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Mosolyog, derűs, akár hideg van, akár meleg, mindenkihez 

van egy-egy kedves szava. 

Így telik el két év, aminek a végére már folyékonyan beszéli 

a nyelvet. A harmadik évben hétköznapokon reggelente 

szinte mindig ugyanabban az időben megáll egy elegáns 

fekete Mercedes a lámpánál, és az utas, egy, a harmincas 

éveiben járó, szikár, jól öltözött, ölében aktatáskát tartó úr 

napilapot vesz tőle. Néhány hét elteltével megkérdezi a 

nevét, és amint megtudja, hogy Ibrahimnak hívják, ő is meg-

mondja a magáét. Stein úr, üzletember, saját gyárának igaz-

gatója. 

Telnek a hetek, hónapok, Ibrahim reggel ott van az útkeresz-

teződésben, árulja a napilapokat, és várja a fekete Mercedest, 

mert Stein úrral, amíg az autó áll a piros lámpánál, beszél-

getnek. 

Stein úr többek között megtudja, hogy Ibrahim egy Észak-

Afrikai országból származik, ő az egyetlen a hat testvér 

közül, akit szülei taníttatni tudtak, szakácsnak tanult, de 

nem tudott elhelyezkedni, ezért kivándorolt. Örül, hogy 

kapott munkát, az újságáruláson kívül még alkalmi munká-

kat is vállal, mert a családjának is küld pénzt, és abban 

reménykedik, hogy egyszer majd gyűjt össze annyit, hogy 

egy saját vállalkozást nyisson. Minden álma egy kis 

étterem,ahol frissen sülteket, főleg a osztrák fővárosban oly 

népszerű Bécsi szeletet készítene elvitelre és helyben 

fogyasztásra egyaránt. 

Ibrahim tudomást szerez arról, hogy Stein úrnak jogi diplo-

mája van, az édesapjától vette át a már évtizedek óta pros-

peráló üzem vezetését, nős, két gyermeke van, hobbija a 

tenisz, szereti az operákat, katolikus vallású, és mivel ideje 

csak ennyit enged, havonta egy vasárnap elmegy az egyik 

kertvárosi templomba a reggeli misére. 

Másfél év telik el és minden reggel másfél percet beszélget a 

gazdag osztrák keresztény gyáros a muzulmán újságárus-

sal, családról, vallásról, üzletről, időjárásról, a világ folyásá-

ról, a mindennapokról. Közeledik az év vége, decemberben 

Bécs megtelik külföldiekkel, akik a híres adventi vásárokat 

látogatják és gyönyörködnek az esti, karácsonyi fényekben 

pompázó város látványában. 
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gondolkodó és Csengelét lakhelyéül választót, hogy 2016.
október 2-án menjen el szavazni, hogy még pontosabb
legyek, választani. Válasszon az eddig megszokott, nem
mindig nyugodt, de legalább a szüleink és nagyszüleink által
tanított és jónak látott életet és értékrendet VAGY egy telje-
sen új világot, ahol nem tudjuk gyermekeinkre és a
kultúránkra mi vár. A népszavazás tétje számunkra ez! DE
ha minden szavazó NEM-mel válaszol is, a lakosság 50%-
ának el kell mennie az érvényességhez!
Én, Kormányos Sándor 2016. október 2.-án elmegyek
szavazni, és NEM-el szavazok a betelepítést illetõen!

Kormányos Sándor
Csengele polgármestere

Tisztelt csengelei Polgárok!
Kérem, engedjék meg, hogy túl a választott tisztségen, egy
helybéli születésû, itt nevelkedett, Csengelét szeretõ és a pol-
gárait tisztelõ lakosként szóljak Önökhöz. Polgármesterként
úgy érzem felelõsségem és kötelességem, hogy megosszam
Önökkel azokat a gondolatimat, amelyek a közelgõ nép-
szavazás kapcsán megfogalmazódtak bennem. 
Migránsok. Jönnek, mert azt mondják, otthonukban háború
dúl, míg a békés területeken hatalmas a nélkülözés és a
mélyszegénység. Mégis, országhatárokat figyelmen kívül
hagyva gázolnak át szántókon, zöldség-gyümölcstermõ
területeken, azokon a földeken, amelyek helyi emberek áldá-
sos munkájaként születtek. Szerencsére itt, a Csongrád
megyei homokhátság északi részén ebbõl nem sokat
éreztünk, DE a kötelezõ betelepítéssel ennek részeseivé vál-
hatunk.
Tudom, embertelennek minõsíthetõ az, aki a bajbajutottnak
nem nyújt segítséget. DE kérdem én, mennyire bajbajutott
az, aki elutasítja az ételt, ezzel együtt a kultúránk, a
keresztény hit, és a segítõ kéz elpusztítására is uszít. Ne
feledjük, mi vagyunk a befogadók, mi kizárólag ezt tudjuk
adni, hiszen ezen hittel, kultúrával és ételekkel élünk már
generációk óta. 
Testvér településünk Ering már a kötelezõ befogadás részévé
vált. Közel akkora lélekszámú település, mint Csengele,
jelenleg 32 migránst fogad be, és lát el az általa mûködtetett
idõsek otthonában. Ezen kívül gondoskodnia kell azok
beilleszkedésérõl az ottani környezetbe. Rettegve próbálok
belegondolni a szituációba, hogy hasonló helyzetben mi
történne itt. Akik jönnének, azoknak valahol alvóhelyet kel-
lene biztosítanunk. Csengelén van erre specializálódott
hely? Igen, a nyári táborozó hely, DE utána a mi
gyerekeinkkel mi lesz? 
A hitüket nem gyakorolhatják ott tovább. Azt látjuk, hogy a
migránsok ezt nagyon nehezen tûrik. Az általunk fogyasz-
tott mindennapi ételeink számukra nem megfelelõek.
Sokszor beszélünk emberségrõl, DE mégis milyen támogató
együttmûködést érdemel egy olyan férfi, akit gyermekkora
óta arra neveltek, hogy a nõk tiszteletét mellõzze?
Pozitívumként szokták emlegetni, hogy dolgozni jönnek. DE
akik otthon követ, homokot láttak, alacsonyan iskolázottak,
nálunk mit tudnának kezdeni magukkal, még akkor is, ha
dolgozni akarnak? Félek. Nekik azt mondta valaki, itt kol-
bászból van a kerítés, ingyen a lakás. DE mi lesz, ha rájön-
nek, hogy nem így van. Mennyire lesznek haragosak, és kikre
támadnak, ha veszélyeztetve érzik magukat.
Bennem jelentõs kételyeket ébreszt mindez, hiszen itt min-
denki egyformán megdolgozik a mindennapi megélhetésért,
és azonos megítélésben is részesül. 
Kérek minden szülõfalujával szemben felelõsségteljesen

Beszélgetés Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõvel az október 2-i
népszavazásról
Október 2-án szavazunk a betelepítésrõl. 
Miért írtak ki népszavazást róla?
- Mindannyian látjuk, hogy mind Afrikában, mind Ázsiában
óriási népességrobbanás van az utóbbi ötven évben. Ezek a
tömegek az internet elterjedésével mind közelebb érzik
magukhoz Európát, amely számukra mesés összegû segélyt
ígér, ha idejönnek. Azokból az országokból, ahol háború rob-
bant ki, vagy természeti katasztrófa is sújtott egyes
segélyszervezetek egyenesen Európába terelik az embereket.
Ez a népvándorlás, mint látjuk, katasztrófát okoz
Európában. A vita központi kérdése, hogy a magyar
Parlament beleszólása nélkül Brüsszel döntsön kik teleped-
hetnek le itt, vagy mi magyarok dönthetjük ezt el.

Tehát arról szavazunk, hogy mi dönthetünk saját sor-
sunk felett, vagy errõl ezentúl Brüsszelben fognak?
- Igen. Választás elõtt állunk tehát, hogy Magyarországot
magyar országnak vagy valami egész másnak akarjuk-e?
Választanunk kell, hogy olyan országot akarunk-e, ahol
együtt kell élnünk olyanokkal, akik nem ismerik és nem
tisztelik a kultúránkat, a törvényeinket, ahol megszûnik a
mindennapok biztonsága.

A mostani döntésünkkel szembeállunk az európai
értékekkel?
- Pont ellenkezõleg. Európában elsõként mi magyarok véd-
hetjük meg Európát azoktól, akik Brüsszelben a jövõnket
idegenek tömeges betelepítésében látják. 

(folytatás a következõ oldalon)

Karácsonyi köszöntő 2016

Kedves csengelei Lakosok!

Eltelt egy év és ismét elérkeztünk az egyik legszebb ünne-
pünkhöz a Karácsonyhoz. Feldíszítjük otthonainkat, fény-
ben ragyognak az utcák és a terek, ajándékot vásárolunk 
szeretteinknek és sütünk-főzünk, többfogásos ételsort 
készítünk. Ne felejtsük el, hogy ez az ünnep nem csak erről 
szól, a Karácsony a lélek ünnepe, a szereteté. Egy picit 
felejtsük el a hétköznapok állandó rohanását, figyeljünk 
oda egymásra, élvezzük ki minden percét, töltse el boldog-
ság szívünket és raktározzuk el ezeket az év többi napjára 
is. 
Mindenkit járjon át a szeretet energiája, töltse el szívüket 
várakozás és béke!

Szeretettel kívánok minden csengelei Lakosnak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben Gazdag Boldog Új 
Évet!

Kormányos Sándor 
polgármester

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, 
ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután! 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, 

békés karácsonyt mindenkinek!”

(Piramis)

Karácsonyi ajándék

A színhely egy európai főváros, Bécs, 20 évvel 
ezelőtt. Nyüzsgő reggelek, zsúfolt utcák, mindenki 
siet, autós, gyalogos egyaránt. Az egyik forgalmas 
útkereszteződésben, ahol több közlekedési lámpa 
irányítja a forgalmat, minden reggel pontosan hat óra-
kor megjelenik egy csokoládébarna bőrű 25 év körüli 
férfi és elkezd újságot árulni. Cikázik az autók közt, 
vagy a járdaszigetről nyújtja be a lámpánál megálló gép-
kocsik utasainak és a járókelőknek a napilapokat, biztos 
kézzel kezeli az értük kapott aprópénzt. Idegen akcen-
tussal kíván jó reggelt, megköszöni a filléres borravalót. (folytatás a következõ oldalon)
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Önkormányzati hírek
Közmeghallgatás
Ebben az évben november 17-én került sor a közmeghallga-
tásra, melyre szép számú érdeklődő gyűlt össze.
A programot a meghívott cégek képviselőinek beszámolója 
kezdte. Elsőként a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-től Makra Gábor tájékoztatta a lakosságot a működé-
sükben bekövetkezett változásokról, mely a számlázásokat 
is érintette, majd Nagypál Péter az új gyűjtőedények kiosztá-
sának menetéről beszélt.
Az Alföldvíz Zrt. képviseletében Priváczki-Juhász Péter volt 
jelen és a Csengelén november elején elindított ivóvíz minő-
ség javító programot ismertette.
Az RR Plast Zrt.-től Bárdos Róbert elmondta, hogy a 
műanyag feldolgozó cégük a későbbiek során még bővülni 
fog, valószínű hamarosan keresnek új munkavállalókat és a 
lakosoknak nem kell tartani a megnövekedett autóforgalom-
tól sem. 
A Quality Poultry-től Földi Zoltán mondta el, hogy december-
ben megtörténik a vágóhíd műszaki átadása, ezek után 
pedig a legrövidebb időn belül szeretnék a gyárat indítani, 
remélhetőleg minél több csengelei dolgozóval. 

Ezek után a polgármesteri beszámoló következett. Kormányos 
Sándor részletesen beszámolt az elmúlt egy évben történt 
nagyobb eseményekről, a hivatali munkáról, az önkormány-
zat által fenntartott intézményekről, a támogatott szerveze-
tek életéről. Rövid szünetet követően a fontosabb eseménye-
ket projektoros kivetítőn is bemutatta, valamint bemutatta a 
későbbiek során a faluban tervezett nagyobb beruházásokat 
is.
Természetesen volt lehetőség kérdések feltevésére a lakos-
ság részéről is.
Aki eljött egy részletes mindenre kiterjedő beszámolót hall-
hatott. 

Aszfaltozás
A Móra Ferenc utcát 1996-ban aszfaltozták. Az azóta eltelt 
két évtized igen megviselte a burkolatot, szinte egész végig 
a szélek megtöredeztek, és jó néhány kátyú is keletkezett. Az 
önkormányzatnak a helyreállításhoz 5,2 millió forint állami 
támogatást sikerült szereznie, amihez jött Csengele 2,8 mil-
liós önrésze.

Ibrahim boldogan meséli Stein úrnak, hogy ilyenkor estén-
ként forralt bort árul egy vásári helyszínen, és a plusz pénz-
ből most kicsit többet tud hazaküldeni a családjának, de 
szorgalmasan gyűjtöget tovább a majdani vállalkozás meg-
valósításához.
Karácsony előtti nap reggel Stein úr az autóból kihajolva az 
újság ára mellé egy darab papírt tesz Ibrahim kezébe és meg-
kéri, hogy legyen az ott szereplő címen aznap este nyolc 
órakor.
Ibrahim el sem tudja képzelni, mi fog történni, de ott van a 
megbeszélt helyszínen a megadott időpontban, és olyan 
meglepetés éri, amit amíg él, nem fog elfelejteni.
Stein úr várja egy ügyvédi irodában, és felajánlja, hogy segít 
neki megvalósítani az álmát. Kölcsönöz neki egy nagyobb 
összeget, amiből megnyithatja az éttermét, és ha megindul a 
forgalom, akkor majd részletekben visszafizeti neki az adott 
tőkét, egy, a banki kölcsönöknél jóval kisebb kamattal. 
Elmondja neki, hogy a reggeli találkozások alkalmával meg-
kedvelte őt, meggyőződött a kitartásáról és becsületességé-
ről, ezért döntött úgy, hogy támogatja, mert bízik benne, és 
mindezt karácsonyi ajándéknak szánja.
Ibrahim nem hisz a fülének, percekig nem tér magához 
eláradó érzelmeitől, és csak akkor hiszi el, hogy mindez 
valóságos, amikor aláírják a kölcsönszerződés hivatalos 
nyomtatványait.
Azóta már három kis gyorsétterme van, ahol kitűnő minősé-
gű Bécsi szeletet és más frissen sülteket lehet kapni. Ez egy 
igaz történet.
Abban, amit először nyitott meg, mi is jártunk, és a legna-
gyobb megelégedéssel távoztunk. Kétségtelenül rászolgált 
Stein úr bizalmára.

Karácsonykor különös dolgok történhetnek. Akár kis csodák 
is, mint Ibrahim története, amiben szerepel bizalom, hit, 
jóság, kölcsönös megértés és elfogadás, békés egymás mel-
lett élés. Úgy, ahogy azt Jézus, karácsony szülötte tanította.
Karácsonykor nem csupán szeretet tölti meg szívünket, 
hanem bekopogtat hozzánk a remény, a hit, a béke, a meg-
bocsátás, akkor is, ha öröm jár át bennünket a fenyőillatú 
gyertyafényben, és meghitt családi körben ünnepelünk, 
akkor is ha magány vagy bánat szürkíti meg az ünnep 
fényét.  
A karácsony léleksimogató, varázslatos ünnep, amire készü-
lünk, amire várunk, aminek örülünk.
Töltsék az ünnepeket szívükben örömmel és szeretettel! 
Képzeljék el, hogy angyalok őrzik a karácsony csendes béké-
jét, és kitárt szárnyuk alatt mindenki megnyugvásra talál!
Boldog ünnepnapokat kívánok mindannyiuknak!

 Dr. Torontáli Renáta

(folytatás az előzõ oldalról)
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Tisztelt csengelei Lakosok!
Kérjük azon személyeket, akik életvitelszerűen Csengelén 

élnek, de nem rendelkeznek állandó bejelentett lakcímmel, 

vagy nem Csengelére vannak bejelentkezve, a falu jövője 

érdekében, szíveskedjenek rendezni lakcímüket.

Ehhez segítséget a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek hét-

főn és szerdán 8-12-ig és 13-16-ig Sándor Szidóniánál. 

Köszönjük az együttműködésüket!

Óvodai hírek

Márton nap
2016. november 11-én Márton napot tartottak a Csengelei 

Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsődében. 

A gyerekek érdeklődéssel hallgatták Szent Márton legendá-

ját. A kicsik libazsíros kenyeret ehettek tízóraira, majd élő 

kislibákat simogathattak. Kipróbálhatták a lúdtollal „írást” 

rajzolást. Ezután vidáman, énekelve útra keltek, a menetben 

egy igazi liba is velük tartott a József Attila térre. Az ottani 

kőszínpadon hagyományos Márton napi játékokat, dalos 

játékokat mutattak be. A gyermekek saját maguk készítette 

kis mécseseket, hazavihették, mint ahogyan ennek a vidám 

napnak az emlékét is.

Az események gyorsan pörögtek. Az illetékes államtitkár  
november 10-én írta alá a támogatási szerződést, és másnap 
már meg is kezdték az aszfaltozást a Móra utcában, ahol 365 
métert hosszú részt burkolnak újra. A Lehel utcában a sport-
ház előtti bukkanót tüntették el egy 60 méteres útjavítással.

Molnár Mihály

Új traktort kapott a sport egyesület
Csengele Községi Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó 
Szövetség támogatásával sikeres pályázatot nyújtott be, 
melyen egy új John Deere fűnyíró traktor került beszerzésre. 
Ehhez a pályázathoz a 30%-os önerőt az Önkormányzat biz-
tosította. A traktor 2016. november 2-án megérkezett. Az 
átadáson Kun-Szabó Tibor CSKSE-elnök mellett Kormányos 
Sándor polgármester és Nógrádi Tibor, a Csongrád megyei 
Labdarúgó Szövetség igazgatója is részt vett. 
A traktor és a hozzá tartozó adapterek alkalmasak a füves 
és a műfüves pálya gondozására. 

Törköly Ágnes

Karakásné Csurgó Ilona

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal 

szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

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 
RENDELHETŐ 

2016. december 20-ig Kun-Szabó Tibornál 
Elvihető: 2016. december 24-én  

12 és 13 óra között. 
Érdeklődni: 06-30/77 42 791
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Művészeti Iskola hírei

International Dance Open Domaszéken
2016. november 13-án nemzetközi minősítő versenyt ren-
deztek Domaszéken a sportcsarnokban, ahol szerb, román és 
magyar tánccsoportok mérték össze tudásukat nemzetközi 
hírű zsűri előtt. Csengeléről a Macskák csoport vett részt, 
akik 9-10. osztályosok és már második éve Csáki Klaudia 
növendékei. A Pitbull: Celebrata című számra készült koreog-
ráfiájukkal ezüst minősítést érdemeltek ki. Határozottan, 
magabiztosan táncoltak és a legközelebbi versenyen arany 
minősítést szeretnének szerezni. 
Gratulálunk az elért eredményhez!

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Faluházi hírek

Adventi gyertyagyújtás
Már hagyománnyá vált, hogy minden évben elkészítjük a 
falu adventi koszorúját és vasárnaponként rövid műsorral 
egybekötve, ünnepélyesen meggyújtunk rajta egy gyertyát.
November 27-én advent első vasárnapján, mivel az idő esőre 
fordult, a műsort a szentmise után a templomban adták elő 
a művészeti iskola fúvós növendékei. Ezután mentünk ki a 
koszorúhoz, ahol Kormányos Sándor polgármester ünnepi 
gondolatai után meggyújtotta az első gyertyát. Ezek után 
köszöntötte vendégünket, aki Finnországból érkezett hoz-
zánk, elhozva a Mikulás üdvözletét a csengelei lakosoknak. 
Maria egy hétvégét töltött el falunkban. 

A hideg időben talán most még jobban esett a meleg tea és 
a forralt bor. Nagyon örülünk, hogy az időjárás ellenére is 
sokan eljöttek, hogy közösen ünnepeljünk.
Szeretettel várunk mindenkit december 11-én és 18-án is, 
készüljünk közösen a Karácsonyra!

Törköly Ágnes

Egyház híre

Szent Imre Családnap

November 5-én, szombaton rendeztük meg hagyományos 

Szent Imre Családnapunkat, melyen szép számban, legalább 

kétszázan vettek részt gyerekek, fiatalok, felnőttek egy-

aránt. A nap témája a verseny volt. Ehhez készítettek képe-

ket a csengelei alsós hittanosok, és ezzel kapcsolatban írták 

le gondolataikat a felsősök. Munkáikból kiállítás készült..

A napot játékos vetélkedők sora nyitotta, melyek megszerve-

zéséért és lebonyolításáért a nyolcadikos hittanosokat illeti 

köszönet. A feladatok között szerepelt lencseválogatás, liszt-

hordás, célbadobás, gólyalábazás, patkóhajítás, Activity 

feladatok megoldása, diótörés, gyöngyhordás.

MEGHÍVÓ

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola

szeretettel meghívja Önöket

2016. december 22-én 17 órakor

a Faluházban tartandó 

KARÁCSONYI 
KONCERTRE!

Fellép a Pancsovai Rézfúvós Együttes,  

valamint a művészeti iskola  

fúvószenekara  

és mazsorettcsoportjai.

(folytatás a következõ oldalon)
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A kézműveskedés sem maradhatott el: Novákné Vízhányó 

Erzsébet segítségével termésképek és mécsesek készültek. Az 

apróbbak Szent Imre színezőt kaptak. A jelenlévők táncra is 

perdülhettek Muzsikus Detty zenés előadásán, és megismer-

hették az emberséges versenyről szóló indián mesét Zólyomi-

Katona Theodóra padlóképes interaktív bemutatóján.

A Csengelei Önkormányzat és az Ifjú Keresztények Egyesülete 

jóvoltából forró lángost kapott minden résztvevő. A sütemé-

nyeket köszönjük az ügyes kezű édesanyáknak és nagyma-

máknak, a bort Fekete Ferencnek, a tejet és kakaót a Balog 

családnak. Köszönjük azok munkáját, akik a szervezésben 

és lebonyolításban részt vettek, és imáikkal, javaslataikkal, 

vagy anyagilag támogatták rendezvényünket.

Este a hódmezővásárhelyi Jancsi bohóc vándorszínházán 

derülhettünk. Ezt követően, a szemerkélő eső dacára, a pol-

gárőrök által biztosított új útvonalon vonultunk át taizéi 

énekekkel és imákkal kísért fáklyás menettel templomunk-

hoz. Itt a szentmise előtt a jelenlévő vendég scholákról tar-

tott rövid bemutatót Gábor Tamás, majd a szatymazi Szent 

Kinga Schola és a bordányi Szent István Templom 

Scholájának angyali énekében gyönyörködhettünk.

A szentmisét Janes Zoltán atya celebrálta, aki viszonzásul 

meghívta a csengelei Szent Imre templom Scholáját 

Bordányba, a 2017. augusztus 27-ei Szent István napra.

Zólyomi-Katona Theodóra

Az összesített eredmény alapján a következő sorrend alakult ki:

1. Nagy D. Bence 45 pont

(2.) Putnoki János 44 pont

2. Mészáros Péter 42 pont

3. Kopasz József 29 pont

4. Vincze Pál 25 pont

    Gurdics Gábor 25 pont

5. Csáki Dávid 23 pont

6. Tisóczki Ferenc 22 pont

    Csáki Martin 22 pont

7. Nagy Gábor 18 pont

8. Túri Kornél 12 pont

9. Csókási Tibor 10 pont

10. Vigh Attila 8 pont

A második helyezést elérő Putnoki János volt a kupa felaján-

lója, így az ő eredménye nem számított.

Molnár Mihály

Nagy D. Bencéé a II. Puti Kupa

2016. november 25-én rendezte újabb darts versenyét a 

Korona söröző, melyre 13 játékos jött el. A vetélkedőn most 

a II. Puti Kupát lehetett elnyerni.

A Mester 501 döntőjében Nagy D. Bence fogyasztotta el első-

ként a pontjait. Második Mészáros Péter lett 90 hibaponttal, 

harmadik Kopasz József 140 hibaponttal.

A Krikett végső küzdelmében Nagy D. Bence rakta ki első-

ként a tábláját és 60 hibaponttal győzött. Mészáros Péter 

140 hibapontja a második, Putnoki János 141 pontja a har-

madik helyezést hozta. 

A Shanghai utolsó fordulójában Putnoki János győzött 109 

pontos eredményével, úgy, hogy a 6. körben Shanghai-t 

dobott. Vincze Pál 23 pontja a második helyezést hozta, míg 

ifj. Tisóczki Ferenc 21 pontjával harmadik lett.

A legtöbb pont dobása kategóriában (High Score) szintén 

Putnoki János végzett az élen 617 pontos eredményével. 

Nagy D. Bence számára az 515 pontja a második helyet, 

Mészáros Péter 461 pontja a harmadik helyet hozta.

A dupla be-kiszállós 301 döntőjében újra Putnoki Jánosnak 

kedvezett a szerencse, neki sikerült elsőként elfogyasztani a 

pontjait. Vincze Pál 25 hibaponttal második, Mészáros Péter 

74 ponttal harmadik lett.
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A Jónás borászat arany fokozatú 
díjat kapott

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. január 11.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. január 2.

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.§).

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

2016. december 10-én 6 órától 
2016. december 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/487-4030

2016. december 17-én 6 órától
2016. december 19-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba
Telefon: 06-70/330-4504

2016. december 24-én 6 órától 
2016. december 27-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267

2016. december 31-én 6 órától
2017. január 2-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390-4624

2017. január 7-én 6 órától
2017. január 9-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455

Állatorvosi ügyelet

A Vénusz Presszó - ban 
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/976-8515 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó

H l

u RQ t

November 18-án Szatymazon rendeztek borversenyt, melyen 

a csengelei Jónás Szabolcs cége is részt vett. A 2015-ös évjá-

ratú szilvabora arany fokozatú díjat, a 2016-os meggybora 

ezüst fokozatot kapott.

M. M.

Tovább nőtt Kontesz Adrián 
éremgyűjteménye

November 5-én rendezték meg Jászberényben a Nyílt Sport 

Ju-Jitsu Magyar Bajnokságot, ahol Kontesz Adrián a Fighting 

System és Kick Box kategóriákban 4-4 helyet, a földharcban 

pedig nyolcadik helyezést ért el.

November 12-én Budapesten tartották a Brazilian Jiu-Jitsu 

Hungarian Open bajnokságot. Itt Kontesz Adrián ezüstérmet 

szerzett. 

M. M.

Megérkeztem
November hónapban született gyermekek: Rácz Józsefnek 
és Balázs Anitának Noémi, Kerékgyártó Zsuzsannának Lili 
Kitti. Gratulálunk!
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A VÉNUSZ PRESSZÓ PB GÁZCSERE 
TELEPÉN KAPHATÓ: 

11,5 kg-os palack - 3800 Ft 
23 kg-os palack - 7600 Ft 

Nyitva tartás: Hétfõtõl-vasárnapig: 700 - 2100

Tanya 204. szám alatti tanya 7,5 hold földdel eladó! Érd.: 30/851-
9209
Csengelén, a település központjában, 162 db parapetes jó álla-
potban lévő konvektor eladó! Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén 3200 Ft-ért! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó. Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-
1915
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is 
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672
Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üvegtartó 
polccal három bárszékkel. Ágyneműtartós két személyes heverő, 
ágyneműtartós gyerekheverő, felnőtté nyitható. Hobbira való 2 db 
ágyneműtartós heverő olcsón. 
Törésmentes magas támlás műanyag szék asztallal. 
Férfi-női ruhanemű, újak és alig használtak, cipők, készletek, 
ajándéktárgyak, szőnyegek. Gyári csomagolásban nagy méretű 
olajkályha, használt szieszta, 2 db olajkályha, 2 db új piros veze-
tékes telefon készülék. Könyvek: betegségeket felismerő lexiko-
nok, 1994-2001-ig 104 db-os havi megjelenésű válogatás köny-
vek. Egy tekercs új tüskésdrót, keréken guruló gázzal működő 2 
égős grill. Újszerű állapotban nagy kerekű robogó 140 km óraál-
lással, sisakkal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös 
rekeszben csírás vetőburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelő 
cserepek, új szerű alig használt két égős gázrezsó. 
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194
Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, 
konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség. 
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné 
Harkai Erikánál 06-20/227-5631
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 
zálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)

Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 
szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 
tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 
kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408
3800 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában! Fúrott 
kút, locsoló berendezés, ipari áram van a területen. 
Érdeklődni: 62/286-003
1 bála nagyméretű új tégla eladó Harkai Istvánnénál. Érd.: 
tanya: 197.
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 
amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. A 
területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. Érd.: 
06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 
szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! Érd.: 
06-20/231-1530
1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fólia-
váz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésű 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 átlag-
súlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: kb. 40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos 
lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hőcsöves olajkályha, 
keresztvágó fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok számai 50 
Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 
hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületekkel és felsze-
reléssel (kistraktor, permetező, 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 női kerékpár, 2db 50 literes üveg balon, 2 
db 200 literes olajos hordó, 5 db 100 literes műanyag hordó, 
5-ös, 10-es faládák és gázpörkölő is eladó! Érd.: 06-70/403-
8430
Háztájiba fejőgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799
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 rendezvények - 
ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvé-
nyek - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás 
lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapaszta-
lattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerző-
dést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
Két db jó állapotban lévő heverő és két fotel eladó! Érdeklődni: 
Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956
SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő (fel-
nőttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-30/487-
6946-os telefonszámon
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 
legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! Érdeklődni: Czombos 
Ferencné, 06-62/312-323 
Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi 
fűtés, 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 gáz-
tűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. 
Telefon: 06-30/374-7041

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-
kot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Ruhák átalakítását, szűkítését, javítását, valamint egyéb varrási 
munkákat vállalok. Érdeklődni: 06-30/413-2617
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., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás 
téglaépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázs-
zsal, műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes 
tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklődni a 06-30/487 6946-os tele-
fonszámon.
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal!
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317 (folytatás a következõ oldalon)
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Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal!
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Gépi hasogatást, favágást, fűrészelést vállalok! Érdeklődni a 
06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.
Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklődni a 
06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklődni: +36-20/59 
42041
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni lehet a 06-30/328 
2375-ös telefonszámon.
Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában, valamint 2mx3m-
es szőnyeg, csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szek-
rénysor, gázpalackok, székek, kézi kocsi, TV dekóderrel, zsírosbö-
dön, biciklik, teakályha. Telefon. +36-20/413 4914
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 62/286-
190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! Telefon: 
06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-
kot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Ruhák átalakítását, szűkítését, javítását, valamint egyéb varrási 
munkákat vállalok. Érdeklődni: 06-30/413-2617
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., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás 
téglaépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázs-
zsal, műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes 
tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklődni a 06-30/487 6946-os tele-
fonszámon.
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 AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei

KÓSER BAROMFIVÁGÓHÍD KÖZLEMÉNYE

Tisztelt Csengelei Polgárok!

Engedjék meg, hogy ezúton fejezzük ki jókívánságainkat a közelgő ünnepek alkalmából és kívánjunk  
Önöknek sikerekben gazdag, boldog 2017-es évet.

A baromfivágóhíd építése hamarosan befejeződik,  
köszönjük türelmüket az építéssel kapcsolatos esetleges kellemetlenségek miatt.

Az üzem létrejötte mind a térség, mind a község számára egy új fejlődési lehetőséget jelent,  
mind infrastrukturális mind foglalkoztatási szempontból.

Az üzem termelésének sikeres elindítása mellett,- mint eddig is, a továbbiakban is- a községgel való 
jó partnerség és a térség fejlesztése a célunk.

Mi letettük voksunkat Csengele mellett, köszönjük a belénk vetett bizalmat mind a lakosság,  
mind a község vezetése részéről.

Jelen közleményünk egy nyitófejezete annak a rendszeres tájékoztatásnak, amit szeretnénk  
a Csengelei Újságon keresztül havi rendszerességgel eljuttatni Önök felé.

Köszönjük figyelmüket!


