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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)

EGÉSZSÉGHÉT
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a csengelei Önkormányzat 2017-ben

június 12 és 16-a
között szervezi az egészségnapokat!

Programok:
06. 12. – HÉTFŐ:

Faluházban
• 9-12 óráig VÉRADÁS
• 13-16 óráig KREATÍV GYEREKSAROK
• 16-17 óráig PILATES (2 db fél literes víz, törülköző és polifoam szükséges)
• 18-19 óráig AEROBIC (víz és törölköző/polifoam szükséges)
Egészségházban
• Tradicionális thai MASSZÁZS és olajos lazító masszázs (bejelentkezés szükséges)

06. 13. – KEDD
Egészségházban
•  10 órától BABAMASSZÁZS bemutató óra csecsemő korú gyermekek szüleinek, és várandósoknak 

(polifoam/törölköző/pléd, valamint masszázsolaj szükséges)
Faluházban
• 14-15 óráig ZUMBA

06. 14. – SZERDA
Egészségházban
•  9-12 óráig EREK ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA – Dr. Sahin-Tóth Gábor érsebész rendelése (előzetes beje-

lentkezés szükséges)
Faluházban
• VÉRCUKOR, VÉRNYOMÁS, KOLESZTERINSZINT MÉRÉS
•  11-12 óráig: MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY ELŐADÁSA 

(méhnyakrákról, méhnyakszűrésről, betegségből felgyógyult személy tapasztalatai alapján)
• 13-16 óráig: KREATÍV GYEREKSAROK

06. 15. – CSÜTÖRTÖK
Faluházban
• VÉRCUKOR, VÉRNYOMÁS, KOLESZTERINSZINT MÉRÉS
•  17:00 - BICIKLITÚRA, GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT 

(gyülekező 16:45-től a Faluház parkolójában)

06. 16. – PÉNTEK
Faluházban
• VÉRCUKOR, VÉRNYOMÁS, KOLESZTERINSZINT MÉRÉS
• 9-12 óráig EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA SZŰRÉSEI: 

o LÚDTALPSZŰRÉS
o  CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT 

(a vizsgálatokra előzetes bejelentkezés szükséges)
o SZÍV-STRESSZ VIZSGÁLAT

•  9:30-tól: Fáradtnak érzi magát? Szokott fájni a feje? ÉTRENDI TANÁCSOKkal segít Lőrinczné Losoncz 
Tímea – Dietetikus

A jelzett vizsgálatokra IDŐPONTOT KELL KÉRNI Tóth Alexandránál a 06-30/294-89-63-as telefonszámon.
A vizsgálatokhoz TAJ-kártyát és személyi igazolványt szíveskedjenek magukkal hozni!
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Egyházi hírek
A szegedi Karolina Általános Iskola és Gimnázium egyház-
megyei hittanversenyt rendezett, mely három fordulóból állt, 
és témája a teremtett világ védelme volt. Az első két forduló 
feladatainak megoldását e-mailban kellett beküldeni, a har-
madik fordulóra Szegeden került sor 160 diák részvételével.
Csengeléről az alábbi tanulók vettek részt a megmérettetés-
ben igen szép eredménnyel (akiknek a nevét kiemeltük, első 
helyezést értek el):
Balog Nóra, Béres Alexa, Gulyás Anita, Hell Adrienn, 
Katona Johanna, Katona Lívia, Katona Petra, Kormányos 
Angéla, Szarka-Kovács Nikoletta, Szécsényi Henrietta, 
Szécsényi Tamara.

1922-ben kötött házasságot
Vörös István és Rabi Terézia

1954. november 18-án házasodott össze 
Pigniczki Mihály és Magony Erzsébet

1975. szeptemberében kötött házasságot 
Törköly Mihály és Gémes Erzsébet

1943. február 28-án kötött házasságot 
Hegedűs Péter és Hegedűs Ilona

1967-ben kötött házasságot
Bitó Lajos és Túri Ida

1966. október 15-én kötött házasságot 
Törköly Ferenc és Vörös Judit

1946. február 25-én kötött házasságot 
Kormányos István és Bagi Erzsébet

1964-ben kötött házasságot
Kordás Sándor
és Csáki Erzsébet

1968. október 5-én kötött házasságot 
Czakó János és Törköly Julianna

1954. február 12-én kötött házasságot 
Pallagi Sándor és Kiss Klára

1966. november 12-én kötött házasságot 
Törköly Péter és Szeifert Aranka

In memoriam….
A közelmúltban egy szomorú és tra-
gikus hírt kapott Csengele községe, 
és önkormányzata. Sajnálatos mó-
don egy újabb nagyszerű, Csengeléért 
sokat dolgozó embertől kellett elbú-
csúznunk, hiszen elhunyt Bitó József.

Ő azok közé a nagyszerű emberek közé tartozott, 
akiknek a falu mindig is hálás lesz a közösségért vég-
zett munkája miatt, nevét pedig sohasem feledjük.
A legtöbbünk emlékezetében, mint nagysze-
rű pedagógus él, a szerető megértő és segítő ok-
tató, aki megannyi fi atal életére pozitív hatás-
sal volt, megannyi szép emléket adott diákjainak.
Páratlan pedagógusi munkássága mellett, 12 évig Csen-
gele képviselő testületi tagként, alpolgármestereként dol-
gozott a közösségért, az emberekért, és nagyon sokat tett 
azért, hogy településünk épüljön, szépüljön, fejlődjön. 
Példamutató személyisége, kisugárzása, és munkás-
sága maradjon meg jó emlékezetünkben, emlékét őriz-
zük meg hálával telt szívünkben. Nyugodjék békében!

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Kormányos Sándor
polgármester
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Édesanyák köszöntése
Május 5-én mindhárom csoportban a csoportvezető óvónők 
vezetésével kedves, szeretetteljes műsorral és a gyerekek 
által készített ajándékkal köszöntöttük az Édesanyákat, 
Nagymamákat.

A Szegedi Vadasparkba kirándultak, a 
Csengelei nagycsoportos óvodások
Május 8-án a Csengelei Önkormányzat kisbuszai segítségé-
vel jutottunk el az állatkertbe, izgatottan vártuk ezt a napot, 
szerencsére szép időnk volt. A délelőtt folyamán sikerült 
bejárni szinte az egész állatkertet, láttunk borjúfóka show-t, 
de talán a legnagyobb élmény a zsiráfetetés volt. Minden 
gyermek bátran nyújtotta a sárgarépát a föld legmagasabb 
állatának. Ezzel a kirándulással egy új hagyományt indítot-
tunk el az óvodában, ami nem valósulhatott volna meg az 
intézmény Farsangi Jótékonysági Bálján tanúsított szülői és 
nevelői összefogás nélkül.
A balástyai Állatsimogatóban jártak a csengelei óvodások és 
bölcsődések

Május 11-én és május 15-én a Madarak, Fák Napja alkalmá-
val látogatottunk el a balástyai önkormányzati 
Állatsimogatóba. A tanyaudvaron megnéztük és etethettük a 
különböző háziállatokat. A gyerekek nagyon élvezték az 
állatok közelségét, megsimogathatták a kisbárányokat, kis-
kecskéket és a nyuszikat. Losonczi Antal lovas fogatával 
kocsikázni indultuk a tanya környékén. A visszaérkezéskor 
az önkormányzat munkatársai fánkkal kedveskedtek a gye-
rekeknek, amit jóízűen fogyasztottak. Végül kézműves fog-
lalkozással zárult a kirándulás. Köszönetünket fejezzük ki a 
Balástya Községi Önkormányzatnak és Csengele Községi 
Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették az óvodások látoga-
tását az Állatsimogatóban.

A szegedi forduló résztvevői, így fogalmazták meg élménye-
iket:
• kedvesen fogadtak bennünket a szervezők
• nagyon jól éreztem magam, mert együtt lehettünk
• nagyon szép volt az iskola
• érdekesek és játékosak voltak a feladatok
• tetszett, hogy Kahoot-os feladatok is voltak
• nyertünk!
•  szép dolgokat lehetett kapni az osztályok által rendezett 

vásárban
• finomak voltak a szendvicsek és az ebéd is
•  mikor elkezdett esni az eső, az egyik osztály nagyon ked-

vesen befogadott bennünket
•  Köszönöm Theodóra néninek, hogy elhozott bennünket 

Szegedre.

A Szent Imre templomban 2017. május 21-én kilenc csengelei 
gyermek járult elsőáldozáshoz:
Bangó Szabolcs, Csókási Tamás, Gera Dominik, Mészáros 
László, Miklos Ferenc, Szarka-Kovács Nándor, Széplaki 
Tibor, Sziládi Bálint, Sziládi Péter

Május 28-án tizenegyen részesültek nagykorúság szentségé-
ben:
Bencsik Diána, Gera Edina, Hegedűs Balázs, Katona Petra, 
Kucsora Sándor, Mészáros Laura, Széplaki Liza, Széplaki 
Vivien, Tóth Szabolcs, Törköly Nelli, Vörös István
Isten áldása szálljon rájuk és családjaikra!

Zólyomi-Katona Theodóra

Óvodai hírek
Május hónap bőven tartogatott eseményeket a Csengelei 
Szivárvány óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde gyermekei-
nek.
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Gyereknap
Május 24-én, szerdán gyereknapot tartottunk óvodánkban. 
A gyerekek izgatottan várták, hogy sorra kerüljenek a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat két járási koordinátoránál, 
akik csillámtetoválást és arcfestést készítettek a gyerekek-
nek.
A Csiga-duó ismételten nagy bulit csapott, vidám hangulatot 
teremtett. A sok mozgás és tánc után nagyon ízlett a szülők 
által sütött gofri a gyerekeknek. 

Az intézmény nevelőtestülete

Művészeti iskola hírei
Május utolsó hétvégéjén három tánccsoporttal vettünk részt 
a XXXII. Országos Zuglói Táncfesztiválon. A kétnapos ren-
dezvényen több mint 1800 táncos vett részt az ország külön-
böző helyeiről, különböző táncstílusokat bemutatva. Mi ter-
mészetesen társastánccal készültünk és táncosaink nagy 
izgalommal mutatták be tudásunk legjavát. Három különbö-
ző korcsoportban versenyeztek a csengeleiek. A Szivárvány 
csoport Jive koreográfiája nemcsak a mieinket, hanem a 
közönség többi részét is lelkes tapsra késztette. Nagy öröm 
volt, hogy első ilyen versenyükön felállhattak a dobogóra, 
mégpedig bronz érmet és emléklapot vehetett át.

A Cicák már a tőlük megszokott rutinnal léptek a parkettre 
és a nézők ovációja kíséretében adták elő a Charleston 
koreográfiájukat. Felszabadult táncuk az eredményben is 
megmutatkozott, hiszen felállhattak a dobogó legtetejére. Az 
arany érem is boldogsággal töltötte el őket, de amikor meg-
tudták, hogy a Budapest kupa is az övék lett, hatalmas 

ünneplés vette kezdetét. Ezt a kupát a vidéki csapatok közül 
a legjobb koreográfiát bemutató csoport kapta. A díjnyertes 
produkciót Csáki Klaudia készítette, tanítványai pedig úgy 
adták elő, ahogy ő megálmodta.

A Napfény csoport a legtapasztaltabb versenyzőkből áll. 
Ezek a lányok bármit képesek rövid időn belül a legjobb 
minőségben elsajátítani. Ezt mutatták meg ezen a versenyen 
is: nyugodtan, fegyelmezetten, mosolygósan táncoltak. Az ő 
táncukat is Csáki Klaudia készítette, és a sikerhez biztosan 
elengedhetetlen, hogy korban közel áll ezekhez a csoportok-
hoz és már baráti kapcsolatokat is ápolnak. Ez látszik a 
közös munkájukon is.
Ezen a hétvégén is jó volt csengeleinek lenni, szeretnénk a 
következő években is hasonló szép eredményeket érhetnénk 
el.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Az Erdősarki Iskola története egy volt 
erdősarki diák emlékei alapján
A II. világháború javában dúlt, mikor 1941-ben elkezdték az 
iskola alapjait kiásni. Az épület helyének kiválasztása telita-
lálat volt. A többi iskolától való távolság és maga a helyszín 
is ideális. A játszótér az erdő végében, óriási tölgyfák árnyé-
kában volt, a tanítók nem is ragaszkodtak a tízperces szü-
nethez, mindig megtoldották egy kicsit. Az ötvenes évek 
elején (mikor Tito „láncos kutya” lett) itt gyakorlatoztak a 
katonák, hatalmas tankállásokat, géppuska fészkeket, futó-
árkokat ástak. Elvonuláskor ezeket nem temették be. 
Micsoda jó játszóhelyek lettek ezek a gyerekeknek! 
Kifulladásig „árokmacskáztunk”, fogócskáztunk bennük. 
Minden évben itt szervezték meg a Madarak és fák napját, 
ami mindig május utolsó szombatja volt. (Akkor még szom-
baton is volt tanítás.) az Erdősarki Iskola volt a vendéglátó. 
Már reggel 9 körül érkeztek a többi öt iskola tanulói 
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lovaskocsikon. (A későbbi években a felsősök kerékpáron.) 
Egész napos kulturális műsor, sportvetélkedők zajlottak az 
iskolák legjobbjai között a hűs árnyat adó gyönyörű tölgyek 
alatt.
Az iskolát Márton József vállalkozó építette. Azok az idősek 
– akik az építkezésen fiatalon részt vettek – elmondták, hogy 
az italozás napi szinten folyt. Lehet, hogy ezzel magyaráz-
ható az épület tájolása. Ha 90 fokkal elfordították volna 
(elejével az út felé) mindkét tanterem egyforma világos lett 
volna. Így a felsős tanterembe soha nem sütött be a nap, 
főleg borús időben nagyon sötét, szemrongáló volt. 
Építkezés közben elég súlyos hibák is előfordultak. Pl. 
elszabták a tetőgerendákat, horogfákat. A faanyagot pótolni 
kellett, ez miatt elég hosszú ideig állt az építkezés. Hogy ez 
szándékos volt-e, vagy figyelmetlenség, az már soha nem 
derül ki. Az építésvezető napi vendég volt az egyik közeli 
tanyában, ételt, italt kapott bőven naponta többször is. Az 
elszabott faanyagot rárakták erre a tanyára. Aki ezt mesélte, 
azt mondta, olyan tető van azon a tanyán, hogy az épület 
rég kiporlad alóla, de a tető még állni fog. 
Az iskola átadása 1943-ban történt és a tanítás is ekkor 
kezdődött benne. Ezt azért tudom pontosan, mert az idősebb 
nővérem 1936. júniusi születésű, 1942-ben el kellett kezde-
nie az iskolát. Az első osztályt nem Erdősarkon, hanem a 
Pántlika úti iskolában végezte. (Együtt járt azzal a Tóth 
Istvánnak, aki itt lakott az Akácfa utca sarkán, sajnos nem-
rég elhunyt.) Ha 1942-ben nyílt volna meg az iskola, ami a 
mi tanyánktól kb. 300 méter, Tóth Istvánék még közelebb 
laktak, akkor miért jártak volna azok a csöpp gyerekek a 3 
km-re lévő iskolába? A nővérem még azt is elmesélte, hogy 
édesanyánk nem tudta őt elkísérni a tanévnyitóra sem, mert 
a fiatalabb nővérem akkor született (1942. tavaszán) és 
olyan hosszú időre nem hagyhatta otthon a pici babát, mivel 
csak gyalog tudtak közlekedni. Így Tóth István édesanyja, 
Emi néni (Boros Emília) kísérte el a két kis első osztályost.
Tehát az Erdősarki Iskola nem 1942-ben, hanem 1943-ban 
nyitott, és az első tanító nem a Sárhegyi házaspár volt, 
hanem Rakonczai László. Ő tanított itt az 1943-44-es tanév-
ben. Őt követte a Dóczi házaspár. A Templomhalmi Iskolában 
tanított Dóczi Mihály és özvegy Csukly Kálmánné Reveland 
Erzsébet, akik 1944-ben történt házasságkötésük után 
kerültek Erdősarokra és itt tanítottak 1953-ig. 1953-ban 
költözött a helyükre a Sárhegyi házaspár – Sárhegyi Károly 
és Cseh Irén. 

Sárhegyi Károlyné Irénke néni utolsó osztályával 
1955 tavaszán

1955-ben Sárhegyiné nyugdíjba ment, helyére jött Hász 
Béláné Nagy Ilona, aki a fiatal erdész felesége volt és az 
erdészházból járt át kerékpárral. Amíg szülési szabadságon 

volt 1957-ben, Fekete Flórián helyettesítette, Balástyáról járt 
biciklivel.
1958-ban Sárhegyi Károly bácsi is nyugdíjba ment, a szolgá-
lati lakásból beköltöztek a faluba, a Kossuth utcába. Ekkor 
jött Szinok Gábor bácsi 1958 szeptemberétől. A felesége 
(Erzsike néni) nem pedagógus végzettségű volt, innentől 
kezdve sűrűn váltották egymást az alsós tanítók. Mivel nem 
megosztható volt a szolgálati lakás, kövesút sem volt, 
embert próbáló volt idejárni főleg télvíz idején.
1958-tól megosztották az alsó tagozatot – délelőtt tanult az 
1-3. osztály, délután a 2-4.
1958. szeptembertől itt kezdte pályafutását kezdő tanító-
ként Sinka Ilona. Csak néhány hónapot tanított itt, őt váltot-
ta Osváth Ilona. Ők a 2.-4. osztályt tanították, az 1.-3.-os 
tanítót Hász Béláné volt. Az 1959-60-as tanévben Paragi 
Mária és Turai József volt az alsós két tanító. Ők össze is 
házasodtak. Kialakítottak maguknak egy szolgálati férőhe-
lyet a szertárban. 1960-61-ben jött alsóba Fekete Erzsébet (A 
későbbi Frányóné. Nagy zöld Izs-zsel járt át Balástyáról) – és 
Tóth Lászlóné Varga Ilona. 1961-62-ben Tóth Lászlóné 
elment, maradt Fekete Erzsébet, ekkor jött Bitó Józsefné Kiss 
Márta.
1962-62-ban Fekete Erzsébet férjhez ment Frányó Károlyhoz 
és a Vadgerlési Iskolába költöztek. Helyette jött Bagi 
Dezsőné Makra Ilona. Ők ketten – Bitóné és Baginé – voltak 
az alsós tanítók. 1964-től megosztották a felső tagozatot is. 
Ekkortól Szinok Gábor bácsi és Bitó József lett a két felsős 
tanító.
1966-ban elköltözött Bagi Dezsőné, helyére jött Bujdosó 
László. 1967-68-as tanévben Bujdosó László helyére Biczók 
Magdolna jött. 1969-ben Szinok Gábor bácsi nyugdíjba 
ment, elköltöztek Kiskunfélegyházára. Ekkor költözött be a 
Bitó házaspár a szolgálati lakásba. (Addig a régi orvos 
lakásban laktak.) Gábor bácsi helyére nem vettek föl senkit. 
A felsős létszám annyira lecsökkent, hogy újra összevonták 
a felső négy osztályt. Felsőben Bitó József tanított 1979-ig, 
ekkor a nagyon alacsony létszám miatt megszűnt a felső 
tagozat. Az alacsony létszám miatt 1969-től az alsó négy 
osztályt is újra összevonták. Bitó Józsefné tanított 1995-ig. 
Ekkor végleg bezárták az iskolát.
Ezeket az adatokat azért tudom pontosan, mert 1953-tól ide 
jártam iskolába. 1962-ben ballagtam el, az utána következő 
időszak leírásához Bitóné Mártika nyújtott segítséget, amit 
ezúttal is köszönök. Mivel közel laktunk az iskolához, édes-
anyám rendszeresen átjárt segíteni a tanító néniknek 
(Dóczinénak, Sárhegyinénke) mosni, takarítani. A tanterme-
ket a szüleim meszelték be, takarították ki minden nyáron. 
Édesapám vágta náluk a disznót, édesanyám is ott segédke-
zett. Így én, mint kisgyerek gyakori „vendég” voltam az 
iskolában, meg a tanítói lakásban. Mindig rácsodálkoztam 
Sárhegyi Károly bácsi csodálatos lepke-gyűjteményére, meg 
preparált madaraira. Dóczinéról nagyon halvány emlékeim 
vannak. 1952-ben született meg a kisunokája. Olyan boldog 
volt, hogy minden hónapi szülinapjára kis versikét írt neki 
egészen egy éves koráig – és azt nekünk is felolvasta. 
Sárhegyiné Irénke nénire már jobban emlékszem. 1953 nya-
rán mikor ideköltöztek, eljöttek hozzánk, mivel Dócziné 
ajánlotta, hogy a szüleimtől kérhetnek segítséget, ha gond-
juk akad. Én nagy merészen odaálltam a tanító néni elé és 
megkérdeztem, nem mehetnék-e a nővéremmel együtt én is 
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iskolába. Ő mosolyogva magához húzott és azt mondta, hát 
gyere! Valószínű azt gondolta, pár nap múlva úgyis rá fogok 
unni. Így kezdtem én 1953-ban ötévesen az iskolát. 
Szorgalmasan végigjártam az egész tanévet, de fiatal korom 
miatt nem kaphattam bizonyítványt, újra kellett járnom az 
első osztályt. 
1958-ban kezdtem az ötödik osztályt, így abban a szerencsé-
ben volt részem, hogy négy évig járhattam Szinok Gábor 
bácsihoz, a világ legjobb tanítójához.
Felső tagozatban az iskola történetében csupán négy tanító 
tanított – Dóczi Mihály (1944-1953), Sárhegyi Károly (1953-
1958), Szinok Gábor (1958-1969) és Bitó József (1964-
1979). Ezeket a tanítókat (feleségeikkel együtt) nagyon nagy 
tisztelet övezte a tanyavilágban. Ők valódi „lámpások” vol-
tak. Fáradságot nem ismerve nyújtottak a tananyagon kívül 
még nagyon sok pluszt, összefogva az iskolából kimaradt 
fiatalokat is. Színdarabokat, néptáncokat tanítottak be. A 
tanyavilágban akkoriban elég nagy volt a szegénység, a nép-
tánchoz nem tudták volna megvenni a ruhát, ezért Sárhegyiné 
Irénke néni színes krepp papírból varrt szoknyát a lányok-
nak. Az idős Sebők Balázs bácsi kisérte őket hegedűvel. 
Ezek a tanítók vállalták a felnőtt képzést is, gázlámpa mel-
lett vezették az esti iskolát. Mikor 1968-ban kigyulladt a 
villany, esténként a tanulás befejezése után beültek az 
emberek TV-t nézni. Ügyes-bajos dolgaikkal is bátran fordul-
hattak a tanítókhoz, a segítség biztos nem maradt el. Ezért 
tisztelték annyira ezeket a tanítókat. Mikor ezt beszélgetés 
közben megemlítették Bitó tanár úrnak, szerényen csak 
annyit mondott, Szinok Gábor bácsi után nem volt nehéz 
kivívni a tiszteletet. 
Én meg azt mondom, ha Gábor bácsi magasra tette a lécet, 
azt „megugorni” nem volt kis feladat – és nekik sikerült!

Nagyon sajnálom, hogy ez a korszak – az Erdősarki Iskola 
története – a Bitó házaspárral lezárult. Azt gondolom, aki 
ebbe az iskolába járt, sok tudással és emberi értékkel gazda-
godva, csak szeretettel emlékezik az itt eltöltött évekre.

Tóth józsefné (Sinkó Matild)
volt erdősarki diák

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

Megérkeztem
Május hónapban született gyermek: Csőke Tibornak és 
Kányási Krisztinának Csenge Gréta.

Gratulálunk!

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. július 3.

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

2017. június 10-én 6 órától
2017. június 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519-1829

2017. június 17-én 6 órától
2017. június 19-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267

2017. június 24-én 6 órától
2017. június 26-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455

2017. július 1-jén 6 órától
2017. július 3-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba
Telefon: 06-70/330-4504

2017. július 8-án 6 órától
2017. július 10-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519-1829

2017. július 15-én 6 órától 
2017. július 17-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267

Állatorvosi ügyelet
2017. június 10-én 6 órától
2017. június 12-én 6 óráig

Telefon: 06-30/519-1829

2017. június 17-én 6 órától
2017. június 19-én 6 óráig

Telefon: 06-30/488-0267

2017. június 24-én 6 órától
2017. június 26-án 6 óráig

Telefon: 06-70/424-4455

2017. július 1-jén 6 órától
2017. július 3-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba
Telefon: 06-70/330-4504

2017. július 8-án 6 órától
2017. július 10-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519-1829

2017. július 15-én 6 órától 
2017. július 17-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267

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.§).

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.

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

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

(folytatás az előzõ oldalról)
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KÖZÉRDEKû TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki 
mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig
Polgárőrség: 06-30/602 5070,
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Olajos Alíz 62/586-572
polgarmester@csengele.hu 
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta 
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boriné Dóka Erika, Kálmán Rita 
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó,
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK, KIFÜGGESZTÉSEK, 
KÖZÉRDEKŰ MUNKA, MÉHÉSZET:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Olajos Alíz Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Buduczkiné Sági Ildikó, 
Tel.: 586-572, munkaugy@csengele.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

Hirdetések
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn 
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 

Érd.: 06-20/430-8482
Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! Érd.: 
Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső, valamint 5 hold 
föld! Érd.: Laczkó Gábor Tisza u. 7. Telefon: 06-30/452-2218
Tanya 204. szám alatti tanya 7,5 hold földdel eladó! Érd.: 30/851-
9209
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! Érd.: 
06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is 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

KisKunmajsáról elloptáK
a Képen látható önjárós 

Viking típusú fűnyírógépet, 
a fűgyűjtő kosár nélkül.

a tulajdonos, pálinkó józsef
/06 20 3355 358/

100 000 Ft-ot ajánl fel 
a nyomravezetőnek!!!
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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 106m2-es, amihez melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 
kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
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
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: egy alig használt centrifuga, egy felújított tárcsás mosó-
gép, egy 3 égős palackos gáztűzhely palackkal, kb. 40-50 literes 
szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos lombszívó, csillár, 25 lite-
res 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 (permetező, rotátor stb.) együtt eladó! Érd.: 
06-30/9980340
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
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
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

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 szo-
bás téglaépítésű összkomfortos családi ház benne lévő 
garázzsal, 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
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 csillá-
rok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrénysor, hűtőszek-
rény. 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
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