
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessKKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22001166..  mmáájjuuss

Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iparûzési adóbevallások
benyújtásának, bevallásának határideje Csengele Község
Önkormányzatához, a 2015. évrõl hamarosan lejár. 
A bevallás benyújtásának határideje: 2016. május 31. 
A bevallási nyomtatványok az Önkormányzat honlapján:
www.csengele.hu, azon belül Önkormányzat fül, majd Közös
Önkormányzati Hivatal fül-re kattintva, iparûzési adó doku-
mentumok mappán belül érhetõk el, letölthetõek, valamint a
Hivatal 6. irodában az ügyintézõtõl is kérhetõek.
Iparûzési adó esetében az adó mértéke:
Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: 2%
Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén:
5000 Ft/nap
Önkormányzat által biztosított adómentesség:
• Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyben a
helyi adó törvény alapján számított vállalkozási szintû
adóalapja az 1.000.000-Ft adóalapot nem éri el. 
• Adókötelessé válik a vállalkozó - a teljes összeg tekin-
tetében - , ha az adóévben a vállalkozási szintû adóalapja az
1.000.000,-Ft adóalapot eléri, vagy adóalapja azt meghaladja.
Ha az õstermelõ az õstermelõi tevékenységébõl származó
bevétele a 600.000,-Ft-ot nem haladta meg, akkor iparûzési
adóbevallást helyettesítõ nyilatkozatot köteles az Önkor-
mányzathoz benyújtani. A nyilatkozat a hivatalban 
beszerezhetõ és a honlapról is letölthetõ. Ha a bevétel a
600.000,-Ft-ot meghaladja, akkor iparûzési adóbevallást
köteles benyújtani. A bevallási határidõ: Az adóévet követõ
év május 31.
Befizetési határidõk:
• Elsõ félévi elõleg: 2016. március 15. 
• A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet
követõ év május 31-éig fizetheti meg, illetõleg ettõl az
idõponttól igényelheti vissza.
• Második félévi elõleg: 2016. szeptember 15.
• Feltöltés: 2016. december 20.

A befizetések teljesítéséhez az iparûzési adó 
számlaszámunk:

10402142-50485648-56561032
Kérünk mindenkit a határidõk pontos betartására!

Az eljárás jogi alapjai:
• Az adózás rendjérõl szóló - többször módosított - 2003. évi
XCII. tv.
• A helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C.
törvény
• Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ - testületének a
helyi iparûzési adóról szóló 19/2012. (XII.01.) Önk. rendelete
Az ügyintézés helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

6765 Csengele, Petõfi u. 13.  6. számú iroda. Ügyintézõ:
Kossipos Józsefné (Tel.: 62/586-577)
Ügyfélfogadási idõ: hétfõn és szerdán Délelõtt: 9.00 - 12.00-
ig. Délután: 13.00-15.00-ig

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a magánfõzés szabályainak
2016. január 1-jét követõ változásairól felvilágosítás és
nyomtatványok szintén a www.csengele.hu honlap címen,
azon belül Önkormányzat fül, majd Közös Önkormányzati
Hivatal fül-re kattintva, magánfõzés dokumentumai map-
pában érhetõk el.

Dr. Tóth Tibor 
Jegyzõ

Egyházi hírek
Aranymise Csengelén
Szombaton délelõtt zsúfolásig megtelt a Szent Imre 
templom. Az ország minden tájáról érkeztek vendégek, hogy
a csengelei hívekkel együtt egy felemelõ eseményen 
vegyenek részt: településünk szülötte, Laczkó Ferenc atya
április 16-án mutatta be aranymiséjét. Hálát adott azért,
hogy a jó Isten meghívta szolgálatára, és 50 éven át meg is
tartott papi hivatásában.
E jeles alkalomra eljöttek Laczkó atya paptársai és mindazon
települések hívei, ahol pappá szentelése, vagyis 1966 óta
szolgált. Pályatársa, Gyulay Endre, nyugalmazott püspök úr
szentbeszédében kiemelte, milyen fontos a hívást 
meghallani, s a nehéz idõkben is helytállni. Katona István
nyugalmazott püspök atya Egerbõl utazott ide, hogy egykori
munkatársával együtt hálát adjon. Arról is beszélt többek
között, hogy milyen fontos az ifjúsággal való következetes
foglalkozás, és hogy õ maga is sokat tanult Laczkó atyától,
látva, hogyan nevelte tisztességre a fiatalokat még a közös
focizások alkalmával is.

Az, hogy ez az 50 éves jubileumot ünneplõ aranymise ilyen
ünnepélyes, emelkedett hangulatban zajlott le, igen sok
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ember munkáját dicséri. Hálás köszönet mindenkinek, aki
munkájával hozzájárult ehhez a jeles eseményhez. Végezetül
pedig hála legyen Istennek, aki Laczkó Ferenc atya szemé-
lyében Csengelérõl is támasztott papi hivatást.

Zólyomi-Katona Theodóra 

Általános Iskolai hírek
Versmondó verseny 
Az alsó tagozatos diákok között minden évben tavasszal
versmondó versenyt rendez az iskola. Idén sem volt ez
másként, sok-sok kisdiák töltötte szabadidejét verstanulás-
sal, melyeket április 12-én délután szavaltak el. A verstanulás-
ban nagy segítségre voltak a szülõk és a tanárnõk. 
Szebbnél szebb versek hangzottak el, mely egyáltalán nem
könnyítette meg a zsûri munkáját, de dönteni kellett. 
Az 1. és 2. osztályosok között a következõ eredmények
születtek:
I. helyezett: Tóth Amira (2. osztály)
II. helyezett: Gombai Gabriella (1. osztály)
III. helyezett: Zsolnai Orsolya (2. osztály)
IV. helyezett: Katona Angelika (2. osztály)
V. helyezett: Czakó Marcell (1. osztály)

A 3. és 4. osztály eredményei:
I. helyezett: Samu Katalin (4. osztály)
II. helyezett: Fekete Nelli (3. osztály)
III. helyezett: Hegedûs Boglárka (4. osztály)
IV. helyezett: Szabó Patrik (4. osztály)
V. helyezett: Kerékgyártó László (4. osztály)

Minden tanulónak gratulálunk!
Törköly Ágnes

Nyelvtan verseny
Áprilisban megrendezésre került az általános iskolában

minden évfolyamon a helyesírási és
nyelvtan verseny, ahonnan osztályonként
a két legjobb gyerek jutott tovább a
baksi területi versenyre. A 2. osztály-
ból Jaksa Márkó, Tóth Amíra Katinka,
a 3. osztályból Fekete Nelli, Szécsényi
Árpád, a 4. osztályból Hegedûs
Boglárka és Tóth Marcell jutott
tovább. Azt a megmérettetést április
14-én csütörtökön rendezték meg.
Tollbamondás, másolás és egy
helyesírási feladatlap kitöltése volt a
feladat. Nagy örömünkre Szécsényi
Árpád I. helyezést, Tóth Marcell II.
helyezést ért el, így kiérdemelték azt, hogy a mórahalmi
megyei versenyen is részt vehessenek. 
A 20. alkalommal megrendezésre kerülõ Mórahalmi
Helyesírási Verseny 2016. április 23-án volt. Nagy izgalommal
készült a két csengelei gyermek, hiszen Csongrád megye
nagy városainak diákjaival mérhették össze tudásukat.
Dobogós helyezést ugyan nem értek el, de a középmezõny-
ben foglaltak helyet. Rengeteg élménnyel, tapasztalattal
gazdagabban tértek haza. Felkészítõ tanárok dr. Farle
Csabáné és Czirokné Krizsán Zsuzsanna.

Törköly Ágnes

Mûvészeti iskola hírei
Weöres Sándor Színjátszó Találkozó
2016. április 15-én került megrendezésre a szegedi Agórában a
Weöres Sándor Színjátszó Találkozó Csongrád megyei fordulója. 
Iskolánk két színjátszó csoportja is jelentkezett erre a megméret-
tetésre. A 2-6. osztályosokból álló Napsugár csoport a Miri, a
manólány címû produkciójával indult. A zsûri ezüst minõsítés-
sel jutalmazta a lelkesen játszó gyerekeket. A Fõnix csoport,
kinek tagjai 7-8. osztályos kamaszok, igazán korukhoz illõ
darabbal, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem címû mûbõl készült
játékkal készültek erre a nívós rendezvényre. Darabjuk címe:
Magyarázom a bizonyítványom. A címhez illõen az állandó 
magyarázkodás visszatérõ elem nem csak az elõadásban, de a
való életben is. A zsûri arany minõsítéssel jutalmazta a gondo-
san megtervezett és kivitelezett produkciót, s így továbbjutottak
a regionális fordulóba. 

Külön öröm számunkra, hogy a csoportok felkészítõ tanára,
Lantosné Horváth Irén rendezõi különdíjat kapott a kiemelkedõ
látványvilágért. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna
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Deszki Maros Menti Fesztivál
Idén XVIII. alkalommal rendezték meg Deszken a Maros
Menti Fesztivált, melyen a csengelei mûvészeti iskolás
gyerekek is rendszeresen megmérettetik magukat. 
Az elsõ kategória, melyben érintettek voltunk április 1-jén a
szólóhangszer volt. Csongrád megyébõl több mûvészeti
iskolás gyermek is részt vett a versenyen, a 34 tanulóból
Katona Veronika II. helyezést ért el. Kamarazene
kategóriában is indultunk, ahol rézfúvós kvartettünk a III.
helyet érdemelte ki. Az együttes tagjai Katona Petra, Katona
Johanna (trombita), Katona Veronika és Széplaki Vivien
(kürt) Felkészítõ tanár Czirok Zoltán.
A színjátszásra április 22-én került sor. A mûvészeti
iskolából a Napsugár és a Fõnix csoport is jelentkezett a
versenyre. Mindkét csoport a zsûri különdíjában részesült.
Felkészítõjük Lantosné Horváth Irén.
Április 29-én a tánccsoportokért szoríthattunk. Két kore-
ográfiát mutattak be. A Manó csoport 2-3. osztályos
gyerekekbõl áll, akik bécsi keringõt táncoltak, a Csillag cso-
port, amit 4-5. osztályos gyerekek alkotnak cha-cha-cha-t
táncolt. Nekik helyezést nem sikerült elérniük, de nagyon
szépen táncoltak és felkészítõ tanáruk Czirokné Krizsán
Zsuzsanna így is büszke volt rájuk. 

Törköly Ágnes

Tavaszi hangverseny
A mûvészeti iskola és a Szent Imre Plébánia április 24-én
második alkalommal rendezte meg a Tavaszi hangversenyt. 
A hangverseny célja a zenét tanuló növendékek egyénileg,
vagy kisebb csoportokat alkotva mutathassák be
komolyzenei felkészültségüket. A legkisebb furulyásoktól
kezdve a legnagyobbakig izgalommal és szorgalommal
készültek a koncertre. Elsõként egyéni elõadókat láthattunk
a kicsiktõl a nagyokig, akik furulyán és rézfúvós 
hangszereken mutatták be zongorakíséret mellett darab-
jukat. Az egyéni produkciók mellett kisebb gyerekekbõl és
tanárukból álló kamaraegyüttes is szerepelt a mûsoron.
Befejezésül a fúvószenekar játszott el két mûvet. 
Zólyomi-Katona Theodóra a hangverseny elõtt a gyerekek
között közvéleményt kutatott, ki miért játszik hangszeren,
miért szereti és miért nem hagyta még abba. A válaszokat
természetesen név nélkül a mûsorszámok között olvasta fel
a közönség nagy tetszésére is. 
A válaszokat itt helyhiány miatt nem tudjuk közzétenni, de
a www.csami.hu honlapon olvashatóak. 

Törköly Ágnes

Óvodai hírek
Föld napja a Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes
Óvoda - Bölcsõdében
„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az
ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a ter-
mészettel..." 

(dr. Szent Györgyi Albert)

A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket
rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld
természeti környezetének megóvására. Cél az emberek lelki-
ismeretét felébreszteni az egész Föld veszélyeztetettsége
iránt. A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy az emberiség végig gondolja, hogy mennyire
bánik kíméletesen a környezetével, s mit tesz annak
érdekében, hogy ember és természet harmóniában éljen
együtt. Mindez hagyományteremtés is, hiszen a természet, a
környezet szépségét és hasznosságát csak az tudja megmu-
tatni másoknak, aki maga is felfedezi a természet szépségét,
aki maga is értõ szemmel figyeli a természeti változásokat,
észreveszi a természet szépségeit, rácsodálkozik egy-egy
virágra, fára, egy - egy élõlényre. Aki mindezt átéli, megérti
a környezetvédelem fontosságát, s azt maga is feladatának
tekinti.
Ezen a napon felhívjuk a gyerekek, figyelmét, hogy "Földünk
egészségéért" mindenkinek tenni szükséges.
Mi pedagógusok fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
figyelmét már kicsi korban ráébresszük a környezet óvására,
védésére. Lényeges a személyes példamutatás, megmutatni a
gyermekeknek a környezet szépségét, hasznosságát. A
Csengelei Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsõdében
is hagyománnyá vált a Föld Napjának, mint jeles napnak a
megrendezése. A gyermekekkel sokat beszélgettünk Földünk
védelmérõl, egy-egy kisfilmmel színesebbé téve, mélyítve
ismereteiket. 

Intézményünkben már évek óta hagyománnyá vált, hogy ezen a
napon közös programot szervezünk a szülõkkel, mely program
környezetünk rendezése, szépítése. A kisgyermekek szüleikkel
közösen szorgos munkával varázsolták szebbé intézményünk
környezetét. Szebbnél szebb virágok kerültek a balkonládákba, a
virágágyásokba. A nap eseményeként elültettük a "2016-os év
bölcsõdései, óvodásai fáját", mely idõvel majd hûs árnyékot nyújt
a jövõ bölcsõdéseinek, ovisainak. 
Köszönjük a kedves szülõknek a felajánlott virágokat, a
segítõ munkát.

Tóth-Andorné Farkas Éva
intézményvezetõ

Óvodapedagógusok szakmai képzése
Pedagógusként fontosnak tartjuk a 
továbbképzést, az új ismeretek befo-
gadását, hiszen ezáltal a szakmai
munkánk színesebbé válik. 
A Csengelei Szivárvány óvoda
nevelõtestülete "Így Tedd Rá!" népi játék,
táncmódszertani képzésen vett részt 

A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni 
a tavalyi évben 1 %-ból befolyt támogatásokat, 

kérjük továbbra is támogassa a mûvészetoktatás fejlesztését.
Adószámunk: 18469109-1-06
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2016. április 16-án.
A képzés nagyon hasznos gyakorlatorientált, sok-sok
énekkel, népi játékkal, módszertani ötlet birtokában tértünk
haza Csengelére. Az új ismeretek nagyon jól beépíthetõek az
óvodai nevelõmunkánk során, mely ismereteket 
folyamatosan át adunk a gyermekeknek, színesebbé téve a
mindennapok énekes, mozgásos tevékenységeit. Játékos for-
mában jó hangulatban fejlesztjük a Csengelei óvodásokat.

Újabb csengelei aranyérem
Veszprémbõl
2016. április 2-án rendezték meg a Veszprém 2016 Grappling
Bajnokságot. Csengelérõl Kontesz Adrián vett részt rajta, a
kisteleki 3K Egyesület sportolójaként.
A Gi kategóriában a 40 kg-os fiúk között II. helyezést ért el,
a No Gi kategóriában aranyérmet szerzett. 

Más csengelei versenyzõ nem vett részt a bajnokságon.
Molnár Mihály

Újabb párosé lett a tollaslabda
vándorkupa
2016. április 23-án rendezték a Csengelei Tollasbarátok a IX.
bajnokságukat a faluházban. A versenyen 7 páros és 9
egyéni játékos indult.
A páros versenyszám mérkõzései két csoportban játszódtak
le, körmérkõzésekkel. Az elsõ csoportban a Jos Bireings-
Molnár Mihály páros, a második csoportban a Pigniczki
Árpád-Lantos István páros végzett az elsõ helyen. Az
aranyéremért õk játszottak. Az elsõ csoport második helyét a
dr. Torontáli Renáta-Rényi János duó, a második csoport

második helyezését a Lesták Mátyás-Edlich József páros
szerezte meg.
A bronz éremért a második helyezettek küzdöttek meg. A dr.
Torontáli-Rényi páros 22:20-ra gyõzte le a Lesták-Edlich
duót. Az elsõ helyért folyó küzdelemben a Bierings-Molnár
páros gyõzedelmeskedett 21:18 arányban a Lesták-Edlich
páros felett, így a dr. Torontáli Renáta által felajánlott új ván-
dorkupa az övék lett.

Az egyéni versenyszámban egyenes kieséses rendszerben
folytak a küzdelmek. Végül a három legjobb játékos kör-
mérkõzés keretében döntötte el a helyezési sorrendet. Ennek
alapján Pigniczki Árpád lett a bajnok. A második helyezett a
veterán id. Tisóczki Ferenc lett, míg a harmadik helyre az ifjú
játékos, Csókási Gábor került.
A vetélkedõ végén Rényi László zúzapörköltjébõl ehetett, aki
még bírt a Tisóczki család sültcsirkéi után.

Törköly Ágnes

Jubileumi közgyûlés fotókiállítással
A Csengelei Polgárõr Csoport 2016. április 16-án tartotta

meg 25 éves jubileumi közgyûlését a csengelei faluházban.
A rendezvényre érkezõket fotókiállítás fogadta, melyen a

polgárõr egyesület negyedszázados mûködését ismerhették
meg a fényképekrõl. A tárlat bemutatta a különféle szolgálati
fajtákat (iskolai szolgálat, temetõõrzés, rendezvénybiz-
tosítás stb.), a régi közgyûléseket és csoportképeket, de a
kikapcsolódásokról készült fotókat is.

A közgyûlés a jubileum alkalmából két részbõl állt. Az elsõ
részben az elmúlt évrõl, a másodikban az elmúlt 25 évrõl
emlékeztek meg.

Elsõként Bangó Péter elnök számolt be a 2015-ös évrõl.
Elmondta, hogy a polgárõr csoport sokrétû feladatot végzett
az elmúlt évben is. A figyelõszolgálatok mellett a szeptem-
beri iskolakezdésnél egy hónapon keresztül segítették az
iskolába érkezõ gyerekeket, falunapot, sportnapot, egyházi
rendezvényt biztosítottak, halottak napja környékén a
temetõre vigyáztak. A 2015-ös évben 72 figyelõszolgálat tar-
tottak 156 fõvel, összesen 668 órában. Rendezvényt 14 eset-
ben biztosítottak 51 fõvel, 474 órában. Az összes szolgálati
igénybevétel 1142 órát tett ki. Az egyesületet a helyi önkor-
mányzat mellett vállalkozó is támogatják, továbbá a
Belügyminisztériumtól, a MÁV-tól és az 1 %-os felajánlások-
ból is érkeztek pénzek. A költségek nagy részét a szolgálati
jármû fenntartás vitte el, de nagyobb összeget fordítottak az
új polgárõr felszerelések beszerzésére is. Az elmúlt évet 28
fõs tagsággal zárták.
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Csókási Jenõ, a felügyelõ bizottság elnöke elmondta, hogy
az egyesület 2015-ben 1 millió 11 ezer forintos bevétellel
gazdálkodhatott. Ebbe az összegbe beletartozott az önkor-
mányzatnak a jubileumi közgyûlésre átutalt támogatása is,
de ezt csak az idén vették igénybe. Polgárõr formaruhák
beszerzésére 170 ezer forintot fordítottak. Az egyesület
pénzkezelését a felügyelõ bizottság rendbe találta, a pol-
gárõrség mûködésében hiányosságot nem találtak.

A hozzászólásokat Kormányos Sándor polgármester kezdte
meg. Elmondta, hogy nagyon elégedett a polgárõrök
munkájával, amikor kérték, mindig ott voltak. Megköszönte
a munkájukat, és kijelentette, hogy továbbra is támogatni
fogják a munkájukat.

Szabó Zsolt rendõr alezredes január 1-jétõl lett megbízva a
kisteleki rendõrkapitányság vezetésével. Korábbi
beosztásában rendõr-polgárõr összekötõ, így jól ismeri az
önkéntes bûnmegelõzõk munkáját. Munkája megkezdésekor
minden polgárõr egyesület vezetõjével felvette a kapcsolatot.
Csengelérõl elmondta, hogy az eléggé nyugalmas hely, a
tavalyi évben 22 bûncselekmény történt, ebbõl 5 volt
közterületi.

A Szeri Polgárõr Egyesület elnöke, Mucsi Antal
megköszönte a csengelei polgárõröknek azt a támogatás,
melyet az õ egyesülete megalakításához nyújtottak. A csen-
geleiek ekkor már nagy tapasztalatokkal rendelkeztek,
melyet átadta számukra. Ennek köszönhetõen az alakulá-
sukat követõen hamarosan már elismerésekben részesültek.  

Tóth Zoltánné, a megyei polgárõr szövetség gazdasági alel-
nöke bejelentette, hogy az egyesület az idén is megkapja azt
a támogatást, melyet az elõzõ évben kapott. Reméli, hogy a
következõ években még ezen emelni is lehet majd. Gratulált
a 25 éves jubileumhoz.

Több hozzászólás nem lévén a levezetõ elnök, Bozó Béla
szavazásra tette fel a beszámolókat. Az egyesület jelen lévõ
19 tagja egyhangúlag elfogadta azokat.

A közgyûlés következõ része a 25 éves jubileumról szólt.
Elsõként Bangó Péter elnök emlékezett az elmúlt negyed-
századra. Elmondta, hogy röviden fog visszaemlékezni,
mivel a 20 éves jubileumra már megjelent egy 130 oldalas
könyv az egyesület történetérõl. Az ünnephez méltóan csak
a szépre, jóra emlékezett. 1990. november 18-án alakult meg
az egyesület, és a bíróság 20 nap alatt be is jegyezte. Tíz fõ
volt az alakulási létszám, mely a következõ év végére 25-re
nõtt. Tevékenységükre nagy szükség van, hiszen abban az
idõszakban a havi egy-két betörés nem számított rendkívü-
linek. Az elnök megemlékezett néhány fontosabb ered-
ményrõl is, melybõl a csengelei polgárõrök kivették részüket:
gépkocsi tolvajt fogtak, sorozatbetörõket buktattak le, és a
benzinkutas gyilkosának felderítésében és elfogásában is
részt vettek. Az országban elsõként, 1992-ben rendeztek pol-
gárõrnapot, melyet még kettõ követett. Ezután a megyei
szövetség folytatta ezt a rendezvénysorozatot. A 20 éves
jubileumkor, 2012-ben újra falunkban volt a polgárõrnap,
mely viszont már megyei szintû volt. Az egyesület legfõbb
támogatója az önkormányzat. Mellettük a helyi vállalkozók
is kivették részüket az anyagiak biztosításában. Õket
tiszteletbeli polgárõr címmel tüntettük ki. Eddig 11-en
részesültek ilyen elismerésben: Baranyi József, Bogdán Imre,
Csókási Tibor, Csókási Zoltán, Dénes Balázs, Forgó Jenõ,
Nacsa Jánosné, Széplaki Sándor, dr. Torontáli Renáta, Tóth
Csaba, Tóth Tibor. Köszönet a támogatásukért!

A jubiláló polgárõrök elismeréseket vehettek át. A polgárõr
emléklapokat Põcze Levente, a megyei szövetség elnökhe-
lyettese, a tárgyjutalmakat Molnár Mihály, a csengelei pol-
gárõrség titkára adta át. Ötéves elismerést kapott Udvar
Tibor. 15 éves jutalmat vehetett át Béres András, Juhász
József és Sándor József. Csókási Jenõ 20 év szolgálat után
kapta meg az elismeréseket. 25 éves munkájuk után Bangó
Péter, Kucsora Péter és Kun-Szabó Tibor részesült emléklap-
ban és tárgyjutalomban.

Kormányos Sándor polgármester a 25 éves köszöntõjében
elmondta, hogy jeles alkalomból gyûltek össze. Köszönet és
elismerés illeti a polgárõröket, hogy vigyáznak ránk és gyer-
mekeinkre. Az összefogás követendõ példa. Önzetlenül, elhi-
vatottságból végzik munkájukat, hogy az emberek bizton-
ságban érezhessék magukat. Ha rendezvény van, vagy bár-
milyen esemény, õk mindig a helyszínen vannak. 

A jubileum alkalmából a pol-
gármester minden polgárõrnek
emléklapot és névre szóló
emlékérmet adott át, valamint
az együttmûködõ szervezetek
képviselõinek is ilyet adott át.   

Põcze Levente megyei
elnökhelyettes gratulált az
elismerésekhez. Bejelentette,
hogy a megyei szövetségben
nem régen volt a tisztújítás, és
ennek során a csengelei
elnököt, Bangó Pétert a hét-

tagú elnökségbe beválasztották.
A levezetõ elnök más hozzászólás nem lévén a közgyûlést

bezárta. Ezután következett a vacsora, majd ezután a
háromszintes tortán Bangó Péter és Kun-Szabó Tibor fújta el
a 25 szál gyertyát.

Molnár Mihály
titkár  

Csókási Jenõ átveszi elismerését (Fotó: Nacsa Jánosné)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik 

kisfiunk születésekor mellettünk álltak. 
A sok ruha és egyéb adomány mellett nagyon sok 

jó tanácsot is kaptunk.
Mónika és Feri nektek vagyunk a leghálásabbak, 

köszönjük szépen a sok-sok segítséget!

Veronka és István



Ruhabörze
Minden évben tavasszal és õsszel ruhabörzét szervezünk a
Kiskunfélegyházi Szent István Karitász közremûködésével.
Idén erre április 12-én és 13-án került sor, mely a lakosság
körében nagy érdeklõdést keltett. Közel 60 család részesült
ruhaadományban a Karitász jóvoltából. 

A szervezésben való közremûködésért ezúton mondunk
köszönetet Henczné Gut Juliannának. 

Kornócziné Sisák Mónika
családsegítõ

Megérkeztem!
Március hónapban született gyermek: Jenei László és Zsikó
Mónikának Dóra
Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. május 11.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. június 6.
Rendõrségi fogadóóra:
Minden hónap elsõ keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

hírek
6. oldal 2016. májusCsengelei

PULTOST KERESÜNK 
A KORONA SÖRÖZÕBE!

MUNKABEOSZTÁS megbeszélés szerint
(nem csak esti mûszakról van szó)

Érdeklõdni: 06 (30) 269-4224

ELVESZTETTEM EGY BORDÓ PÉNZTÁRCÁT.
Kérem a becsületes megtalálót juttassa vissza. 

Túri Istvánné, Csengele, Tisza u. 15.
06 (30) 361-9222

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

A Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona

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

Állatorvosi ügyelet
2016. május 7-én 6 órától 
2016. május 9-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2016. május 14-én 6 órától 
2016. május 17-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2016. május 21-én 6 órától 
2016. május 23-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2016. május 28-án 6 órától 
2016. május 30-án 6 óráig 
Dr. Farle Csaba 
Telefon: 06-70/330-4504, 

2016. június 4-én 6 órától 
2016. június 6-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624

MEGEMLÉKEZÉS
Mészáros Ferenc halálának 

1. évfordulója alkalmából

„Megyek hozzád mindig míg élek,
nem hagylak magadra amíg élek,
ha eljön az én órám, megpihenni 

hozzád hazatérek.”

Gyászoló feleséged és családod



Hirdetések
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területû, közmûvesített
építési telek eladó. Érdeklõdni: Süli Gabriella 06-30/444-1915

Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, konyha, elõszo-
ba, fürdõszoba, gázfûtés. Melléképületek is vannak. Érdeklõdni: 06-
30/6370672

Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üvegtartó polccal
három bárszékkel. Ágynemûtartós két személyes heverõ, ágynemûtartós
gyerekheverõ, felnõtté nyitható. Hobbira való 2 db ágynemûtartós heverõ olcsón.
Törésmentes magas támlás mûanyag szék asztallal. 
Férfi-nõi ruhanemû, újak és alig használtak, cipõk, készletek, ajándéktár-
gyak, szõnyegek. Gyári csomagolásban nagy méretû olajkályha, használt
szieszta, 2 db olajkályha, 2 db új piros vezetékes telefon készülék. Könyvek:
betegségeket felismerõ lexikonok, 1994-2001-ig 104 db-os havi megjelenésû
válogatás könyvek. Egy tekercs új tüskésdrót, keréken guruló gázzal
mûködõ 2 égõs grill. Újszerû állapotban nagy kerekû robogó 140 km óraál-
lással, sisakkal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös rekeszben
csírás vetõburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelõ cserepek, új szerû alig
használt két égõs gázrezsó.
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194

Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, konyha, új
fürdõszoba, konvektoros fûtési lehetõség.
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné Harkai
Erikánál 06-20/227-5631

Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106m2-es, amihez melléképületek is tar-
toznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha,
ami szántóból, legelõbõl és kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számki-
jelzést kérek)

Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 szögöles
telekkel eladó! Központi fûtés van, mely gázzal és vegyes tüzelésû kazánnal
is mûködik. 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. Érdeklõdni: 62/286-003

1 bála nagyméretû új tégla eladó Harkai Istvánnénál. Érd.: tanya: 197.

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: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elektromos lombszívó,
csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves olajkályha, keresztvágó fûrész,
rámás fûrész. Régi Családi Lapok számai 50 Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-
7779

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 hold földdel,
õszibarackossal, gazdasági épületekkel és felszereléssel (kistraktor, perme-
tezõ, 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

2016. május 7. oldal
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A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd: 8.00 - 16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20

Csütörtök: 8.00-16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20
Szombat: 8.00 - 12.00

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta Telefon: 286-121, 
Rendelési idõ: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig  
Sürgõsségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentõállomás épületében. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos Telefon: 286-017, 
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig 
Polgárõrség: 06-30/602 5070, 
Tûz esetén értesíthetõ: Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok
Telefon: 06-20/919 4302
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor szerda 10-12. 
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu 
Jegyzõ Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 Tel.: 586-571.
jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Magony Rita Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
TITKÁRSÁG ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.
CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

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
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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

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

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - ballagá-
sok, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvények - 
lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

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

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

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

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

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

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. Érdeklõd-
ni 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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Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5 szobás téglaépítésû 
összkomfortos családi ház benne lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel.

Fûtés: gáz és vegyes tüzelés. Érdeklõdni: 06-70/572 4030!

A DÉLI-FARM KFT. TOVÁBBRA IS VÁR MINDEN KEDVES
RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓT TAKARMÁNY ÉS ÁLLATTARTÁSI

ESZKÖZÖKET FORGALMAZÓ BOLTJAIBAN.
TAVASZI SZEZONKEZDÉSI AJÁNLATUNK

VETÕMAGOK széles fajtaválasztéka
• Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk
• Kiváló minõségû BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítõk, valamint problé-
mamegoldó készítmények kaphatók
(Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó akészlet erejéig.)

KÍNÁLATUNKBAN MÉG MEGTALÁLHATÓ:
• CGF, szója, napraforgódara, nyúl-,baromfi-, sertés tápok, borjúnevelõ 
tápszerek, koncentrátumok, toxinkötõk.
• Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását is vállaljuk elõzetes
egyeztetés alapján.

Nyitva tartás: Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00; Péntek: 07:30-15:00
Takarmány: 6791 Szeged-Kiskundorozsma;Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök: 6728 Szeged; Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120


