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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)

KEDVES CSENGELEIEK!
A karácsonyi készülődés közben szeretettel köszöntöm 
Önöket. A nagy rohanás után lassan elcsendesedik minden 
és a stresszes hétköznapokat felváltja egy teljesen más lég-
kör a nyugalom és a csendesség. Ekkor jobban odafigyelünk 
egymásra, családtagjainkra, szeretteinkre és gondolkodunk 
azon, vajon milyen ajándékkal lephetnénk meg őket. 
Azonban higgyék el, hogy, egy-egy kedves szóval, odafigye-
léssel, sokkal nagyobb örömet tudunk okozni, mint drága 
ajándékokkal. Az igazi ünnephez nem kell más csak szere-
tet! Kívánom, hogy mindenkit járjon át ennek energiája, 
töltse el boldogság szívünket és ez ne csak ezen a szép ünne-
pen legyen jellemző, hanem az év többi napján is! 

A következő verssel kívánok minden csengelei lakosnak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Kormányos Sándor 
polgármester

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet
Ilyenkor decemberben

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben

Csak hinni kell
Négyen nézték a kövekkel borított kis hantot és közben hall-
gatták a közelben futó patak vidám csobogását. 
Megsimogatták a kis táblát a kövek közt, amin ez a felirat 
állt: „Málna és Dundi” majd arcukat az októberi napfény felé 
fordítva hazaindultak.
Amália magyar irodalmat és történelmet tanított a hegyaljai 
falucska általános iskolájában. Férjével, Imrével, aki erdész 
volt, 25 éve éltek itt boldog házasságban és soha nem bán-
ták meg, hogy a házasságkötésük után ide költöztek. Az 

erdészház a falutól nem volt messze, egy tisztáson állt, a 
kerítés tövében patak futott, őzek, nyulak, mókusok gyakori 
látogatói voltak a háznak. Ebbe az idilli környezetbe szület-
tek a gyermekeik, először Palkó, két évvel később Liza. Az 
erdőben nőttek fel, nem volt olyan fa, amit nem ismertek 
volna, nem volt olyan élőlény, aki a barátjuk ne lett volna. A 
gyerekek harmóniában, békességben nevelkedtek, az egy-
más iránti szeretet, az élet minden formájának tisztelete és 
megbecsülése mindennapjaik részét képezte.
Egy karácsony estén, Palkó 5 éves lehetett. Sétálni indultak. 
Minden karácsonykor feldíszítettek egy fenyőfát az erdőben 
ott, ahová élelmet is tettek ki az állatoknak. Ahogy odaértek 
az etetőhelyhez, valahonnan halk nyüszítést hallottak. A 
fenyőfa tövében egy dobozra leltek, abból jött a nyöszörgő 
hang. Amikor kinyitották, egy apró kölyökkutyát találtak 
benne, egy kis takaróba bugyolálva.
- „Miféle lelketlen az, aki ilyet tesz egy kis állattal”- 
Amáliának még a könnye is kicsordult a reszkető kutyus 
láttán.
- „Legalább betakarta. De ez nem mentség.” – dörmögte 
Imre, és azt is hozzátette, hogy az a valaki, aki idetette a 
dobozt, tudta, hogy ők idejönnek este, és megtalálják, ami 
azt jelentette, hogy legalább a pusztulását nem akarta. 
- „Jaj de aranyos pici kutya! Akkora, mint egy málna!” – 
kiáltott fel Palkó.
A kis Liza meg csak ennyit mondott: - „Vigyük haza Málna 
kutyát!”....és így lett Málna kutya családtag. Gyönyörű vizs-
la lett belőle, és egy feltűnő ismertetőjellel is bírt, a jobb 
mellső mancsán fehér volt a szőr. Óvodába, iskolába kísérte 
a gyerekeket, Imrével vadászni járt. Ha csak néhány apróság 
kellett, Amália felírta egy papírra, odatette mellé az árát, 
betette egy kosárba, Málna meg elvitte a boltba és hazavitte 
a kért termékeket. Egy idő után esténként eltűnt egy félórá-
ra, kiderült, hogy egy bizonyos távolságban körbejárja a 
házat. Egy ilyen alkalommal megjelent a szájában egy nyi-
vákoló fekete kismacskával, odapottyantotta a tálkája mellé 
és bökdösni kezdte, így mutatta neki hol az ennivaló. Persze 
a macska maradt, a Dundi nevet kapta, és kezdetét vette egy 
legendás kutya – macska barátság. 
Együtt ettek, együtt aludtak, együtt sétáltak. Málna elöl, 
Dundi utána.
Mindenki ismerte őket a faluban. Sokan mondták, hogy az 
órát lehetne a kutyához igazítani, amikor tanítási napokon 
délután megjelent az iskola előtt és várta gazdáit. „Megjött 
Málna! Fél négy van!”- mondták. 
Málna okos volt és hűséges. Feltétel nélkül szolgált és sze-

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!

(folytatás a következõ oldalon)
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retett. Szeretett társ volt és csendes barát. 5 éves korában 
kapott a gyerekektől egy nyakörvet, kis, csont alakú biléta 
volt rajta, amire rávésették a nevét, de volt mellette egy ici-
pici macskafigura is, ami ott himbálódzott a biléta mellett. 
Mindig rajta volt, csak a fürdetések alkalmával vették le. A 
sok súrlódástól az évek múltával lecsiszolódott róla az „a” 
betű és csak a „Máln” szó volt rajta.
16 évet élt, megérte a kutyakor végső határát. Dundi egy 
héttel élte túl. Október vége volt, az elmúlás ideje, az ősz 
levelekkel borította be a mohát és a köveket a patakparton, 
ahol egymás mellé temették őket a kedves nyakörvvel 
együtt.
Számtalan emlék maradt utánuk, nem volt nap, hogy valaki 
ne beszéljen róluk. Hiányoztak. Ott maradtak a játékok, az 
etetőtálkák, a fekvőkosár, de nem kaptak új gazdát. Az egész 
család úgy vélte, ilyen kutyát nem találnak még egyet, de 
azért nem teljesen vetették el a lehetőséget, hogy talán majd 
egyszer, megint lesz ugatás a házban.
Teltek a hetek. Beköszöntött a tél, a karácsonyra készülődés 
izgalmát némi szomorúság árnyékolta be, de azért mindany-
nyian felderültek a gondolatra, hogy együtt lesznek, talál-
koznak a nagyszülőkkel, barátokkal, és pár napig pihenhet-
nek az almás pite illatú házban, élvezhetik a hófödte erdő 
földöntúli csendjét és szépségét szeretet-szárnyak alá bújva, 
meghitt pillanatokat élvezve. Palkó már az állatorvosi egye-
temre járt, Liza pedig édesanyja nyomdokaiba lépve a tanári 
pályára lépett, biológia-földrajz szakot választott.
Amáliát december elején osztálytalálkozóra várták, 20 éve 
végzett nyolcadikosai hívták meg. Mindig örömmel ment az 
ilyen összejövetelekre, ahol megtudhatta, tanítványainak 
hogyan alakult az élete. Ez az osztály volt az első, ahol osz-
tályfőnökséggel bízták meg, ezért még nagyobb kíváncsiság-
gal érkezett az iskolába. Volt az osztályban egy kislány, akit 
Angelikának hívtak. Szőke volt, fehér bőrű, mindig olyannak 
tűnt, akit egy könnyű szellő is el tud fújni. Csendes volt, 
kissé zárkózott, de mindenkinek segített, és az volt a külö-
nös benne, hogy ha ő jelen volt, sohasem veszekedett senki, 
ha megjelent, a viták abbamaradtak.
Örömmel köszöntötték egymást, majdnem mind a 25 volt 
tanuló eljött, Angelika is. Záporoztak a kérdések és a vála-
szok, és hamarosan elhangzott az „És mi van Málnával?” 
kérdés is.
Amália könnyes szemmel mesélte el, hogy Málna és cimbo-
rája, Dundi elment, és mennyire hiányoznak, és mennyire 
bizonytalanok abban, legyen e helyettük majd valaki. 
Mindenkinek volt egy története róluk, majd csendesen 
beszélgettek tovább, hűségről, barátságról, megbocsátásról, 
szeretetről, a karácsony üzenetéről.
Amélia Angelikát nézte, aki az ablak előtt ült és mosolyogva 
a távolba révedt, mint aki nagyon gondolkodik valamin, 
eközben pedig a délutáni nap fénye aranyzuhatagként 
omlott alá szőke haján.
Valamelyikük csodavárásnak nevezte a karácsonyt, aztán 
jöttek a történetek furcsaságokról, gondviselésről, csodák-
ról, hitről, angyalokról, múltról és jövőről, gyökerekről és 
szárnyakról.
Búcsúzáskor Angelika megölelte Amáliát és a következő 
szavakkal köszönt el: „Csodák pedig történhetnek, csak 
hinni kell bennük”.
Karácsony délutánján kitisztult az ég, a hidegben a hó tete-

jéről a milliónyi apró fényvisszaverődés elkápráztatta a sze-
met, gyönyörűségével megbabonázta a tájat. Mintha a nap is 
lassabban vonult volna vissza, hogy fényével tovább melen-
gesse az estét váró szíveket-lelkeket.
Az erdészházban halk zene szólt, díszítették a fenyőfát, 
készülődtek, beszélgettek, az együttlét öröme náluk soha 
nem vesztett értékéből.
Egyszer csak Liza leejtett egy kerek gömböt, ami elgurult a 
sarokban álló fotel alá. Amikor kikotorta, nemcsak a gömböt 
tartotta a kezében, hanem egy kopott kis plüssmackót is, 
ami ki tudja mióta bújt meg ott, mert nem kereste senki. 
Hirtelen mindenki elhallgatott, Liza szeméből kibuggyant 
egy könnycsepp miközben azt suttogta: „Ez Málna mackó-
ja”...
A nyugovóra térő nap fényében indultak a szokásos karácso-
nyi sétára. Vittek egy fenyőágat egy szaloncukorral kedven-
ceik nyugvóhelyére és felidéztek örömteli pillanatokat, 
mókás eseményeket. Továbbmentek, mint minden évben a 
tisztásra, ahol az etető állt, hogy az erdő állatainak is jutas-
sanak eleséget, fenyőfájukra akasszanak zöldségeket, dió és 
mogyoró díszeket. Az etetőnél őzek álltak, szénát majszol-
tak, két nyuszi szaladt el két irányba közeledtükre. Lassan 
szürkült, de a tisztáson mintha világított volna a hó.  
Imre letette az állatoknak szánt elemózsiát, Amália gyújtott 
egy gyertyát, Palkó megpróbálta az őzeket megközelíteni, - 
gyermekkorában gyakran engedték, hogy megsimogassa 
őket- Liza pedig odament a már jókora fenyőhöz, hogy fel-
akasszon rá pár diót.
Ahogy lehajolt egy alacsonyabb ághoz, megdermedt.
- „Gyertek ide ! Egy doboz van a fa alatt”! – kiáltotta. – „És 
mintha.... mintha mozogna!”
Odafutottak. A doboz valóban ott volt. És valóban mozgott.
Egymásra néztek, megerősítésért, hogy mindannyian ugyan-
azt látják.
Palkó nyitotta ki a dobozt, lassan, óvatosan, mint egy lassí-
tott filmfelvételen. A dobozban, puha kis takaróban egy 
kiskutya, és egy igen kövér fekete kiscica izgett-mozgott.
- „Ez nem lehet igaz”! – lehelte Amália.
- „Ez egy kis vizsla!” – szólalt meg Palkó,... és szinte alig 
hallhatóan folytatta, mert torkán akadt a szó.... – „és fehér 
a szőr a jobb mellső lábán”...
- „Málna és Dundi? Nem, az nem lehet.” – Imre hangján 
egyszerre hallatszott döbbenet és elérzékenyülés.
Nem találtak szavakat, de az érzés leírhatatlan volt. Mintha 
nem is a valóságban lennének. De a kiskutya nyüszíteni 
kezdett, a cica meg beleharapott Liza kezébe, ettől rádöbben-
tek, hogy nem mese, amit átélnek. Csend lett. Aztán ág rop-
pant valahol, mire Amália felkapta a fejét és mintha látott 
volna egy eltűnő alakot a már sötétedő erdő mélyén, hosz-
szan figyelte, de aztán úgy tűnt, egy nagy madár kap szárny-
ra és tűnik el a közelgő este sötétjében.
- „Hát ez elképesztő.” – mondta végül Palkó, aztán felállt és 
belekiabált az erdő homályába: – „Bárki voltál, bárki vagy 
is, köszönjüüüüüüüük!” –
Határtalan boldogsággal és örömmel indultak haza a két 
mocorgó, valós állatkával, hogy ünnepeljenek karácsony 
szent estéjén. Útközben arra a következtetésre jutottak, 
hogy van valaki, aki ismeri és szereti őket, és ez a valaki 
mesterien ért a rendkívüli meglepetések szervezéséhez.
Azoknak azonban még nem volt vége.
Otthon, a doboz alján még egy levelet és egy kis csomagot is 
találtak.

(folytatás az előzõ oldalról)



3. oldal
hírek

Csengelei2017. december

Önkormányzati hírek
Közmeghallgatás
Csengele Községi Önkormányzat idén november 16-án tar-
totta éves közmeghallgatását a Faluházban. 
A rendezvény első felében a meghívott előadók számoltak be 
falunkat is érintő eseményekről. Elsőként Szabó Zsolt rend-
őrkapitány beszélt a bűnügyi és közbiztonsági helyzetről. 
Huszár Ferenc alezredes katonai toborzással kapcsolatos 
tájékoztatót tartott. Csengelének készül az arculati kézi-
könyve, melyről Balogh Tünde számolt be az érdeklődőknek 
és végül a Berotel Networks Kft. képviselője beszélt a 
Csengelére is hamarosan érkező szupergyors internetről. A 
rövid szünet után Kormányos Sándor polgármester részlete-
sen elmondta az elmúlt egy évben történt eseményeket. 
Ebből megtudhattuk mik történtek az elmúlt hónapokban, 
milyen fejlesztések várhatóak, vagy vannak már folyamat-
ban. Ezeket, és ami a szóbeli beszámolóba nem fért bele egy 
írásos anyagba gyűjtötték össze, melyet mindenki megka-
pott, valamint az estéről videofelvétel is készült, amit meg 
lehet tekinteni a www.csengeleiinformaciok.hu weboldalon.

Projekt-összefoglaló
Folyamatosan pozitív gazdasági hírek érkeznek 
Magyarországról, ma már a külföldi gazdasági elemzők sze-
rint is dinamikus fejlődési pályán vannak gazdasági muta-
tóink, stabil Magyarország helyzete. Az ország teljesítmé-
nyéből mi csengeleiek is kivettük részünket.
A fejlesztések jegyében 19 helyszínen térfigyelő kamerarend-
szert, napelemet és irattárt alakítottunk ki, műfüves pályát 
és közösségi kemencét építettünk, valamint gépjárműveket 
és lakossági kerítésépítéshez eszközöket szereztünk be 
pályázati forrásból. Tűzoltó szertár építésén és 2 utca aszfal-
tozásán dolgozunk. 
Vállalkozás fejlesztés területén is jelentőset léptünk előre. A 
tanyavillamosítási program keretében meg fog valósulni a 

Általános iskolai hírek
Mesemondó verseny
Az általános iskola már hosszú évek óta rendez minden 
tanév őszén mesemondó versenyt az alsó tagozatos diákok 
között. Idén erre november 29-én délután került sor. Két 
korcsoportban történtek a mesemondások, 1-2. osztály és 
3-4. osztály.
A zsűri tagjai – Nacsáné Kopasz Katalin, Vörösné Bondor 
Rózsa, Csáki Klaudia – és az érdeklődő szülők, hozzátarto-
zók nagyon szép meséket hallgathattak végig, nehéz feladat 
elé állítva a döntéshozókat.
A két korcsoportban a következő eredmények születtek:
1-2. osztály:

1. helyezett: Csíkos Kamilla (2. osztály)
2. helyezett: Szűcs Kamilla (1. osztály)
3. helyezett: László Levente (2. osztály)
4. helyezett: Kornóczi Tamara (1. osztály)
5. helyezett: Tisóczki Zsuzsanna (2. osztály)

3-4. osztály:
1. helyezett: Gombai Gabriella (3. osztály)
2. helyezett: Mészáros Lili (4. osztály)
3. helyezett: Niemeyer Tamara (3. osztály)
4. helyezett: Zsolnai Orsolya (4. osztály)
5. helyezett: Katona Angelika (4. osztály)

Gratulálunk minden kisdiáknak!

Törköly Ágnes

A levélben ez állt: „Csodák pedig történhetnek, csak hinni 
kell bennük”.
Angelika!
A csomagban pedig egy nyakörv volt, kis cicafigura fityegett 
rajta, és egy csont alakú biléta, rajta a „Máln” szó, mert az 
„a” betű elkopott....
Erre viszont már nem volt magyarázat. Nem is lesz. 
Úgy döntöttek nem is kell. De ettől kezdve elkezdtek hinni a 
csodákban. 
Higgyenek Önök is! Karácsonykor is, hétköznapokon is!

Rényiné Dr. Torontáli Renáta

jelentősebb tanyasi kereszteződések és buszmegállók kivilá-
gítása.
A Területi Operatív Program keretében mini-bölcsőde kiala-
kításán, a polgármesteri hivatal korszerűsítésén, egészség-
ügyi komplexum kialakításán, belvízelvezető rendszer, köz-
világítás és piactér kiépítésén dolgozunk. 
A jövőre vonatkozó terveink is elkészültek, melyeket telepü-
lési Arculati Kézikönyvünkkel megfogalmaztuk, felrajzolva, 
hogy milyennek álmodjuk közös jövőnket! 

Munkatársunktól
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Óvodai hírek
Márton-napi ünnepség
November 10-én megrendezett Márton-napi ünnepségünket 
egész hetes készülődés előzte meg. Ragasztással, vágással, 
festéssel, különféle technikákkal libákat készítettünk. 
Projektoron, majd diavetítőn is libás meséket néztünk, elme-
séltük Márton püspök történetét.
Pénteken élő libák vendégeskedtek nálunk, az óvodás gyere-
kek nagy örömére. Főleg a pelyhes kislibák kaptak sok sze-
retgetést.

Zárásképpen, a szülők bevonásával, saját készítésű mécse-
sekkel a kezünkben elsétáltunk a József Attila térre, közben 
libás mondókákat mondogattunk, libás dalokat énekeltünk. 
Útközben betértünk a polgármesteri hivatalba is, ahol meleg 
teával fogadták a gyerekeket a hivatal dolgozói.
Odaérkezésünk után a színpadon önfeledten daloltunk, ját-
szottunk. A szülőkből és a polgármester úrból álló nézőkö-

zönségünk tapssal és cukorkadobálással jutalmazta a játé-
kunkat.
A visszafelé út is a mondókázásunktól, éneklésünktől volt 
hangos. Visszaérkezésünk után jó étvággyal fogyasztottuk 
el a libazsíros kenyeret,a libatöpörtőt és a zöldségféléket 
hozzá. 
Ezúton köszönjük a szülők közreműködését, részvételét és 
felajánlásait, amivel még színesebbé, élménydúsabbá tették 
ezt az eseményt.

Varga Györgyi

Egészségnapok az óvodában
2017. november 16-án, 17-én és 20-án Egészségnapokat 
tartottunk az óvodában. A három nap folyamán a témáink a 
fogmosás, az őszi öltözködés és megfázás, valamint a kéz-
mosás voltak.
Az első napon a Fognyűvő manócska meséjét ismerték meg 
a gyerekek, majd a fogmosás kivitelezésének bemutatása és 
megbeszélése után mindenki megtanulhatta a helyes fogmo-
sás technikáját. 

Másnap egy mesét néztünk, mely a nem megfelelő őszi öltö-
zetről, és az ezt követő megfázásról szólt, majd kérdések 
segítségével megbeszéltük a mesében látottakat, és azt, 
hogy mi ennek a tanulsága.
Végül a kézmosás témájában rövid dalocskát hallgattunk, és 
megbeszéltük a helyes kézmosás lépéseit. Minden csoport-
ban kézlenyomatot készítettünk festékkel, és utána minden-
ki gyakorolhatta a tanultakat, az alapos kézmosást.
Köszönöm az Óvoda dolgozóinak, hogy együtt megvalósítot-
tuk ezt a projektet!

Tóth Alexandra 
védőnő
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Szent Imre családnap
Idén november 4-én délután szerveztük meg a templomunk 
búcsújának ünnepéhez kapcsolódó családnapunkat.
Kiskunfélegyházi és szegedi cserkészek voltak a vendégeink, 
akik előadásukban bemutatták a cserkészetet. A továbbiak-
ban ők vezették a játékos vetélkedőket, melyek közül a leg-
látványosabb talán a rekeszmászás volt. A játékok alatt a 
felnőttek számára Antal Imre atya tartott beszélgetést arról, 
hogy mit is jelent Szent Imre példája számunkra.
A közös étkezésnek nagy sikere volt ismét. A sülthal mellett 
sok sütemény is volt.
Sötétedés után fáklyás körmenettel mentünk a faluháztól a 
templomig, közben imádkoztunk a csengelei családokért. Az 
ünnepi szentmisét Antal Imre plébános mutatta be és a cser-
készek énekeltek.

Nagyon köszönjük mindenki segítségét, aki hozzájárult a 
nap sikeréhez. Külön köszönjük az Önkormányzat támoga-
tását és a Polgárőrség munkáját.

Katona Attila

Művészeti iskola hírei
Meghívó

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 
szeretettel meghívja Önöket 

2017. december 22-én 19 órakor 
a Faluházban tartandó 

KARÁCSONYI KONCERTRE!

Színjátszó tábor Szegeden
2017. október 28-án délután elérkezett a várva várt őszi 
szünet. A legtöbb kisdiák végre sarokba dobhatta a könyve-
ket és az iskolatáskát, és megkezdhette a jól megérdemelt 
pihenést. Nem így a Főnix csoport tagjai… Számukra épp 
ekkor kezdődött el egy ötnapos kemény munka. 
A szegedi Agórának köszönhetően felső tagozatos színját-
szóink egy 100 órás színjátszó maratonon vehettek részt. A 
táborba a csengeleieken kívül a dorozsmai színjátszó cso-
port és a Grimaszk társulat kapott meghívást. A tábor mun-
káját segítette, irányította Orbán Hédi, intézményvezető, Kis 
Tibor, drámapedagógus, Lovai Ágota, Horváth- Kulik Szilvia 
és jómagam, (Lantosné Horváth Irén) csoportvezetők.
A tábor kezdetén csoportunk egy kis kutatómunkát végzett 
a Somogyi Könyvtár ifjúsági részlegén. A munkánkat jelen-
tősen megkönnyítették a könyvtár dolgozói, hiszen előzetes 
felkérésünk alapján rengeteg kigyűjtött kötettel vártak ben-

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel meghívunk mindenkit 

december 10-én,
december 17-én,
december 24-én

9.30-kor advent vasárnapján
rövid műsorral egybekötött 

ünnepélyes gyertyagyújtásra 
a JÓZSEF ATTILA TÉRRE.

Kontesz Adrián újra magyar bajnok
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szövetség november 4-én rendezte 
meg Jászberényben az ez évi magyar bajnokságot, melyen a 
falunkbeli Kontesz Adrián is versenyzett. A Ne Waza ver-
senyszámban két aranyérmet szerzett, a Gi és NoGi 
kategriákban. A fiatal sportolónak már volt egy magyar baj-
noki címe, most emellé még két újabbat szerzett. 
Éremgyűjteményét november 11-én a Budapesten megrende-
zett XIII. Brazilian Jiu-jitsu Hungarian Open elnevezésű 

nünket. Sok olyan érdekes és izgalmas szöveget találtunk, 
amely alapja lehet egy kamasz korosztálynak készülő darab-
nak.

Az Agórában könnyű és hatékony munka vette kezdetét, 
hiszen optimális feltételek jöttek létre: remek szállás, finom 
ételek, színvonalas szakmai segítség. Az öt nap alatt létre-
hozott mini előadás nagyszerű alapja lesz az éves darabunk-
nak.

Az Agórának köszönhetően számos nagyszerű élménnyel, 
tapasztalattal lettünk gazdagabbak, a további munkához is 
nagy segítséget nyújtanak a tábor gyakorlatai, próbái. 

Lantosné Horváth Irén

(folytatás a következõ oldalon)
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versenyen bővítette. A gye-
rekek között a -46 kg-os 
kategóriában versenyzett, 
és ezüstérmet szerzett. A 
fiatal sportolónak már 
annyi érme és oklevele van 
a szobájában, hogy lassan 
tárolási problémái lesznek. 

M.M.

Csáki István másodszor is megnyerte 
a tollas vándorkupát
A csengelei tollas barátok november 11-én rendezték meg a 
XI. Tollaslabda bajnokságot a faluház tornatermében.
A versenyen 6 páros csapat indult, a korábbi bajnok kivéte-
lével a társakat sorsolással választották ki. Két csoportban, 
három-három párossal zajlottak az elődöntők. A csoport 
elsők az arany éremért, a másodikak a bronz éremért küz-
döttek.
A sokszor kemény és izgalmas mérkőzések során a követke-
ző sorrend alakult ki:
I. Gyermán Vivien – Csáki István
II. Lantos István – Molnár Mihály
III. Tisóczki Ferenc – Rényi László
IV. Edlichné Fekete Piroska – Erdélyi Ferenc.

A győztesnek járó vándorkupa újra Csáki Istvánhoz került, 
de most az új társa fogja őrizni a következő versenyig.

A versenyek sportszerűen és jó hangulatban zajlottak le. Az 
érmeket és okleveleket dr. Torontáli Renáta bíró és Kormányos 
Sándor polgármester adta át. Az eredményhirdetés után a 
Rényi család által készített halászlét és túróscsuszát 
fogyaszthatták el a megfáradt sportolók.

Molnár Mihály

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Csipkerózsa Parkhotel munkatársakat keres 
az alábbi pozíciókba: 

- konyhai kisegítő 
- felszolgáló 
- szobalány.

Elvárások:
- fiatal, dinamikus, barátságos személyiség, csapat-
készség
- megfelelő munkatapasztalat
- igényesség, nyitottság
- váltott műszakok és hétvégi munkavégzés teljesítése
- rugalmasság, pontosság, sokoldalúság
- B- kategóriás jogosítvány
- német nyelv ismerete előny

Amit kínálunk:
- svájci vezetőség és munkakultúra
- kiváló környezet
- jó fizetés
- családias csapat

Munkavégzés ideje: teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Csipkerózsa Parkhotel,
6135 Csólyospálos
Tanya 34.

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal 
az alábbi e-mail címre várjuk:
hrteam.qualimed@gmail.com

További információk: 06 (77) 700 750
www.parkhotel.cc

FILÉZETT PONTY HALÁSZLÉ
RENDELHETŐ

2017. december 20-ig Kun-Szabó Tibornál
Elvihető: 2017. december 24-én

12.30 és 13 óra között.
Érdeklődni: 06-30/77 42 791

(folytatás az előzõ oldalról)
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-  Hogyan épül fel az önkéntes területvédelmi 
tartalékos rendszer, és ki lehet területvédel-
mi tartalékos?

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja az önkéntes 
tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként a helyi közös-
ségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tarta-
lékos (ÖTT) szolgálati formát. Az ország valamennyi járásá-
ban megalakítandó, területi elven szervezett önkéntes tarta-
lékos századok célja, hogy szükség esetén helyben álljon 
rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. 
Az önkéntes területvédelmi tartalékos század tagjai a felké-
szítések alkalmával olyan kiképzést, felkészítést kapnak, 
amely növeli a helyi közösség védelmi képességét, legyen 
szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről.
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, 
akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a 
honvédelem ügyét! Nincs megkötés abban, milyen arányban 
jelentkezhetnek nők és férfiak. A honvédelem nemzeti ügy, 
amely nem tesz különbséget állampolgár és állampolgár 
között. A Magyar Honvédség szolgálati formáival és képzési 
rendszerével hozzájárul ahhoz, hogy mindenki fizikai képes-
ségének és leterheltségének megfelelő mértékben tudjon 
részt vállalni a Haza védelmében. Az önkéntes területvédel-
mi tartalékos szolgálat lehetősége nyitva áll 18-tól 65 éves 
korig. Ez azt jelenti, hogy aki fizikai és egészségügyi alkal-
mas minősítést ér el, az tagja lehet a járási alapon szervező-
dő katonai rendszernek. Számítunk a fiatalokra akiknek 
még nincs katonai tapasztalata, de van érdeklődése és elkö-
telezettsége a honvédelem ügye iránt. És szükségünk van 
azokra is, akik teljesítettek korábban katonai, sorkatonai 
szolgálatot és a rendszerről már vannak tapasztalataik. A 
korosztályok minden képviselőjének más és más erényei és 
kiválóságai tudnak hasznos egységgé kovácsolódni, ahogy 
ez az aktív katonai szolgálatot ellátókra is jellemző.

-  Mit jelent a munkáltató számára a kompen-
záció a munkavállaló szolgálatteljesítési idő-
tartamára? Ha anyagi kompenzációt, akkor 
ebben az esetben milyen összegről beszé-
lünk?

A 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos 
rendszerhez kapcsolódó, a munkáltatót megillető támogatá-
sokra a következő szabályozást dolgozta ki:
A munkáltató, akinek van önkéntes tartalékos munkaválla-
lója, annak tényleges katonai szolgálatteljesítése időtarta-
mára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság 
időtartamára kompenzációra jogosult. Az önkéntes tartalé-
kost foglalkoztató munkáltató kompenzációjának mértéke a 
Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, 
vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számí-
tott napi összeg. A számításhoz a munkáltató statisztikai 
számjele szerinti nemzetgazdasági ágazat bruttó átlagkere-
seti adatát kell figyelembe venni.
A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha 
vállalja, hogy munkavállalója önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatáro-
zott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás 
átütemezését. A munkáltató a kompenzáció 50%-ára jogo-
sult, ha ezt nem vállalja, vagy nem teljesíti. Részmunkaidőben 

(folytatás a következõ oldalon)
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foglalkoztatott önkéntes tartalékos munkavállaló után a 
munkáltatót a munkavállaló munkaidejével arányos kom-
penzáció illeti meg. Nem jogosultak kompenzációra az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 
szervek, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervek, az államháztartás társada-
lombiztosítási rendszerében működő szervek, az elkülönített 
állami alapokat kezelő szervek, valamint a többségi állami 
tulajdonú gazdasági társaságok.
A munkáltató az őt megillető kompenzációról lemondhat. 
Megállapodás hiányában a munkáltató kompenzációra nem 
jogosult. A munkáltatót megillető kompenzáció kifizetése 
utólagos finanszírozással történik.
A Magyar Honvédség az önkéntes tartalékosokat foglalkoz-
tató munkáltatókkal megállapodást köt, amely legalább az 
alábbiakat tartalmazza:
a)  a munkáltató tevékenységének ágazati besorolása;
b)  a munkáltatónak a kompenzáció megállapításához és 

folyósításához szükséges adatai;
c)  a munkáltató nyilatkozata a behívás átütemezésére 

vonatkozó kérelemről, vagy ennek kizárásáról;
d)  a munkáltató nyilatkozata a kompenzációs igényéről, 

vagy az erről való lemondásról.
A megállapodást a Magyar Honvédség a munkavállaló útján 
az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezésekor juttatja el 
a munkáltató részére, aki annak kézhezvételétől számított 
15 munkanapon belül megküldi azt a Magyar Honvédség 
illetékes szerve részére. A munkáltató – személyében bekö-
vetkezett és a megállapodás tartalmát érintő – minden vál-
tozást 15 munkanapon belül bejelent a Magyar Honvédség 
vele szerződést kötő illetékes szerve részére. A munkáltató 
amennyiben a behívás átütemezésének lehetőségét nem 
zárta ki, háromévente egy alkalommal, a működésével 
összefüggő okból jogosult az alkalmazásában álló önkéntes 
tartalékos tényleges szolgáltra történő előre tervezett behí-
vása egyszeri átütemezésének kezdeményezésére. Az átüte-
mezést az MH területileg illetékes katonai igazgatási szerve-
zeténél kell kezdeményeznie. Az átütemezés kezdeményezé-
sének joga nem illeti meg a munkáltatót a Magyar Honvédség 
által előre nem tervezhető behívás esetén.
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba. 
Természetesen az önkéntes területvédelmi rendszer kiépíté-
sével a kompenzáció biztosításának lehetőségeit is fejleszte-
ni kell, hogy minél jobban alkalmazkodjon a rendszerhez és 
motiválja a munkáltatót is.

- Milyen járandóságai vannak a területvédelmi 
tartalékos katonának?
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a szerződéskö-
tést követően szerződéskötési díjra, továbbá a teljesített 
szolgálati évenként, utólag, rendelkezésre állási díjra jogo-
sult. A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes területvédel-
mi tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése idejére 
a szerződésében foglalt beosztásához előírt rendfokozat 
szerinti alapilletményre jogosult. A tényleges szolgálattelje-
sítés időtartamára laktanyai elhelyezésre, térítésmentes 
élelmezési és hadiruházati ellátásra, továbbá egyes szociális 
támogatásokra (segélyezés) jogosult. Az önkéntes tartalékos 
szolgálat, és az ahhoz kapcsolódó előnyök, kedvezmények, 
támogatások igénybe vételének a feltétele, hogy a tartalékos 

katona részt vegyen az önkéntes területvédelmi tartalékos 
alapfelkészítésen, a szükséges további felkészítéseken, vala-
mint az elrendelt honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok-
ban. 

- Jelentkezési feltételek:
Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel 
rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar 
állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betölté-
séig. Az alkalmassági vizsgálatra csak regisztráció után, 
csak a katonai toborzókkal történt egyeztetést követően 
kerülhet sor. Katonai szolgálatra szerződést kötni csak 
alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot köve-
tően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai 
szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- 
és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi 
alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II. típusú alkal-
masság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatot a 
jelentkező háziorvosa is elvégezheti, ha van foglalkozás-
egészségügyi alkalmasság vizsgálatra szóló képesítése. 
Ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel 
rendelkező szakorvos végzi. A vizsgálat költségét a Magyar 
Honvédség fizeti.

- A Területvédelmi tartalékos formánál évente 
mennyi idő a kiképzés, a tényleges szolgálat?
Az önkéntes tartalékosok felkészítése és az alkalmazása 
helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén 
belül, évente összesen 4X5 napban. A kiképzés modulrend-
szerben valósul meg, így az igazolt modulok után van lehe-
tőség a szolgálati formák közötti váltásra (tartalékosból 
szerződéses katona). Például aki az alapkiképzés 1 modulki-
képzését végrehajtotta, szerződéses bevonulás esetén azt 
már nem kell megismételnie. A kiképzés ideje is tényleges 
szolgálati időnek számít.

- Milyen jellegű szolgálatot jelent a saját 
járásban lévő szolgálat?
A területvédelmi tartalékosok alapvető feladata a honvédel-
mi feladatok támogatása és részbeni ellátása. Példaként 
elmondható, hogy katasztrófa helyzetben, a felállított egy-
ség képes megkezdeni a mentést vagy evakuálás megszerve-
zését az aktív katonai erők megérkezéséig. 
Az önkéntes tartalékos a behívás idejére a Magyar Honvédség 
tényleges állományába kerül, és a szerződésében rögzített 
feltételekkel (pl.: alkalmazási körzet, bevonulási idő, stb.) 
terhelik azon jogok és kötelezettségek, amelyek az önkéntes 
tartalékos katonákra általában is fennállnak.

- Hogyan épülnek fel a járási századok?
Magyarország minden járásában létre fogunk hozni terület-
védelmi alegységeket, amelynek szervezeti struktúrája való-
ban egy lövész század üzemeltetéséhez és létszámarányai-
hoz hasonló. A századok parancsnoka katonai tapasztala-
tokkal már rendelkező kiképzett vezető. A járási területvé-
delmi századok szakmai irányítását a megyei előkészítő 
törzs és felkészítését a kiképző század aktív állományú 
katonái végzik, akik a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, 
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Katonai Körzet 
parancsnokságai irányítása alá tartoznak. 
A rendszer célja, hogy ne legyen olyan település, amely nem 
rendelkezik önkéntes tartalékos katonával, bizonyos létszá-

(folytatás az előzõ oldalról)
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mú kiképzett katonai erővel! A szervezési, kiképzési és 
toborzási feladatokat a területvédelmi kötelékek vezetésére 
létrehozott szervezeti elemek (toborzó-, kiképző állomány) 
kitelepülve hajtják végre.

Megérkeztem
November hónapban született gyermek: Széll Renátónak és 
Sándor Anettnek Dominik

Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. december 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. december 4.

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

2017. december 9-én 6 órától
2017. december 11-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2017. december 16-án 6 órától
2017. december 18-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2017. december 23-án 6 órától
2017. december 25-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/519-1829

2017. december 25-én 6 órától
2017. december 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2017. december 30-án 6 órától
2018. január 2-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. január 6-án 6 órától
2018. január 8-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. január 13-án 6 órától
2018. január 15-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/519-1829

Állatorvosi ügyelet

A Vénusz Presszó - ban 
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

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

Széllné Ildikó

H l

u RQ t

Hirdetések
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta FRANCIA 
ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, disznóvágó kések, 
akácfából disznóvágó asztal, gyalult tetővel (2mx80 cm), disznó-
vágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
Eladó ÚJ Samsung UE40MU 6102 UHD HK Smart TV, 2 év 
garanciával (garancia papírral és blokkal). Media Marktban 
vásárolt. Házhoz szállítás és beüzemelés megoldható. 
Ár: 129.000 Ft, érd.: 06-70/562-7867 
Eladó, 1,5 méteres önetető (6 részes), 120 literes önitató, 6 db 
Radar radiátor különböző méretekben, 5 hold szántó, villany és 
Norton kút van. Érd.: 06-30/417-3266
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
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 
telefonszámon 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

Locsolóberendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! 
Érd.: Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) 
és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű földterület, ugyanitt 
tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső! 
Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
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
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
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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
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 
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 3 égős palackos gáztűz-
hely palackkal, kb. 40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, 
gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkályha, keresztvágó 
fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok számai 50 Ft/db áron. 
Érd.: 06-70/604-7779
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
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 szobás tég-
laépítésű 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! 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: +36-20/2906-776
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrény-
sor. Telefon. +36-30/901-6223
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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Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei

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.


