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Önkormányzati hírek
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Sok szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Ismét elérkezett az év legcsodásabb eseménye, Karácsony,
amelyet az egész emberiség örömteli készülõdéssel vár. A
Karácsony, amely a keresztény világ legfontosabb ünnepe,
amikor Jézus születésére emlékezünk, és a hívõ emberek
rendületlenül várják második eljövetelét, amikor is megvált-
ja a Földet, szeretetet és békét hozva el számunkra.
Ennek tiszteletére díszbe öltözik az egész világ, és díszbe
öltözött kis falunk is, hogy méltón ünnepelhessük meg a
nagy eseményt.
Most talán egy picit elfelejthetjük a mindennapok rohanását,
és önfeledten tölthetjük együtt a szeretet, és összetartozás
ünnepét. Csendesedjünk most el egy pillanatra, és adjunk
hálát családunkért, barátainkért, a sok közös szép emlékért,
osszuk meg hát örömünket egymással és a világgal, egy 
kicsit szebb hellyé téve azt. 
Ezen idõszakban az emberek szívében újra elõbújik a rejtett
gyermek…az izgatott készülõdés, a családi karácsonyfa
közös díszítése, a várakozás, és az õszinte öröm, hogy ismét
együtt tölthetjük ezt a csodás ünnepet. Azonban ne feledjük,
hogy az ünnep nem csupán a sütésrõl- fõzésrõl és
ajándékvásárlásról szól, hiszen elsõsorban a lélek ünnepe
ez…a szereteté, amelytõl igazán emberiek vagyunk.
Élvezzük hát minden percét, töltsük meg szívünket és
lelkünket a sok-sok szeretettel, amelyet kapunk, töltse el
boldogsággal szívünket az, hogy szeretetet adhatunk, és raktározzuk
el azt az év többi napjára, amelybõl erõt tudunk meríteni. 
Ezen gondolatokkal kívánok minden kedves csengeleinek szeretetben
gazdag, áldott békés ünnepeket, és Boldog Új Évet!

Kormányos Sándor polgármester

Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson

láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,

hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen karácsony.

ÉRTESÍTÉS
ingyenes adósságkezelési tanácsadásban és jogi 
tanácsadásban való részvételrõl

Ezúton Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2015.
december 1-tõl elérhetõ lesz a lakosság számára ingyenes
adósságkezelési tanácsadásban és jogi tanácsadásban
való részvétel.
Az adósságkezelés célja, hogy a Csengelén élõ lakosokat
segítse közüzemi díjhátralékuk/különbözõ felhalmozott
adósságok csökkentésében, illetve - lehetõség szerint -
teljes megszüntetésében.
Az adósságkezelésben a következõ eszközök állnak 
rendelkezésre az erõforrások legjobb kihasználása
érdekében:
• A család nélkülözhetõ kiadásainak csökkentése,
• A szolgáltatók által nyújtott kedvezmények (pl.: halasztási
kérelem, részletfizetési lehetõség, kamatelengedés),
• Az eladósodás megelõzését szolgáló támogatások,
• A felhalmozott adósság rendezéséhez nyújtható támogatások.

Adósságkezelésben közremûködik:
Molnár Zoltán - adósságkezelési tanácsadó

Ügyfélfogadása: Elõzetes egyeztetés alapján a
62/586-573 telefonszámon

Csengele Községi Önkormányzat 
(6765 Csengele, Petõfi u. 13.)

Jogi tanácsadásban közremûködik:
dr. Herbály Zita

Ügyfélfogadása: péntek: 13.00 - 16.00
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

6760 Kistelek, Tisza u. 1.
Idõpont kérése: 62/259-440 telefonszámon

Tisztelt Lakosok, Vállalkozók, Társaságok, 
Gazdálkodó szervezetek!

Kérjük azon adózókat, akiknek valamilyen helyi adótar-
tozása van, legyen az iparûzési adó, gépjármûadó, késedel-
mi pótlék, stb. a Csengele Községi Önkormányzat felé, azok
2015. december 31.-ig szíveskedjenek azt rendezni, meg-
fizetni!

2016. januártól a hatályos jogszabályok figyelembe vételével
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (korábban: APEH)
kerülnek átadásra azon adóhátralékok behajtásai, ame-
lyeket a fent jelzett idõpontig nem rendeznek.
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Bármilyen kérdés esetén forduljanak a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatalnál (6765 Csengele, Petõfi u. 13.)
személyesen az ügyintézõhöz Kossipos Józsefnéhez, 
(6. számú iroda).

Dr. Tóth Tibor 
Jegyzõ

Csemegeszõlõ tõkék kerültek Csengelére
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete TÁMOP-os

pályázatának keretén belül Csengele is lehetõséget kapott
részvételre. Ez egy olyan kiskert program volt, ahol cse-
megeszõlõ tõkék bemutatására és telepítésére volt alkalom. 

A rendezvényre november 18-án délután került sor a
Faluházban. Kormányos Sándor polgármester köszöntötte a
jelenlévõket és ezután Dr. Hajdu Edit mutatta be a rezisztens
(ellenálló) csemegeszõlõk telepítését, gondozását. Az érdekes
és nagyon sok információval bõvelkedõ elõadás után 10
család kapott 7 különbözõ fajta szõlõtõkét. 

Befejezésül egy tõkét közösen ültettek el Franczia Józsefnél,
hogy mindenki lássa, hogyan kell helyesen ültetni. 

Törköly Ágnes

Burgonyatermesztés
A mezõgazdasági startmunka keretében április 1-tõl október
31-ig 6 fõvel burgonyatermesztésre volt lehetõség. 
A megmûvelt földterületen 2278 kg burgonya termett,
melynek egy részét 46 rászoruló családnak és az óvoda
konyhájának ajándékoztak. A maradékot csíráztatják és a
következõ évi programban használják fel. 

Csõke Imrénét köszöntötték 
90. születésnapja alkalmából
A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar régi tagját, Csõke
Imrénét köszöntötte abból az alkalomból, hogy betöltötte a
90. életévét. Ebbõl az alkalomból a miniszterelnök oklevelét
Kormányos Sándor polgármester nyújtotta át egy csokor
virág kíséretében.
A jó hangulatú találkozó közben megjelent két Mikulás, apja
és fia. A kisebbik egy mikuláscsomagot, a nagyobbik pedig
egy óriási születésnapi tortát hozott az ünnepeltnek, aki a
meglepetéstõl szóhoz sem tudott jutni.

Születésnapja alkalmából gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk!

Törköly Ágnes

Egyházi hírek
Szent Imre Családnap
November 7-én ismét sor került a már hagyománnyá vált
Szent Imre Családnapra. Az idei téma a Testi-lelki
egészségünk volt. A rendezvényre már fél egy körül
elkezdtek gyülekezni az érdeklõdõk, amit a Vöröskereszt
egészségügyi bemutatója nyitott meg. Bemutatták, hogy kell
helyesen újraéleszteni, a különbözõ vérzéseket bekötni,
törött kezet ellátni, amit a gyerekek a bemutató után maguk
is kipróbálhattak. 
Ezután szép számú biciklis gyûlt össze, akik tettek egy jó
nagy kört a falu körül. Aki nem szeretett volna biciklizni, a
tükörteremben kézmûveskedhetett. Visszaérkezve, egy inter-
aktív beszélgetés következett. Az elõadó játékosan 
elmagyarázta, hogy miért nem jó egész nap a számítógép
elõtt ülni és játszani. A témához kapcsolódóan az általános
iskola tanulói nagyon szép rajzokat készítettek, melynek
eredményhirdetésére a beszélgetés után került sor. 

A közös uzsonna elfogyasztása után a Hórihorgas hujákolók
színielõadása zárta a faluházi programot. A szórakoztató
elõadást kicsik és nagyok is egyaránt élvezték.
Fél hatkor fáklyás körmenet indult a templomhoz majd 6
órától ünnepi hangverseny és szentmise zárta a napot.
Mindenkinek köszönjük, aki felajánlásával, süteményével,
munkájával, részvételével hozzájárult a nap sikeres 
lebonyolításához!

Törköly Ágnes
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Általános Iskolai hírek
Mesemondó verseny

November 23-án ismét megrendezte az általános iskola
tantestülete az alsó tagozatosok között két korosztályban a
mesemondó versenyt. 
A zsûri tagjai a következõképpen döntöttek:
1-2. osztály
I. helyezett Zsolnai Orsolya 2.osztály
II. helyezett Gombai Gabriella 1. osztály
III. helyezett Tóth Amíra Katinka 2. osztály
IV. helyezett Jaksa Márkó 2. osztály
V. helyezett Szûcs Viola 2. osztály
3-4. osztály
I. helyezett Fekete Nelli 3. osztály
II. helyezett Samu Katalin 4. osztály
III. helyezett Hegedûs Boglárka 4. osztály
IV. helyezett Szabó Patrik 4. osztály
V. helyezett Gera Kitti 4. osztály
A 3., 4. osztályosok közül Fekete Nelli és Samu Katalin
képviselték iskolájukat Szentesen a megyei versenyen, ahol
szintén nagyon szépen szerepeltek!
Gratulálunk minden mesemondónak!

Törköly Ágnes

Iskola a természetben
Az általános iskola Shellburn Fenntartható Kertek Iskola a

természetben címû pályázatának harmadik egyben záró pro-
jektjét rendezték meg a Faluházban. 

A rendezvény megnyitása után Rényi Virág tanárnõ a tök,
a kukorica és a napraforgó növényeket mutatta be, ezekrõl
beszélt, elmondta honnan származnak és mire használják
õket. A prezentáció után a gyerekek több csoportban leraj-
zolták, hogy õk milyennek képzelnek el egy kertet, mit
szeretnének egy kertben látni. Nagyon ügyes rajzok készültek.

Ezek után több helyszínen folytak a programok. Az egyik
asztalnál lampionokat lehetett készíteni, volt aki csuhébabákat
készített Nemesné Garas Klára segítségével, valamint volt
lehetõség kukoricafosztásra is. 

Befejezésül nagyon finom töklevest, sült tököt és tökös kókusz-
golyót ehettek a gyerekek, amit jóízûen el is fogyasztottak. 

Törköly Ágnes

Mikulás bál 
December 5-én este 6 órára zsúfolásig megtelt a faluház
nagyterme. A mûsort most is a fanfár hangjai kezdték meg,
ezután Longa Istvánné igazgató asszony köszöntötte a jelen-
lévõket és nyitotta meg a rendezvényt.
Elsõként a Csengelei Fúvószenekar lépett színpadra, majd a
kezdõ furulyacsoport játszott gyermekdalokat. Õket az óvodá-
sok mûsora követett, akik kicsi létük ellenére is nagyon szín-
vonalas produkcióval álltak a színpadra. 
A haladó furulya csoport tagjai két kánont játszottak el a
közönségnek. Ezután az elsõ osztályosok táncoltak el egy téli
dalra készített koreográfiát. A trombita együttes a Francia dal
és a Reneszánsz tánc címû darabokat adták elõ. A második és
harmadik osztályosoktól egy disco táncot láthatott a közönség.
Ó nemes ékes címmel adott elõ egy adventi éneket a rézfúvós
együttes. A negyedik és ötödik osztályosok rumbát, a hatodik
és hetedik osztályosok pedig a discohoz hasonló könnyedebb
táncot táncoltak. Az ifjúsági rézfúvós együttes szintén egy
adventi éneket adott elõ, melynek címe Ó jöjjetek volt. A nyol-
cadik és kilencedik osztályosoktól egy mambót láthattunk és a
táncokat az ifjúsági csoport koreográfiája zárta. A nyitótánc
elõtt a kisteleki Good Company együttes koncertjét hallhattuk.
A báli forgatagot mint minden évben most is a nyolcadik 
osztályosok keringõje kezdte meg.

Késõbb megérkezett hozzánk a Mikulás is, aki segített a sok-
sok értékes ajándékot kisorsolni, majd hajnalig tartott a
mulatozás. 
Az általános iskola tantestülete köszöni mindazoknak, akik
munkájukkal, felajánlásaikkal, vagy bármilyen más módon
hozzájárultak a Mikulás bál sikeres lebonyolításához.     TÁ.

Osztálykirándulás Ópusztaszeren
Október 23-án reggel indult kirándulni az 5. osztály Ópusz-
taszerre. Ez egy különleges kirándulás volt, hisz még az
osztályba 21 gyerek jár, mégis 70 fõvel keltek útra. A
gyerekek és kísérõ tanáraik mellett szülõk és testvérek is
részt vettek a kiránduláson. Az utazáshoz falunk önkor-
mányzata és Kormányos Sándor polgármester úr is hoz-
zájárult, hisz a gyerekek az új 17 fõs kisbusszal utazhattak,
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emellett még 12-13 személyautóra is szükség volt a sok
résztvevõ szállításához. 
A napot 3 dimenziós moziban kezdték, ahol elõször a Budai
és a Visegrádi vár történetét láthatták a gyerekek, egészen a
kezdetektõl napjainkig, majd egy történelmi összefoglalót
néztek meg a Honfoglalástól a rendszerváltásig.
A vetítés után végignézték a Rotunda kiállításait, majd
Lantos István tanár úr a kun vezér lovánál kiselõadást tar-
tott ebben a témában. Majd mindenki nagy örömére
lehetõségük nyílt ingyenesen megnézni a Feszty-körképet is.
Utána egy interaktív árvízi modellt láthattak, mely a szege-
di nagy árvíz folyamatát mutatja be. Emellett a város
újjáépítésének a történetével is megismerkedtek a gyerekek.
Fény derült a körutak elnevezésére, hogy azért nagy európai
városok nevét viselik, mert ezek a városok segítettek az
építésben és az akkor várostervezõ párizsi mintára szeretett
volna élhetõ Szegeden építeni.
Eközben a lelkes szülõk már a babgulyást készítették a ren-
dezvénysátorba, melyet a park igazgatójának, Kertész
Péternek a felajánlásából vehettek birtokba. A fõzést Varga
Árpád "vezette", de többen is segítettek elkészíteni a finom
ebédet, nagyon sokan pedig otthonról hozott süteménnyel és
üdítõvel kedveskedtek a gyerekeknek. 
A délután számháborúzással telt, mely közben a park
területén lovasbemutatót tartottak, melyet fakultatívan meg
lehetett tekinteni. 
A nap élményekkel gazdagon telt, Lantos István tanár úr
(osztályfõnök) és Lantosné Horváth Irén tanárnõ (kísérõ
tanár) szervezésének köszönhetõen. A parkban töltött idõ
alatt Kormányos Sándor polgármester úr is meglátogatta a
kis csapatot, valamint sok, a parkban kiránduló csengelei is
találkozott a mi "kis" osztályunkkal.
Az eseménydús nap végén, délután fél öt körül érkezett haza
Csengelére a kis csapat. Reméljük és szerintem ezt a
gyerekek nevében is mondhatom, még sok ilyen nagy
közösségi programot szervez majd a tanár úr az
elkövetkezendõ években is. 

(Rényi Virág)

Mûvészeti iskola hírei

Óvoda hírei
Márton napi vigalom
Márton nap alkalmából az óvodában is ünnepséget ren-
deztek, mely több napból és programból állt. 
Elõször libabábokat, mécses tartókat, igazi libatollal deko-
rált képeket csináltak. Igazi szép kis alkotások születtek. A
következõ nap - Márton napján - az egész óvoda énekelve

vonult ki a József Attila térre, ahová igazi libát is vittek
magukkal. Itt természetesen libás játékokat játszottak.
Visszaérkezve az óvodához kellõen megéhezve az ünnephez
illõen libazsíros kenyeret és libatepertõt fogyasztottak a
kisgyermekek. 

A vigalom befejezéseként pénteken a polgármesteri hivatal
új buszával kilátogattak Bencsik Aranka dajka nénihez, ahol
egész délelõtt játszottak, közben finom gofrit ettek és ször-
pöt ittak.
Óvónõk és gyerekek a három nap alatt nagyon jól érezték
magukat. 

Törköly Ágnes

Faluházi hírek

Gyertyagyújtás
November 29-én advent elsõ vasárnapján sokan jöttek el
ünnepélyes gyertyagyújtásunkra. Elsõként Laczkó Ferenc
plébános urat kértük fel, hogy áldja meg a koszorúnkat. Ezek
után Kormányos Sándor polgármester mondta el ünnepi
gondolatait és gyújtotta meg az elsõ gyertyát.
A mûsort az 5. osztályosok adták, akik az adventrõl, a
várakozásról és legszebb ünnepünkrõl a karácsonyról szóló
verseket osztottak meg a jelenlévõkkel. Nagyon szép mûsort
láthattunk tõlük.
Befejezésül mindenki szívesen fogyasztotta a finom meleg
teát és forralt bort, valamint a zsíros kenyeret.
December 6-án bronzvasárnapon is összegyûltünk a koszorú
körül, ekkor Csókási Zoltán alpolgármester gyújtotta meg a
gyertyát, a mûsort pedig a mûvészeti iskola táncosai és
rézfúvós növendékei adták.
A forralt bor és a tea mellé ekkor margarinos sonkás 
kenyeret kínáltunk a jelenlévõknek. 
Még két gyertya van a koszorún, ami nem ég, mindenkit
szeretettel várunk, jöjjenek ünnepeljünk együtt.

Törköly Ágnes

LLáánnyyookk,,  aasssszzoonnyyookk  ffiiggyyeelleemm!!
Aki a hosszú téli esték folyamán szívesen töltené idejét 

kézimunkával (horgolás, kötés, varrás, hímzés, gobelinezés,
gyöngyfûzés) szívesen várjuk a csapatba, kezdõket és haladókat

egyaránt! Foglalkozások hétfõnként 17 órától a Faluházban.
Érdeklõdni Koncz Lajosnénál 06-30/556-2948

Meghívó
A Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola

szeretettel meghívja Önöket
2015. december 23-án 17 órakor

a Faluházban tartandó

KARÁCSONYI KONCERTRE
ami egyben

a volt csengelei fúvószenekarosok találkozója
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Bábszínház az óvodában
A szegedi Somogyi könyvtár segítségével már több elõadót,
együttest sikerült Csengelén bemutatni. Mindig törekedtünk
arra, hogy minden korosztálynak legyen szórakozása, így
most az óvodásokra került a sor. 
Szegedrõl érkezett hozzájuk a Truffaldino bábszínház, akik
egy zenés bábjátékot adtak elõ a gyerekeknek, Télûzõ szel-
lõcske volt a mese címe. A gyerekek nagyon élvezték az
elõadást. Köszönjük szépen a lehetõséget és bízom benne,
hogy a késõbbiek során is lesz lehetõség hasonló ren-
dezvényre.

Törköly Ágnes

Végleg a dr. Torontáli-Rényi párosé a
tollas kupa
Közel egy éves szünet után, november 14-én rendezték meg a
Csengelei Tollasbarátok újabb bajnokságukat, sorban a nyol-
cadikat.
Ez alkalommal nehezített volt a küzdelem, ugyanis
bemelegítésként köröm-csülök pörköltet kellett fogyasztani,
és aki nem tudta a mértéket tartani, annak a szaladozás
nehezebben ment.
A versenyzõ párok sorsolás alapján kerültek össze, kivéve a
címvédõ dr. Torontáli Renáta-Rényi János duót. A nyolc
páros két csoportban körmérkõzéseket játszott, és a csoport
elsõk az aranyéremért, a második helyezettek a bronzért
küzdhettek. Az Edlich József-Molnár Mihály páros 24:22-re
gyõzte le a Csáki István-Lesták Mátyás duót, így az elõbbiek
harmadikok lettek. Az aranyéremért a dr. Torontáli Renáta-
Rényi János páros 21:16-ra gyõzte le Pigniczki Árpádot és
Tisóczki Ferencet. A dr. Torontáli-Rényi duó harmadszor
nyerte el a vándorkupát, így az véglegesen az övék lett.
Egyéni versenyszámban nyolc induló között csak egy szem
lány indult. Az egyenes kiesési rendszerben végül az elsõ
helyezést Törköly Ágnes szerezte meg Pigniczki Árpádot
21:14-re legyõzve. A harmadik helyért Tisóczki Ferencnek
kellett legyõznie Kiss Nándort 22:20-ra.
Különdíjban részesült Csáki István fõbíró-helyettes a páros
döntõ levezénylésében nyújtott tevékenységéért.
A meghívásnak eleget téve a rendezvényt meglátogatta
Kormányos Sándor polgármester is, aki több órát töltött el a
sportolókkal beszélgetve.

Az eredményhirdetést követõen még sült halat és sült csirkét
lehetett vacsorázni, és aki még bírt, az még órákig tolla-
sozással dolgozhatta le a felesleges kalóriákat. 
A déli pörköltet a Rényi család, a vacsorai sülteket pedig

Lantos István ajánlotta fel, de rajtuk kívül minden egyebet
(sütemények, uborkasaláta, kenyér, burgonya püré, fõtt
krumpli stb.) a többi sportoló biztosította.   

Molnár Mihály

Titkok estéje
A kislány az ablaküveghez nyomta az orrát és áhítattal
bámult ki az ablakon a csendes hóesésbe. Gyermeki fantáziája
szárnyalt, a hópihéket táncoló tündéreknek, a hótól
roskadozó fákat  alvó óriásoknak látta miközben kitartóan
fürkészte az alkonyatba burkolódzó utca sötét zugait. Várta, hogy
honnan bukkan elõ az ajándékokat cipelõ férfialak, akiket angyalok
kísérnek, és akinek olyan szép és furcsa neve van ….. Jézus.
Nagymama Jézuskának becézte, de Nagypapa azt mondta, hogy egy
nagyon kedves bácsi volt, aki a szeretetet hozta el az embereknek a
földre, és arra tanította õket, hogy tiszteljék egymást és soha ne
veszekedjenek. Nagymama és Nagypapa biztos ismerték , mert soha
nem veszekedtek és mindig szépen beszéltek egymással. Azt is
mesélték, hogy minden évben egyszer, egy olyan estén, amit 
karácsonynak hívnak, Jézuska eljön, ajándékokat hoz, és ilyenkor
emlékeztet azokra a fontos és szép dolgokra, amikre tanított.
A kislány nagyon kíváncsi volt, hogy bír el egy ember ennyi
ajándékot, és hogy jut el annyi házba, hiszen a falu  házain
kívül ott a város, az is tele házakkal, meg aztán az a többi
város is, amik mellett a vonat elhaladt, amikor az apukája
elvitte a Budapest nevû nagyvárosba, ahol aztán olyan
magas és olyan rengeteg ház volt, hogy azt már elképzelni se
lehet persze biztos az angyalok segítenek neki, akiknek
Nagymama szerint fehér szárnyuk van és repülni is
tudnak,ezért aztán biztos nagyon erõsek, és repülve hama-
rabb odaérnek a sok házba,mint gyalog….  Tovább nézte a
hópihék táncát és reménykedett, hogy Jézus vesz majd
magára egy kabátot, mert odakint hideg van, és mert azon a
képen,amit Nagymama mutatott róla egy szép nagy könyvben, csak
egy fehér, hosszú köntös volt rajta, meg egy szandál.
"Nagypapa! Vigyél el sétálni, hátha találkozunk a
Jézuskával!"- kiáltotta , és megölelte nagyapját, aki azonnal
elkezdte simogatni a kislány szõke haját, szemében
mélységes szeretettel.
Felöltöztek, elindultak. A kicsi kéz belesimult a nagyba.
Gyermeki kérdésekre megfontolt válaszok jöttek.
Türelemmel, századszor is. Bandukoltak a halk hóesésben,
élvezték az este csendjét, a hópelyhek kavalkádját, egymás
társaságát. A kislány figyelt és leskelõdött, megállás nélkül
csacsogott, és várta, mikor pillantja meg az angyalokat és
Jézuskát, de nagypapája türelemre intette, és mesélt neki,
mint mindig, ha le akarta kötni a figyelmét.
Azt mesélte, hogy Jézuska ilyenkor nagyon elfoglalt, rengeteg
a dolga, de mindenhová benéz, és segítõi, az angyalok fel-
repülnek a házak fölé, és egy aranyszínû zsákból szeretet-
port szórnak a levegõbe. A porszemek a hópelyhekkel
összekeverednek, és mint egy nagy, fehér takaró, ráborulnak
a világra. És  ha nem is látja õket senki, akkor is ott vannak
körülöttünk, és még meglepetéssel is készülnek a
gyerekeknek, ami titok, és amit majd a kislány is látni fog
ha a sétából hazaérnek.
Ezek után hazasétáltak a titkok estéjén, lépteik neszét
elnyelte a puhán szétterülõ hópaplan.
Hazaérvén, várakozással telve, a kislány megölelte
anyukáját és nagymamáját, és elmondta nekik, mit mesélt



Nagypapa.  Aztán egyszer csak egy halk csengettyûszót hal-
lott a csukott szobaajtó kitárult, és ott volt az a csoda, ami
késõbb is , évrõl évre ugyanaz a csoda maradt, mint akkor,
azon az estén..
Ott állt a magas karácsonyfa, csillogó díszekkel, 
cukorkákkal, gyertyákkal, csillagszórókkal és körüllengte
valamiféle utánozhatatlan hangulat, áhítattal, örömmel,
békével, megnyugvással teli……a kislány számára az a
csoda, amire várt. 
És csoda maradt évrõl évre.
Az a kislány én voltam. Azóta eltelt ötven év, de azok az
emlékek, ízek , hangok, érzések, érintések, mesék,Nagypapa
és Nagymama  hangja,és minden,amit kaptam tõlük, velem
élnek tovább.
A karácsony számomra most is olyan, mint akkor. Egy
varázslat, ami beszökik a szívbe, meggyógyítja a fájó lelket,
lecsillapítja a haragot,  megenyhíti a gyász ütötte sebeket ,
megnyugtatja a háborgó gondolatokat, segít a felejtésben, a
megbocsátásban, és feltétel nélküli szeretet áraszt.
Legyen mindenkinek békés, meleg karácsonya, nyugalma,
békéje, szívében - lelkében.
Szívbõl kívánom!

Dr. Torontáli Renáta

Címzetes fõorvosi cím
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Fogorvostudományi Kar és a Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ dr. Balikó Katalin és Rényiné dr. Torontáli Renáta
doktornõknek munkásságukat elismerõ, a fõorvosi cím jogos
használatát tanúsító emléklapot adott át ünnepélyes keretek
között november 13-án Szegeden.

A doktornõk ezek után jogosultak a fõorvosi cím
használatára, melyet folyamatos 20 éven keresztül végzett
munkájukért érdemeltek ki. 
A megszerzett címhez gratulálunk és további sikeres gyó-
gyítást kívánunk!

Törköly Ágnes

Péktár nyílt Csengelén
A Kisteleki Darabos Pékség szakboltot nyitott Csengelén, ez
ügyben kerestük meg a tulajdonost Darabos Gábort
Hogy jutott eszébe, hogy Csengelén nyisson boltot?
Régóta gondolkoztam, hogy Csengelén szakboltot nyissunk,
mert a múltamat és a jelenemet Csengele adja és a jövõmet
inspirálja. A múltamról annyit, hogy a nagyapám a
Mészáros pék sokat mesélt arról, amikor még lovas kocsival
hordta Csengelére a kenyeret. A jelenemet a feleségem
képviseli, hiszen csengelei gyökerei vannak, a Túri Matildka

lánya, Majoros Ildikó, aki által a mai napig családi rokonsá-
gi kapcsolat van a faluval. Így félig csengeleinek is mond-
hatjuk magunkat.
A jövõm a helyi embereken múlik, ha elfogadnak minket és
szolgáltatásunkat akkor sokáig szeretnénk a ren-
delkezésükre állni, mert úgy gondolom, hogy a falusi
embernek is jár a minõségi és udvarias szolgáltatás. Ennek
próbálunk mi eleget tenni.

Milyen szolgáltatással állnak a falu lakosságának, miket
lehet Önöknél kapni?
A hagyományos kenyér és péksüteményeken kívül az
egészséges táplálkozásról is gondoskodunk hét féle barna
kenyérrel és számos egészséges péksüteménnyel. A hatvan
féle cukrászsütemény mellett tortarendeléseket is felveszünk
és nyáron fagylalttal fogunk szolgálni. 
A háziasszonyoknak a reggeli bevásárláshoz sokféle tejter-
méket és alapvetõ élelmiszert kínálunk. Szeretném, ha regge-
lente a lányok és asszonyok egy találkozási pontként gondol-
nának a péktárra, ahol egy jó kávé, cappuccino, forró csoki
vagy egy tea mellett megbeszélhetnék az élet nagy dolgait.
Remélem a péktár a csengelei vérkeringés szíve lesz.

Törköly Ágnes

60 éves házassági évforduló
Tóth Andor István és Laki Erzsébet 1955. október 16-án
kötöttek házasságot. Ez alkalomból köszöntötték családtag-
jaik, gyermekeik, unokáik és dédunokáik családi körben.

TTóótthh  AAnnddoorr  IIssttvváánnnnaakk  ééss  LLaakkii  EErrzzsséébbeettnneekk
6600..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóójjuukkrraa

kívánunk nagyon jó egészséget, hosszan tartó együtt
eltöltött boldog éveket szeretõ családjaik körében!

Ezt kívánják nekik gyermekeik: fiuk István, menyük Margit,
lányuk Erzsébet, vejük: Mihály, fiuk János, menyük: Éva,
unokáik és azok párjai: Mihály és Csilla, Erzsébet és József,
Renáta és István,  Krisztina és Zoltán, Alexandra, Roland és
Barbara, valamint imádott dédunokáik: Jázmin, István és Attila.

hírek
6. oldal 2015. decemberCsengelei



Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. január 13.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. január 4.
Rendõrségi fogadóóra:
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)
Segélyhívó: 112
Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

Hirdetések
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. Körbekerítve,
kövesút mellett. Két szoba, fürdõszoba, folyosó, amerikai konyhás.
Központi fûtéssel fûthetõ. A ház elõtt nagy fedett terasz van. Gazdálkodásra
alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915

Csengele, Kelõpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. A területen
72 m2-es alap található  és egy fúrott kút. Érd.: 06-30/494-9914

Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es szántó,
valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9914

Tea tûzhely eladó! Érdeklõdni: 06-30/425-9463

Korrepetálást vállalok németbõl és földrajzból! Érd.: 06-20/231-1530

1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fóliaváz bon-
tásra, és 1 db fa és széntüzelésû légbefúvós kazán eladó! Érd.: 06-30/590-
9351

Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes ivarú (1399
Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db)
eladók! Érd: 06-30/282-9393

Eladó 300 literes szõlõdarálós fakád, szõlõdaráló, sutú, boroshordók,
üstház üsttel, lábas 2 égõs sütõs gáztûzhely, 2 égõs gázrezsó és
hûtõszekrények. Érdeklõdni: Csókási Ferenc 06-30/547-1194

Eladó: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elektromos lombszívó,
csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves olajkályha, keresztvágó fûrész,
rámás fûrészek, mûanyag permeteskád kb. 100 literes, jól mûködõ 100
literes hûtõszekrény. Érd.: 06-70/604-7779

Nagyon jó állapotú szekrénysor családi okok miatt eladó! Érdeklõdni: Dénes
Balázs, 06-30/218-7694

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 hold földdel, õsz-
ibarackossal, gazdasági épületekkel és felszereléssel (kistraktor, permetezõ,
rotátor stb.) együtt eladó! Érd.: 06-30/9980340

A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkomfortos ház 610 négyszögöl
portával, nagy melléképületekkel eladó! Ugyanitt egy 28-as nõi kerékpár, 2db 50 literes
üveg balon, 2 db 200 literes olajos hordó, 5 db 100 literes mûanyag hordó, 5-ös, 10-es
faládák és gázpörkölõ is eladó! Érd.: 06-70/403-8430

Háztájiba fejõgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799

Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtéses, több mel-
léképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen bekerített, rendezett udvarral.
Érdeklõdni: 06-30/824-87-15, www.olx.hu, www.jofogas.hu

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 tetõcsomagtartó eladó! Érdeklõdni: Tisóczki
István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

2015. december 7. oldal
hírek

Csengelei

A VÉNUSZ PRESSZÓ PB 
GÁZCSERE TELEPÉN KAPHATÓ:

11,5 kg-os palack - 4000 Ft
23 kg-os palack - 8000 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb

rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél többféle
megoldás lehetséges.

Megérkeztem!
November hónapban született gyermek: Gyovai Józsefnek és
Váradi Flórának Bíborka Gratulálunk!

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti
TELJESEN MEGÚJULT

ÁLLATORVOSI RENDELÕMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idõ: hétköznapokon 17-19 óra között.
Rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés alapján.

Dr. Farle Csaba szakállatorvos; 
Telefon: (70) 3-304-504

FILÉZETT PONTY HALÁSZLÉ

RENDELHETÕ
22001155..  ddeecceemmbbeerr  2200--iigg  KKuunn--SSzzaabbóó  TTiibboorrnnááll,,
elvihetõ: 2015. december 24-én 12 és 13 óra között

Érdeklõdni: 06 (30) 77-42-791

Állatorvosi ügyelet
2015. december 19-én 6 órától 
2015. december 21-én 6 óráig 
Dr. Farle Csaba 
Telefon: 06-70/330-4504, 
2015. december 24-én 6 órától 
2015. december 28-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál Telefon: 06-30/488-0267 
ÉS Dr. Huszár Péter Telefon: 06-30/487-4030, 
2015. december 31-én 6 órától 
2016. január 4-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390-4624 ÉS 
Dr. Dakó Zoltán Telefon: 06-70/424-4455, 
2016. január 9-én 6 órától 
2016. január 11-én 6 óráig 
Dr. Farle Csaba 
Telefon: 06-70/330-4504



Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó, valamint albér-
letet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as telefonszámon! 

A Vénusz Presszóban minden pénteken 11 órától és szombaton sütemény
kapható. Tortarendelést felveszek a helyszínen vagy a 06-30/261 4070 és a
06-62/286-022-es telefonszámon Széllné Ildikó

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói tapasztalattal vál-
lal idõsgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerzõdést kötne. Telefon:
06-20/357-8020

Elõnevelt csirkék és tojás eladó! Érd: 06-30/526-6047

Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Két db jó állapotban lévõ heverõ és két fotel eladó! Érdeklõdni: Csókási
Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956

Faluhoz közel felújított tanya eladó! Irányár: 6.000.000 Ft Érd.: Hegedûs
József 06-30/3 615462

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetezõ és egy heverõ (felnõttnek és
gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-30/487-6946-os telefonszámon

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba, fürdõszoba, spájz,
étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû kazán, garázs, pince, mel-
léképületek. Irányár: 6.900.000 Ft Érdeklõdni hétköznap 16 óra után,
hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, legelõ) napi
átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi fûtés,
gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.: 06-30/531-1716

Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. Érd.: Horváth Istvánné, 06-30/263-4397

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.: Geráné Franczia
Aranka 06-30/3163610

Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-305562 948

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáztûzhely
javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/374-7041

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyatékot
vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb varrási
munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók javítását, vizsgára
felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5 szobás téglaépítésû
összkomfortos családi ház benne lévõ garázzsal, mûhellyel és mel-
léképülettel. Fûtés: gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030

Faluhoz 1 km-re levõ, 2,5 szobás, fürdõszobás tanya, fúrott kutakkal, ipari
árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó! Érdeklõdni lehet a 06-
70/5180093 telefonszámon. 

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 500.000 Ft,
Telefon: 06-30/5005808

Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os telefonszámon.

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, hivatalos gázkémény, 35 hek-
tós, 6 mm vastagságú olajtartály, valamint Transporter elsõ kettes ülés!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tûzhe-
lyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõdni a 06-20/206
7241-es telefonszámon lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdõ, szántó, legelõ),
vagy csak maga az ingatlan is. 
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévõ francia ágy és 4x4 m-es szobába való
padlószõnyeg is eladó! Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon
lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 2 db kétszemélyes rekamié és ugyanitt
parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklõdni: +36-20/59 42041

K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép bérbe kiadó (Vethetõ magfa-
jták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, káposzta, saláta, kukorica,
uborka, borsó). Érdeklõdni 20/315-7140 telefonszámon.

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös
telefonszámon.

Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában. Telefon. +36-20/413 4914

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és belsõ
munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317

Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. szám alatt.
Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 62/286-190-es telefonszámon
lehet. 

Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! Telefon: 06-
30/2098 096

Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai szekrények,
fürdõszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését vállalom. Süli
Tibor Telefon: 06-30/903 8725

Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat (kapuk, állványok, polcok
gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. UGYANITT AKÁCMÉZ
KAPHATÓ! Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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Kiss Nándor Mezõgazdasági Boltja megkezdte az

OORRGGAALLCCOO  BBIIOO  CCLLEEAANNEERR

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERR  CCSSAALLÁÁDD

forgalmazását. Ez az új típusú termékcsalád

egyaránt kitûnõen alkalmas ipari és

háztartási célokra is. Az Orgalco termékek

nem tartalmaznak foszfátokat, formaldehideket

és ezáltal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..


