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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)

Önkormányzati hírek
Nyílászárók cseréje a faluházon
Azon önkormányzatok, melyeknek nem volt hiteltartozásuk, 
pályázatot nyújthattak be a Belügyminisztériumhoz fejlesz-
tésre.
Csengele Község Önkormányzata ezt a pályázatot 2016. 
augusztus 31-én nyújtotta be, mely pozitív elbírálásban 
részesült, így közel 20 millió vissza nem térítendő központi 
költségvetési támogatást kapott.
A támogatásból a faluház külső nyílászáróinak cseréje tör-
tént meg a Ba-Bér Ablak Kft. kivitelezésével, valamint ebből 
a pénzből kerül sor még fűtéskorszerűsítésre, összecsukható 
székek vásárlására és településrendezési terv készítésére is.

Kedves Csengeleiek!
A házasságkötés egy meghitt ünnepség, amely volt, van és 
lesz, mert a gyermek születésén kívül az egyik legszebb és 
legcsodálatosabb esemény két ember életében.
Szeretnénk felidézni a Csengelén kötött házasságokat, oly 
módon, hogy a Csengelei hírek című havilapban közzéten-
nénk a menyasszonyról-vőlegényről készült fényképeket, 
majd kiállítanánk a Faluházban.
Bármilyen régi – akár 1900-as évek előtti – fotókat is 
várunk, melyeket a faluházban gyűjtünk. A következő ada-
tokat kérjük: házasok neve, a házasságkötés ideje. A képe-
ket beszkennelés után visszaadjuk. 
Nagy tisztelettel várjuk a fényképeket.

Egyházi hírek
Rendhagyó hittanóra
2017. március 3-án a csengelei hatodik osztályos hittanosok 
rendhagyó hittan órán vehettek részt a szegedi alsóvárosi 
ferences látogatóközpontban. Játékos foglalkozás keretében 
megismerkedhettek ferencesek egykori és mostani életével: 
török kori ruhákba bújtak, kikúrálták az egri pasa 

„nyavaláit”, és tintába mártott lúdtollal írták meg az utazás-
hoz szükséges menlevelüket.

Maguk a gyerekek így fogalmazták meg élményeiket:
Nagyon tetszett…
… a kolostorkert 
… hogy milyen kedvesen fogadtak bennünket
… hogy török jelmezbe öltözhettünk
… hogy gyógyszert kellett készítenünk a török pasának
… hogy játszva tanulhattunk
… hogy felpróbálhattuk a szerzetesek öltözetét
…  hogy megismerhettük a gyógynövényeket és a ferencesek 

életét
…  amikor ki kellett keresni a megfelelő gyógynövényeket, 

hogy gyógyszert készítsünk belőle a beteg töröknek
… hogy sok új ismeretet kaptunk a gyógynövényekről
… a menlevél aláírása és pecsételése

(folytatás a következõ oldalon)
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… hogy láthattunk egy igazi szerzetest
… amikor a szerzetestől lehetett kérdezni
…  hogy játszottunk, és hogy találkozhattam egy igazi szer-

zetessel
… hogy vicces volt, érdekes, és jól szórakoztunk
… sokat lehetett belőle tanulni, jól éreztem magam

Nagyon köszönjük a csengelei önkormányzatnak, hogy 
buszával megoldotta hittanosaink utaztatását, és így hozzá-
járult programunk gördülékenyen lebonyolításához.

Zólyomi-Katona Theodóra

Művészeti Iskola hírei

Általános iskolai hírek
Öltöző átadás
Csengele Község Önkormányzata az általános iskola szom-
szédságában lévő házat néhány hónappal ezelőtt megvásá-
rolta, melyben öltözőt alakítottak ki a gyerekeknek. A nyári 
időszakban, amikor már nem a faluház tornatermében van a 

testnevelés mindig az osztálytermekben öltöztek át a gyere-
kek az órákra. 
A házat szépen kifestették, öltöző padokat vásároltak bele, 
valamint a sporteszközök egy részét is itt tudják tárolni. 
Az átadásra március 9-én délután került sor, a szalagot 
Longa Istvánné igazgató nő és Kormányos Sándor polgár-
mester vágták át. 

Törköly Ágnes

Megmozgatták az alsós tanulókat
2017. március 9-én mozgalmas délutánjuk volt az 
alsótagozatos tanulóknak. Előbb az iskolai öltöző ünnepé-
lyes átadásán voltak, majd a faluházban játékos vetélkedő-
kön vehettek részt. 

A Máltai Szeretetszolgálat két járási koordinátora, Batancs 
Tímea és Domján Edit szervezett programot a fiataloknak. A 
mintegy egy órás foglalkozás során játékos gyakorlatokat 
végeztek, majd vetélkedőkön mérték össze tudásukat.

Molnár Mihály

Tanulmányi kirándulás
A 3. osztály március 22-én, szerdán tanulmányi kirándulás-
ra indult Kecskemétre. 
A Planetáriumban nagyon szuper 3D-s utazást tettünk a 
bolygók világába. Megismerkedtünk a csillagképekkel, a 
Nap és a Hold mozgásával is.
A főtéren elfogyasztott ebéd után sétáltunk egyet, s közben 
megnéztük a Városházát, a Katona József Színházat és a 
Cifrapalotát.

Ezután a Leskowsky Hangszergyűjteményben egy szórakoz-
tató tanórán vehettünk részt, ahol sok érdekes hangszert 
ismertünk meg, és a többségét ki is próbálhattuk.
Köszönjük Polgármester Úrnak az utazásra biztosított buszo-
kat és a sofőrök egész napos türelmét!

Gurdics Gáborné

Meghívó
A Szent Imre Plébánia 

és a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 
szeretettel meghív minden érdeklődőt

2017. április 30-án 16 órakor
a templomban megrendezésre kerülő

TAVASZI HANGVERSENYRE!
A belépés díjtalan!

(folytatás az előzõ oldalról)
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Óvodai hírek
Március 15-re emlékeztek a csengelei óvodások, bölcsődé-
sek.

Óvodai beíratás
Kedves Szülők!

A 2017/2018-as nevelési évre történő beíratás
2017. április 19. (szerda)

2017. április 20. (csütörtök)
8.00 – 16.00 óráig lesz.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, 
gyermekeket a környező településekről is.

Beíratáshoz szükséges iratok:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
2. Lakcímet igazoló kártya.
3. Gyermek oltási könyve.
4. A gyermek TAJ kártyája.
5.  Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, 

közösségbe felvehető.
6. A szülő személyi igazolványa vagy lakcímkártyája.
7.  Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási jogcímét 

igazoló közokirat.

Óvodánkba várjuk azon szülőket, akiknek gyermeke a har-
madik életévét 2017. augusztus 31-ig, vagy a felvételtől 
számított fél éven belül betölti. Óvodánkba vegyes életkorú 
csoportok működnek.
Nevelő munkánkat a Tevékenységközpontú Pedagógiai 
Program alapján végezzük, melynek lényege: a gyermeki 
személyiséget változatos tevékenységeken keresztül tevé-
kenységek által fejlesztjük. Nevelő munkánk alapja a szere-
tetteljes, nyugodt, családias légkör, amely elősegíti a gyer-

mekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük 
harmonikus fejlődését. A játék tevékenység a gyermekek 
alapvető tevékenysége, melyet kiemelten kezelünk. A játék a 
kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, 
ezáltal az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 
Fenntartónk a Csengele Községi Önkormányzat segítségével 
kirándulásokat tudunk szervezni a gyermekeknek, ahol a 
tágabb környezettel is ismerkedhetnek. 
A szülőket nevelőpartnereknek tekintjük, kölcsönös biza-
lomra épülő együttműködésre törekszünk. A nevelési év 
során közös, jó hangulatú rendezvényeket szervezünk. 
Adventi ünnepi készülődés, közös barkácsolás, Föld Napja 
alkalmából környezetünk szépítése, közös virágültetés, 
gyermeknap, jótékonysági családi nap lebonyolítása alkal-
mával.

A Víz Világnapja
Minden évben március 22-e a Víz Világnapja. Intézményünkben 
egész héten kiemelt fontossággal bírt a környezetünk óvása, 
a víz védelme. Lényeges, hogy már bölcsődés, óvodáskorban 
megalapozzuk a természettudatos gondolkodásmódot. 

Különböző tevékenységek: beszélgetés, ábrázolás, festés, 
mesehallgatás, ének-zenek, ismeretterjesztő film vetítése, 
séta alkalmával a víz fontosságára, védelmére hívtuk fel a 
gyermekek figyelmét. Nevelőtestületünk vallja, hogy minden 
értéket, melyet a természet ránk hagyott, feladatunk meg-
őrizni, védeni és erre kell a gyerekeket is nevelni. 

Tóth-Andorné Farkas Éva 
vezető óvónő
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Vőfély- és Zenésztalálkozó
Idén X. alkalommal rendeztük meg a Vőfély- és 
Zenésztalálkozót. Március 18-án estére megtelt a faluház 
nagyterme és elkezdődött a mulatság.
Kormányos Sándor polgármester köszöntötte a vendégeket 
és a tízedik találkozó alkalmával minden zenésznek és 
vőfélynek ajándékkal kedveskedett. Elsőként Nagy Mihály 
vezető vőfélynek, aki már a kezdetektől fogva részt vesz a 
szervezésben. 

A vacsora előtt Antal Imre plébános mondott asztali áldást. 
A vacsora elfogyasztása után Dankó Szilvia énekesnő műso-
ra következett, még jobban megalapozva a jó hangulatot. 
A zenekarok felváltva húzták a talpalávalót, melyet a tom-
bolasorsolás szakított meg. A sorsolás előtt kiválasztották a 
bál szépét és asszonyát. A bál szépe Vörös Csilla, a bál 
asszonya Széplakiné Kucsora Marianna lett. 
Ezután kisorsolásra kerültek a tombolaajándékok. A fődíjat 
a két fő részére szóló két éjszakás ajándékutalványt egy 
gyulai wellness hotelba sokan szerették volna megnyerni, de 
csak egy szerencsés vihette haza. Idén is Kistelekre került az 
ajándék, Harmath Sándorné lett a nyertes. 
A mulatozás hajnalig tartott, reméljük mindenki jól érezte 
magát.

Törköly Ágnes

III. Jótékonysági Sportbál
2017. február 18-án tartottuk III. Jótékonysági Sportbálunkat. 
A rendezvény este 6 órakor kezdődött. A vacsora elfogyasz-
tása után a sztárvendégek műsorát figyelhettük, közben 

zajlott a tombola értékesítése. Ezen a bálon is a jótékonyság 
játszotta a főszerepet, most egy defibrillátorhoz gyűjtöttünk 
önerőt. A bálon résztvevő vendégek és támogatóink, vala-
mint a tombola ajándék felajánlók is nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy a bál elérte célját, sikerült az újjáélesztő készü-
lékhez az önerőt biztosítani, illetve a maradék pénzből lab-
dákat vásároltunk. 
A résztvevőkön kívül hozzájárult a bál sikerességéhez 
Csengele Község Önkormányzata, Kormányos Sándor pol-
gármester úr, Sánta Ferenc, Dr. Tóth Tibor, Nemes-Nagy 
Nelli, Czombos Csaba vállalkozó (Kiskunmajsa), Tóth László, 
Szekeres Róbert, ifj. Vígh Sándor és családja, ifj. Müller 
Gábor és családja, Nagy Gábor és családja, Általános Iskola 
2. osztálya, Jaksa Attila és családja, Putnoki János és család-
ja, Berecki István és családja, Pigniczki Tibor és családja, 
Edlich József és családja, Lantos István és családja, Turcsán 
Antal és családja, Kun-Szabó Tibor és családja, Vörös Tibor 
és családja, Árvai Kálmán és családja, Sági Józsefné, Mini 
Diszkont, Gera Zsolt és családja, Árvai Kitti, Jónás Szabolcs, 
Baranyi Ildikó, Buknicz István (Kistelek), Sipka László 
(Kistelek), Juhász András (Balástya), Gömöri Endre 
(Balástya), Csáki Alex (Kistelek), Reál bolt, Pálfi László 
(Szeged), Nagy László (Veszprém), Pigniczki Krisztina (Győr), 
Dragoner Attila (Budapest), valamint Pick Szeged kézilabda 
csapata, Győri AUDI ETO női kézilabda csapata és Csengele 
labdarúgói.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki valamilyen for-
mában hozzájárult a bál sikerességéhez!

Kun-Szabó Tibor

Defibrillátor átadása
A sikeres sportbál után 2017. március 1-jén 16 órai kezdettel 
szép számú érdeklődés mellett hivatalosan is átadásra 
került az újjáélesztő készülék, majd az önkéntes jelentkezők 
egy három órás elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt. 
A húsz résztvevő a napokban megkapta az erről szóló okle-
velét. 

Reméljük ezt a készüléket soha nem kell használnunk, de ha 
véletlenül szükségünk van rá akkor a falu teljes lakossága 
részére rendelkezésre áll. 

Kun-Szabó Tibor
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A magyar bajnoki ezüstérem mellé 
narancssárga öv is járt
Március 11-én rendezték meg Budapesten a 2017. évi 
Grappling Magyar Bajnokságot, melyen a Kisteleki 3K 
Egyesület tagjaként a falunkbéli Kontesz Adrián is részt 
vett.
A fiú 45 kg-os kategóriában most ezüst érmet szerzett. Ez a 
hétvégéje másként is emlékezetes marad, hiszen ekkor kapta 
meg Sípos Dániel edzőjétől az újabb, narancssárga színű 
övét.

M.M.

Ázsiában is érdeklődtek a 
sajtkészítés iránt
2014 novemberében Balog Jánosné kamera előtt mutatta be 
a házi sajtkészítés folyamatát, a tehenek fejésétől kezdve a 
kész sajt kóstolásáig. A felvételt Molnár Mihály készítette, a 
riporter Ott Gabriella volt.
A kb. két és féléves videónak az adott újabb apropót, hogy a 
napokban Kazahsztánban, Karaganda városban nézte meg 
valaki. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy Ázsiában is 
érdeklődtek Balogné sajtkészítési technikája iránt.
A filmet egyébként eddig 1175 esetben töltötték le.

Molnár Mihály

Köszönöm szépen azoknak, akik megtiszteltek azzal, 
hogy eljöttek és meghallgatták ausztráliai és thaiföldi 

élménybeszámolómat!

Koncz Lajosné

Ingyenes ruha-börze
A ruhabörzén való részvétel regisztrációhoz kötött, 
melyre szíveskedjen magával hozni személyigazolvá-

nyát, lakcím kártyáját és TAJ kártyáját!

Várunk minden kedves érdeklődőt
2017. április 11-én és 12-én (kedd, szerda) 8.00-13.00-ig

a csengelei Faluházban
(6765 Csengele, Deák F. u. 25. - az óvodával szemben 
lévő teremben), ahol ingyenes használt-ruha osztást 

szervez a Csengelei Család- Gyermekjóléti Szolgálat.
Aki adományruhát szeretne felajánlani az a ruhákat 
leadhatja 2017. április 10.-én 15.00 – 16.30ig a 
csengelei Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25. 

- az óvodával szemben lévő teremben)

A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi 
Szent István Karitász jóvoltából kerül sor.

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. május 8.

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

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

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 PB GÁZCSERE 
TELEPÉN KAPHATÓ: 

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

Nyitva tartás: Hétfõtõl-vasárnapig: 700 - 2100
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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

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

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

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Hirdetések
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 4 bála B30-as tégla és tetőcserép, 3 db 6m hor-
gonyzott 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 vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-
2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, 
közművesített 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 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 mel-
léképületek 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 (szám-
kijelzést 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 terüle-
ten. Érdeklődni: 62/286-003
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es terüle-
ten. 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



2017. április 7. oldal
hírek

Csengelei

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 méte-
res fóliaváz 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 átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 
06-30/282-9393
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy felújított tárcsás 
mosógép, egy 3 égős palackos gáztűzhely palackkal, kb. 
40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos lomb-
szívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hőcsöves olajkályha, 
keresztvágó fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok szá-
mai 50 Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingat-
lan 5 hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületek-
kel és felszereléssel (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 rendezvé-
nyek - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél 
többféle megoldás lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói 
tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg 
eltartási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő 
(felnőttnek 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, köz-
ponti 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 
gáztűzhely javítást! Érdeklődni: 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, 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 javí-
tását, 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 
telefonszámon.
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, radiá-
tort, tűzhelyeket) 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 
csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrénysor, 
360 db kerítésnek való műanyag léc. 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 
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászá-
rók beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áll-
ványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 
szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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