!! Adózási kérdésekben kérem, keressék az adó- és járu-
lék ügyekben jártas könyvelők segítségét!

Átmeneti szabályok és teendők

Az új törvényi szabályozással megszűnik az őstermelői 
igazolvány, ezáltal megszűnik az őstermelői igazolvány 
érvényesítésével és a betétlap érvényesítéssel kapcsolatos 
tennivaló. Helyette az őstermelői nyilvántartás lép életbe.
Minden őstermelő, a közös igazolványon szereplő tagok is, 
akik 2020 december 31-én hatályos igazolvánnyal rendel-
keztek (a 2020.12.31-én lejáró őstermelői igazolványokon 
szereplő személyeket is ideértve), automatikusan 2021 
január 1-től szerepelni fognak az őstermelői nyilvántartás-
ban, azaz őstermelőnek minősülnek. Aki nem kívánja foly-
tatni az őstermelői tevékenységét, azt külön jelezni szüksé-
ges. Arra kérek minden egyéni őstermelőt, hogy a termőföld 
területeket, valamint a termesztett kultúrákat nézzék át, s 
ha változás van, előzetes időpont egyeztetés alapján keres-
senek. Egyéb esetben jelenleg nekik nincs tennivalójuk.
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és a családi 
gazdaságok automatikusan az Őstermelők Családi 
Gazdaságának (ÖCSG) nyilvántartásába 2021 január 
1-től bekerülnek, de ebben az esetben adategyeztetést kell 
végrehajtani, valamint egy ÖCSG alapító szerződést kell 
megírni és csatolni. Ennek a formátuma a NAK honlapján 
megtalálható. Az adategyeztetés során igazolni kell a hoz-
zátartozói jogviszonyt, a születési, illetve a Házassági 
anyakönyvi kivonatok másolatával. Ezen kívül szükséges 
lesz a személyes dokumentumok (személyi igazolvány, lak-
címkártya, adóazonosító jel) bemutatása. Az adategyeztetés-
nek az átmeneti időszakban meghatározott határideje 
2021. június 30, de ezzel kapcsolatban mindenki fog 
értesítést kapni.
Mindkét működési formánál szükséges az adatok aktualizá-
lása, kérem, hogy a papír alapú nyomtatványaikon ellen-
őrizzék le az adatokat, legfőképpen a termesztett kultúrákat 
és a használt földterületeket, s ha szükséges, jelentkezze-
nek.
A Családi Mezőgazdasági Társaság (CSMT) egy már meg-
lévő gazdasági társaság, vagy családi gazdaság (aki a mező 
és erdőgazdálkodási tevékenység szempontjából megfelel a 
feltételeknek) továbbvitelének a módját jelenti, egy új forma 
kerül bevezetésre. 
A piacokon a számlára, felvásárlási jegyre ezentúl az őster-
melői igazolvány száma helyett a FELIR számot kell fel-
tüntetni, Ezt, valamint a NÉBIH Tevékenység azonosító 
számot jól láthatóan ki kell helyezni a piacon!!! A FELIR 
számról korábban kaptak értesítést, a NÉBIH Tevékenység 
azonosító számot viszont idén generálták le minden őster-
melőnek. Ezek a számok a https://portal.nebih.gov.hu/
ostermelo%20kereso linken mindenki számára hozzáférhető, 
név és születési dátum megadásával.
A Törvény végrehajtási rendelete részletesen foglalkozik a 
szankciókkal. A feliratok, számok feltüntetésének hiánya 
akár 100.000 Ft-os bírságot is vonhat maga után, a legsú-
lyosabb szankció akár 5 éves eltiltást is eredményezhet, 
mindenkit kérek emiatt a szabályok nyomon követésére, 
valamint a termelés és értékesítés adatainak az ellenőrzésé-
re.

(folytatás az előző oldalról)
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Az Adategyeztetés folyamatát az aktuális járványügyi hely-
zet, valamint az egyéb feladatok ütemezése miatt tervezet-
ten kell végrehajtanunk, ez is időpont egyeztetés alapján fog 
majd történni.

ben felnőttek csak védettségi igazolvánnyal vehettek részt 
az eseményen, így Csengeléről csak öten tudtak megbérmál-
kozni. A többiek pedig állhatatosan és türelemmel várják, 
hogy hamarosan ők is megbérmálkozhassanak, és teremjék 
a Lélek gyümölcseit, melyek: „a szeretet, öröm, béke, türe-
lem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmeg-
tartóztatás, tisztaság” (Gal 5,22). 
Bérmálkozók voltak: Gera Dominik, Gera Kitti, Rózsa Dorina, 
Sejben Norbert, Széplaki Tibor

Zólyomi-Katona Theodóra

Elsőáldozás és bérmálás
Az idén nyolc negyedik osztályos tanuló járult először szent-
áldozáshoz, vagyis vette magához Jézus testét az 
Oltáriszentségben, és fogadta be Jézust a szívébe személyes 
Megváltójaként. Az ünnepi alkalmat hosszú felkészülés 
előzte meg. Az elsőáldozók ötödik éve tanulnak hittant, 
rendszeresen járnak szentmisére, ahol felolvasnak vagy 
ministrálnak is.
Még az áldozást megelőzően elvégezték első szentgyónásu-
kat, ahol lepakolhatták lelki terheiket, és az Istennel való 
kibékülés emlékére kisbárányt és mécsest kaptak ajándékba. 
Az elsőáldozást követően természetesen nem maradt el az 
agapé sem, ahol a nagyon-nagyon régi hagyományt követve 
a gyerekeket és hozzátartozóikat kaláccsal és kakaóval ven-
dégeltük meg.

Elsőáldozók: Almási Laura, Gera Bettina, Kornóczi Tamara, 
Kovács Fanni, Örgdög Nelli, Rózsa Anita, Szekeres Vivien, 
Szűcs Kamilla

Bérmálásra, vagyis a keresztény nagykorúság szentségének 
felvételére, és a Szentlélek ajándékainak – a bölcsesség, 
értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem 
Lelkének (vö. Iz 11,2) – befogadására 17 fiatal állt készen az 
idén. Nagyobb részük már tavaly is bérmálkozhatott volna, 
de a világjárvány miatt a tervezett bérmálás akkor elmaradt. 
Nem csak nálunk volt ez így, hanem egyházmegyénk sok-
sok településén is. Ezért püspök úr úgy döntött, hogy a fia-
talokat egy nagy közös szentmise keretén belül bérmálja 
meg, a Szegedi Szent Gellért Fórumban. Mivel ez a hely 
sportlétesítmény, az aktuális járványügyi előírások értelmé-

Az első világháborús hősökre 
emlékeztek
2018-ban avatták fel a temetőben az I. világháborús emlék-
művet, melyet Takács Zsolt, a Gurdics család leszármazottja 
kezdeményezett. Azóta minden évben, május hónap elején 
megemlékezést tartanak az elhunyt katonák emlékére.
Idén május 8-án került sor az ünnepségre, melyen részt vet-
tek a csengelieken kívül a katasztrófa-védelem, a honvédség 
és a Vitézi Rend képviselői is.
Bevezetőként elhangzott a felvidéki és a magyar himnusz. 
Ezután a három tagból álló Zönge zenekar adta elő műsorát, 
melyben felvidéki és erdélyi témájú dalok hangzottak el.
A 2018-as avatás óta több új háborús hős neve került elő, 
ezért az eredeti tábla alá egy újat szereltek fel. Ennek felava-
tását két ükunoka, Kormányos Ervin és Miksi Márk vállalta 
magára. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Az ünnepi beszédet Takács Zsolt mondta. Rendhagyó gondo-
lataiban a háború és az emlékmű mellett a világjárványok-
ról, és azok elleni védekezésről is kifejtette véleményét.
Az egyházak részéről Szabó János református lelkész és 
Kovács Zoltán katolikus káplán mondtak szent beszédet.
Az emlékműnél a honvédség, a Vitézi Rend, az önkormány-
zat és a hozzátartozók helyezték el koszorúikat, virágaikat.
Az ünnepség befejezéseként a Székely himnusz, majd a 
Szózat hangzott el. Végezetül a takarodót fújta el trombitán 
Hargitai Péter honvéd főhadnagy.
A rendezvény után rögtönzött kiállítást lehetett megtekinte-
ni. Ezen Martus Béla kisteleki gyűjtő Ferenc József- és 
Horthy-kori katonai tárgyait mutatta be. Obsitok, egyenru-
hák, szúró fegyverek, kitüntetések és hadifogságban készült 
dísztárgyak idézték fel a múltat. Takács Zsolt elkészítette a 
Gurdics család családfáját. Ennek őse az 1825-ben született 
Gurdics József volt. A több száz nevet tartalmazó, lepedőnél 
is nagyobb családfán szerepelnek ma is jól ismert nevek, 
mint a Széplaki, a Borbola, a Tisóczki, a Szarka, a Szász, a 
Magony, a Horváth, a Virágh és a Király. Kiállításra kerültek 
katonai levelező lapok is, melyeket a Gurdics leszármazottak 
írtak.

Molnár M.

Életműdíjat adományozott a 
Csongrád-Csanád Megyei 
Labdarúgó Szövetség
A tavaly szeptember végén tragikus körülmények között 
elhunyt Vörös Tiborról mindenki tudta, hogy a labdarúgás 
volt a kedvenc sportja. Fiatal korában sokat focizott és öreg-
fiúk mérkőzéseken később is erősítette a csapatot. A Csengele 
Községi Sport Egyesületnek 30 évig volt szakosztályvezető-
je.
A labdarúgás iránti szeretetéért és az egyesületben végzett 
lelkiismeretes munkájáért Nógrádi Tibor, a Csongrád-Csanád 
Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke életműdíjat adományo-
zott részére, a lelki üdvéért április 18-án tartott szentmisét 
követően. A díjat özvegye Gyöngyi vette át, aki köszönetet 
mondott érte. Valamint mindenkinek megköszönte a részvé-
telt, nagyon jó látni, hogy férjét ennyien tisztelték, szerették. 
Elmondta, hogy nagy segítség az egész gyászoló családnak, 

86 kilométeres biciklitúrán vettek 
részt a tollasosok
A csengelei tollascsapatot másféle mozgásformák is érdek-
lik. Az évente megrendezett hegymászások mellett kerékpá-
ros túrákat is szerveznek. Voltak már biciklivel Ópusztaszeren, 
Csólyospáloson, Soltvadkerten és Bugacon, az idei évben 
Mártélyra esett a választás.
Május 24-én, Pünkösd másnapjának reggelén 20 csengelei 
sorakozott fel kétkerekűjével a faluház mellett. Némi üzem-
anyag tankolása után a csapat Pusztaszeren keresztül 
Ópusztaszerre biciklizett. A körforgalomnál még három kis-
teleki csatlakozott hozzánk, így már 23 fős lett a csapat. A 
következő megálló a mindszenti komp volt. A sor eleje még 
elérte a vízi járművet, a többiek csak a következővel tudtak 
átkelni, de a túloldalon összevártak mindenkit. Az utolsó 
etap következett Mártélyig. Mikor odaérkeztünk a Holt-Tisza 
partjára, megtudtuk, hogy 44 kilométert tettünk meg ebédig. 
Itt a társasághoz még két fő kerékpáros csatlakozott, akik 
Hódmezővásárhelyről kerekeztek le. A vízparti étteremben 
csúcsforgalom volt, de a szervezőnknek, Törköly Ágnesnek 
köszönhetően foglalt asztalok vártak bennünket, ahol jól 
esett a pihenő. Az ebéd elfogyasztása után, újra kerékpárra 
ült a csapat. 

Hazafelé, az út elején kaptunk egy kis esőt. De ez csak 
néhány szem volt, az esőköpenyt nem is kellett felvenni. A 
mindszenti komp után újra az ópusztaszeri Árpád bisztrónál 

hogy ilyen sok emberre számíthatnak a feldolgozhatatlan 
fájdalom enyhítésében.
„Ugyanazon a földön járunk, ugyanazok a félelmek, fájdal-
mak élnek bennünk. Bárcsak itt lennél.”

Törköly Ágnes

(folytatás az előzõ oldalról)
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álltunk meg konzultációra. El kellett dönteni, hogy a jobb, 
vagy a rossz úton folytassuk az utunkat. A rossz mellett 
szólt a döntés, Kistelek következett. Itt a Pálma cukrászdá-
nál lehetett fagyizni. Forgó Emiék búcsúzóul finom barack 
pálinkával kínálták meg a társaságot, és ők elköszöntek. Az 
utolsó etapban volt még egy kihívás, Lippai-saroknál lévő 
felüljáróra való felhajtás, de ezt is sikerült leküzdeni. Utána 
már csak a Pántlika út kátyúit kellett kerülgetni, és gyenge 
10 kilométer után már haza is értünk Csengelére.
Kistelek felé 42 kilométer volt a visszaút, így összesen 86 
kilométert teljesítettek a tollasosok a családtagokkal, bará-
tokkal. Sokan ezt már extrém sportnak találják, az izmokat, 
a feneket jócskán megterheli, de teljesíthető! Gondoljunk 
csak bele, hogy a résztvevők között volt általános iskolás és 
nyugdíjas is!

Molnár Mihály

Megérkeztem

Május hónapban született gyermek:

Kucsora Péternek és Máté Ritának 
Liza

Gratulálunk!

EMLÉKEZÉS

MÉSZÁROS FERENC

halálának 6. évfordulóján

„Itt vagy velem álmaimban, mindig téged látlak,
Nem hagytad a szívem mélyén kiégni a vágyat.
A jó Isten elvett tőlem, elhívott magához,
Arra kérlek, hogy odafenn lelkemért imádkozz.

Imádkozz, hogy találkozzunk, ha eljön az óra,
Mikor lelkem Istenhez száll, 

a nagy találkozóra.
Nyújtsd felém a két karodat, 

oltalmazz, mint régen,
A boldogság reánk ragyog újra 

fenn az égben.”

Szerető felesége és családja

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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GAZDASÁGI ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boriné Dóka Erika Tel.: 62/586-576 borine.erika@csengele.hu
KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szarka-Kovács Csilla Tel.: 62/586-576 
szarka.csilla@csengele.hu 
ADÓ:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boros Klára Sára Tel.: 62/586-572 
boros.klara.sara@csengele.hu
SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-577 
magony.jozsefne@csengele.hu 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás: szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 62/586-579 
csengele.gyermekjolet@gmail.com
Mobil: 20/385-3636 (8-16 óráig)
PÁLYÁZATOK, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Hajagos László Tel.: 62/586-570
hajagos.laszlo@csengele.hu
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9-12, du. 13-15.30, 
Tel.: 62/586-573
Kiss Andrásné
Csütörtökön a hivatali ügyfélfogadás szünetel!

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:

Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 8-12-ig 

Dr. Lőrik Aliz háziorvos
Telefon: 62/800-298, 30/371-9285
Rendelési idő: hétfőtől péntekig: 8-11-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kiste-
leki mentőállomás épületében. Telefonszám 
melyet sürgős esetben hívhatnak: 104, vagy a 112
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig 
Ilia Nikolett 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: 06-30/692-3617
Tűz esetén értesíthető:
Magony Levente tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-30/309-5775

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Központ: 62/586-570, Fax: 62/586-578
Polgármester: Dr. Tóth Tibor Imre
Ügyfélfogadás: kedd: 9-12, Tel.: 62/586-575, 
polgarmester@csengele.hu
Csépe András aljegyző 
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, Tel.: 62/586-571, 
aljegyzo@csengele.hu
PÉNZÜGY, KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Ádám Renáta Tel.: 62/586-574 adam.renata@csengele.hu

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

Ebédidõ: 12.00-12.20, Szombat: 8.00-12.00
Telefonszám: 06-70/682-8567

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.§).
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