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III. Jótékonysági sportbál

2017. február 18-án

18.00 órától a csengelei Faluházban

19.00 szabadszedéses vacsora feltálalva:
Tárkonyos sertésragu leves, marhapörkölt körettel, 

savanyúság, gesztenyepüré

20.30 sztárvendég: 
Sihell Ferry és Henna

Jegyek elővételben 2017. 02. 10-ig korlátozott 
számban kaphatóak

Kun-Szabó Tibornál (06-30/77 42 791)
Gyerek (14 éven aluli) 2000 Ft

Felnőtt 4000 Ft

Az est vendégei híres sportolók!

Éjfélkor tombolasorsolás, értékes ajándékokat 
és fődíjat nyerhetnek!

Zenél a Hegedűs és Marton duó!

Az italokat a Gól Söröző biztosítja.

Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IngyenesKÖZÉLETI HAVILAP2016. szeptember

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)
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Önkormányzati hírek

Pályázat
Csengele Községi Önkormányzat pályázatot hir-
det területi ellátási kötelezettséggel működteten-
dő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – I. számú 
felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 
ellátására, háziorvosi praxis vállalkozási formá-
ban, területi ellátási kötelezettséggel.
Ellátandó lakosságszám: Lakcím szerint: 678 fő.
A feladat ellátásának helye: 6765 Csengele, Május 
1. u. 23. sz. alatti rendelő.
További információk a 62 / 586 – 570-es számon.

Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban
Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándorolta-
tása; A méhészkedés általános szabályai

Méhészek nyilvántartása

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az 
újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkez-
désétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek 
tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővá-
rosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt 
nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan 
vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a 
méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kert-
ben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a 
nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méh-
családok számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán 
jól látható módon feltüntetni.
A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a 
betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább három 
hetenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s 
ennek során mind a kifejlett méheken, mind a fiasítás teljes 
terjedelmén, valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség 
tüneteit, illetve élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak 
ki kell terjednie a Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák 
számának változására.

A méhek szállítása és vándoroltatása

A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó 
tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés 
esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad 
kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek 
folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára 
érvényes. Az igazolást – ha jogszabály másképpen nem ren-
delkezik – a hatósági állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását 
annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell 
jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi 
önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 
kiállított nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldé-
sével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyom-
tatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat, fővá-
rosban a kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés mód-
jától függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy szemé-
lyesen adja át.

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazate-
lepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő 
órán belül bejelenteni.
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkor-
mányzat jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhe-
lyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az 
állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a 
méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos 
megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.
Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a 
szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről szár-
mazó méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési 
önkormányzat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a 
kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, 
aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.

A méhészkedés általános szabályai

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, 
növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre 
alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. 
Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani 
nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kert-
jében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének 
(tulajdonosának) hozzájárulásával lehet.
Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingat-
lanoktól 4 méter, használatban levő utaktól közúttól, saját-
használatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső 
szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhe-
lyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út 
ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letele-
pedést engedélyezheti.
Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtar-
tani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – leg-
alább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy 
élősövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell 
biztosítani.
Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat 
úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellen-
tétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és 
balra 50–60 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, 
méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Dr. Tóth Tibor, jegyző

Kisteleki betlehemesek a Vatikánban
A tavalyi évben több mint 100 csapat közül a kisteleki gye-
rekek nyerték meg a nemzetközi betlehemes versenyt. A 
betlehemezőknek Vincze János népi iparművész faragta ki a 
szent családot és két bárányt, melyeket a zsűri indoklásában 
külön ki is emelt. 
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A szép eredményért a pápa jutalmul meghívta a csapat 
három királyát és hitoktatójukat a Vatikánba a Szent Péter-
bazilikába az újévi misére. Harmat József hitoktató köszöne-
tet mondott Vincze Jánosnak, hiszen szobraival ő is hozzájá-
rult sikereikhez.

Egyházi hírek

Antal Imre plébános első csengelei miséje
2017. január 2-től nevezte ki a megyéspüspök Antal Imrét 
kisteleki, és egyben csengelei plébánosnak. Tisztségében 
első csengelei miséjét január 8-án tartotta. Ezen az egyház-
község nevében Széll Lajos világi elnök köszöntötte első-
ként, majd Kormányos Sándor polgármester üdvözölte és 
egy csengelei termékekből álló ajándékcsomagot adott át. 

Antal Imre elmondta, hogy nem először jár a csengelei temp-
lomban, hiszen korábban kisteleki káplánként sokszor volt 
itt, utoljára hét évvel ezelőtt. Szép szavakkal emlékezett 
elődjére, Laczkó Ferencre, aki felépítette a csengeleiek temp-
lomát. A bevezető után a szentmise a szokásos mederben 
folyt tovább.

Molnár Mihály

Művészeti Iskola hírei

Évadnyitó hangverseny

Évadnyitó hangverseny 
a csengelei Szent Imre templomban

A Szent Imre plébánia és a Csengelei Alapfokú Művészeti 
Iskola Évadnyitó hangversenyt szervezett, melynek a 
csengelei Szent Imre templom adott otthont január 21-én. Az 
eseményen jelen voltak a Világi Apostolok Közösségének 
(VAK) tagjai, akik a szomszédos Kiskunmajsán tartották évi 
rendes téli találkozójukat. A hangversenyt megtisztelték 
jelenlétükkel Antal Imre plébános és Kormányos Sándor pol-
gármester urak is.
Köszöntő beszédében plébános úr örömét fejezte ki azért, 
hogy ilyen találkozásokra, programokra is sor kerülhet Isten 
házában, és lelkesítő szavakat mondott a VAK tagjainak, 
megköszönve nekik azt a szolgálatot, melyet az ország 
különféle településein végeznek az egyházközségekben. 
Mint mondotta, egyre fontosabb a világi apostolok szerepe, 
akik családos emberekként segítik a felszentelt személyek 
munkáját. 

A hangversenyt a Csengelei Rézfúvós Kvartett (Katona Petra 
Mária, Katona Johanna – trombita, Széplaki Vivien és 
Katona Veronika – kürt), nyitotta meg három rövid dalfeldol-
gozással, majd a vendégek mutatkoztak be. A Velki, Telek és 
Kiss család tagjaiból összeállított alkalmi együttes Nicolaus 
Hermann: Wir singen dir Immanuel kezdetű énekét adta elő 
furulya, gitár és hegedű kísérettel. Az énekegyüttes tagjai 
Nagyszékelyről, Békéscsabáról és Csólyospálosról érkeztek, 
ahogyan a VAK tagjai között is voltak családok az ország 
minden tájáról.

Szintén a vendégek között volt Márton Gergely, a Mórahalmi 
Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, aki Mouret Rondóját 
adta elő trombitán. Felkészülésében segítette és a fellépésére 
is elkísérte őt tanára, Szalai Krisztián.
A további fellépők mind Czirok Zoltán tanítványai, és amint 
őmaga fogalmazott, „büszkeségei” voltak: Zólyomi-Katona 
Theodóra Loeillet szonátájának Largo és Allegro tételét, 
Lajos Judit és Farkas Ákos, akik jelenleg a SZTE Vántus 
István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói, W. 
A. Mozart három kürtduóját adták elő. Vörös József harsona-
művész, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja 
Corelli d-moll szonátájának két tételével kápráztatta el a 
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jelenlévőket. A zongorakíséretről Horváth Lívia gondosko-
dott.
Az általános iskolából már elballagott diákokból álló 
Csengelei Rézfúvós Együttes (melynek tagjai név szerint 
Holo Patrik, Zsolnai Balázs, Pigniczki Dóra, Martus Nikolett, 
Tóth Ákos, Csókási Evelin, Széplaki Szintia, Forgó Judit, 
Farkas Ákos, Tóth Bence, Kormányos Adrián) Handel 
Sarabande-ját adta elő Gömöri Balázs és Kalmár Gergely 
közreműködésével. A Csengelei Fúvószenekar Charpentier, 
Dizzy Stratford és Jacob de Haan darabjainak eljátszása után 
Albinoni Adagióját adta elő ráadásként a kiváló akusztikájú 
templomban. Czirok Zoltán, a Csengelei Fúvószenekar veze-
tője örömét és köszönetét fejezte ki azért, hogy ilyen feleme-
lő helyen játszhat a zenekar.

Polgármester úr zárszavában megköszönte a szervező 
Katona házaspárnak és a fellépőknek, hogy létrejöhetett ez 
a csoda, és köszönetet mondott Imre atyának, hogy ehhez 
helyet biztosított. A Szent Imre hercegről szóló ének előadá-
sa után plébános úr áldással bocsátott mindenkit útjára.
Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy a templomban a kinti 
hideg ellenére is igen kellemes volt a hőmérséklet. Köszönjük 
polgármester úrnak, hogy időt, energiát nem sajnálva intéz-
kedett a fűtés megoldásáról.
A magam részéről hálásan köszönöm mindazok munkáját, 
segítségét, akik tevékeny részt vállaltak abban, hogy ez a 
felemelő élményt nyújtó, csodálatos szombat esti program 
megvalósulhatott.

Zólyomi-Katona Theodóra

Félévi bemutató
A művészeti iskolában is eltelt egy félév, ahol ekkor nem 
bizonyítványt osztanak, hanem egy nyilvános rendezvény 
keretében a gyerekek bemutatják az eddig tanultakat. 
Erre az eseményre a gyerekek és tanítványaik is nagyon 
készülnek, hiszen a legjobb tudásukat szeretnék szüleiknek, 
hozzátartozóiknak és minden érdeklődőnek bemutatni. 
A bemutatót Czirok Zoltán igazgató úr nyitotta meg és kon-
ferálta fel elsőként a Napsugár színjátszó csoportot. A 2.-3. 
és 5. osztályos gyerekek A kis ködmön című mesét adták elő. 
A színjátszókat egy zenei blokk követet. Furulyán gyermek-
dalt játszott Gera Zsolt. Hajdú: Magyar gyermekdalát Katona 
Angelika játszotta el kürtön, ezután két dobos növendék 
mutatkozott be Széplaki Tibor és Gera Dominik Zempléni 
László Kisdob Iskolájából dobolta el a 17. és a 21. etűdöt. 
Bencsik Panna trombitán, Brodszky Májusköszöntőjét ját-
szotta el.
Tóth Marcell következett Bach: Részlet a „Paraszt” kantátá-
ból című darabbal. Őt követte Vágó Petra kürtön Shubert A 

zongoránál című művével és a zenei blokkot Rózsa Dorina 
trombita játéka zárta Mozart Keringőjét hallhattuk tőle.

Ezután az alsó tagozatosok tánca következett, egy szamba 
alapokra épülő táncot táncoltak jelmezbe bújva.

A táncot egy újabb zenei blokk követett. Kocsár Miklós 
Saltus Hungaricus című művét Bencsik Nikolett játszotta 
trombitán. Szintén trombitán játszott Hegedűs Boglárka 
Beethoven Örömódáját adta elő. Samu Katalintól Csajkovszkij 
Régi Francia Dal című művét hallhattuk trombitán. 
Katona Veronika hangszere a kürt és ezzel Mozart: Tavaszi 
dal című művét játszotta el. Ezután három dobos növendék 
következett Csókási Tamás és Hegedűs Bálint a Kisdob isko-
la 9. és 17. etűdjét dobolta el, Kormányos Viktória, megta-
nult darabját zongorakísérettel adta elő.
Balog Bellától kürtön Brodszky: Virágéknál…, Gera Kittitól 
trombitán Petrovics Emil Két gyermekdal című darabját hall-
hattuk.

Az 5. és 6. osztályosok Madonna: Hanky-panky című számá-
ra készült modern rokys koreográfiát táncoltak.

A folytatásban dobos növendékek következtek. Kontesz 
Adriántól, Forgó Bálinttól és Mihályi Attilától Balázs Oszkár 
Solo Trió hallhattuk. Őket rézfúvós növendékek követték. 
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Molnár Barbara trombitán Barnes: Az ifjú virtuóz művét 
játszotta. Tóth Bence tubán Corelli: Largóját, Széplaki 
Szintia kürtön Loeillet: Szonátájának III. tételét fújta el. 
Négy trombitás tanuló következett, Pigniczki Attila Mozart: 
Bourrée, Katona Johanna Székely Endre: Két orosz népdal, 
Pigniczki Tibor Sugár Rezső: Dal és Tánc, Katona Petra 
Telemann: Allegretto című műveket adták elő. 

A 7-8. osztályosok pomponnal táncoltak egy régebbi, de pör-
gős, ugrálós zenére.

A műsort középiskolás növendékek zenei előadása folytatta. 
Elsőként Csókási Evelin trombitán Barnes: Az ifjú művész 
darabját fújta el. Széplaki Vivien kürtön Mendelssohn: 
Tavaszi dal című művét játszotta. Tóth Ákos trombitán 
Barnes Az ifjú mester című darabját fújta el, Forgó Judit kür-
tön Purcell: Air című művét játszotta el. Végül Martus 
Nikolett és Zsolnai Balázs trombita játéka zárta a zenés 
produkciókat. Tőlük Handel: Tűzijáték szvitt fanfárját hall-
hattuk. 

A 9-10. osztályosok a Mikulás bálon már bemutatott 
Charlestont adták elő, ismét nagy sikerrel. A csoport nagyon 
jól érzi együtt magát, ez természetesen a táncukon is látszik, 
meg a novemberben egy nemzetközi táncversenyen szerzett 
ezüst minősítésen is. 

A műsort a Főnix színjátszó csoport előadása zárta. A 6., 7., 
8. osztályos gyerekek A Félőlény című előadást adták elő.

Egy nagyon kellemes délután részesei lehettünk, amihez 
nem csak a gyerekek nagyszerű játéka, hanem a felkészítő 
tanárok munkája is hozzájárult. A színjátszók felkészítője 
Lantosné Horváth Irén, a zenész növendékeket Czirok 
Zoltán, Gömöri Balázs és Kalmár Gergely tanítja. Dobos 
tanulóinkat Tömösi Tamás készíti fel, a táncos fiúkat és 
lányokat pedig Czirokné Krizsán Zsuzsanna és Csáki Klaudia. 
Természetesen nem feledkezhetünk meg állandó zongorakí-
sérőnkről Horváth Líviáról sem. Köszönjük munkájukat!

Törköly Ágnes

Könyvtári hírek
Az elmúlt két év alatt a Somogyi Könyvtár segítségével, 
Csengelén is teljesen új külsőt kapott a könyvtár. 
Barátságosabb és sokkal hangulatosabb környezet fogadja 
az olvasókat, mint korábban. Ennek azonban volt egy olyan 
hátránya is, hogy könyvbeszerzésre sajnos már nem jutott 

keret. Viszont most a felújítás befejezésével erre ismét van 
lehetőség és máris új könyvek várják az Olvasókat!
A folyóiratok is bővebb választékban állnak az érdeklődők 
rendelkezésére, Nők Lapja, Nők Lapja Egészség, Turista 
magazin, Veranda, Diéta Fitness, Bravó, Kertbarát magazin, 
Csodakert, Magyar konyha című újságok és a Délmagyarország 
napilap is olvasható. 

Törköly Ágnes

CSENGELÉN A KORONA!
A Szentes – Bio Kft. heteken át tartó (Gazdaestek című) ren-
dezvénysorozatának záró programja Csengelén volt. 2016 
november elejétől több mint félezer termelő volt jelen az 
eseményeken, ahol a vállalkozás termékmenedzserei, szak-
tanácsadói, vendégelőadói és Deák Gábor ügyvezető előadá-
sok keretében informálták a hallgatókat.
A biológiai növényvédelem népszerű téma és megállapíthat-
tuk, hogy nemcsak a zöldségtermelők között, hanem minden 
olyan ember számára is, aki az egészséget, a tiszta, vegy-
szermentes étkezést értéknek tekinti.
Szentes – Bio Kft legfőbb értékei is az egészség, a család és 
a megbízhatóság, amelyek ebben a rohanó világban igazi 
támpontok. A cég által forgalmazott Koppert termékek a 
paprika – és paradicsomtermelők körében leginkább elis-
mert, termelői munkájukat kiemelten segítő eszközök. Deák 
Gábor több mint két évtizedes szakmai tapasztalata, illetve 
Balogh Ildikó, Dömsödi Gábor, Horváth Attila termékmene-
dzserek helyszíni (a fóliákban) szaktanácsai teszik egyedivé 
a szolgáltatást Magyarországon. Deákné Pallagi Edit, aki a 
pénzügyi, számviteli és kontrolling területet képviseli a cég-
ben szintén rész tudott venni ezen az eseményen.
A Gazdaestek óriási sikerrel és remek hangulatban zajlottak 
Tiszaalpár, Kiskunfélegyháza, Balástya, Szentes, 
Medgyesegyháza településeken, de a legjobb minősítést a 
csengelei rendezvény kapta. 

Kormányos Sándor polgármester úr személyesen tisztelte 
meg a rendezvényt, köszöntötte a megjelenteket, és nagy 
jelentőségűnek nevezte az eseményt.
Balogh Ildikó, a Szentes – Bio Kft termékmenedzsere lendü-
letes és tartalmas előadása nyitotta a programot. A prezen-
táció során a termelők megismerkedhettek a Szentes – Bio 
Kft. 2017.évi újdonságaival is. A vendégek Tornyai Tibor 
(Rijk Zwaan Kft.), Horváth József – független szaktanácsadó 
és Kádár Norbert (Grow Group Kft.) előadásai, tanácsai szí-
nesítették a Gazdaestet.
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Deák Gábor tulajdonos, ügyvezető szép szavakkal, barátság-
gal szólt a termelőkhöz. Elmondta, hogy a Szentes – Bio Kft 
jelenlegi és jövőbeni partnerei ugyanazt az odaadó támoga-
tást, szolgáltatást és tanácsadást kapják 2017-ben, mint az 
elmúlt évek során.
Vidám hangulatban tombolával és vacsorával fejeződött be 
a program, ugyanakkor bizakodva, és jó reménységgel kez-
dődött az idei esztendő. A Szentes – Bio Kft ezúton is köszö-
ni a csengelei gazdák figyelmét, Kormányos Sándor polgár-
mester úr és a csengelei Önkormányzat támogatását és a 
vendég előadók színvonalas előadásait. 
Hosszabb időn keresztül zajló rendezvényeink elérték a célt, 
amiért szerveztük őket. Baráti hangulatban sikerült infor-
mációt, tudást átadni termelő partnereinknek. Mindenhol 
nagyon jól éreztük magunkat, de összességében mégis csak 
azt kell mondani, hogy hangulat, érdeklődés, szíveslátás, és 
gasztronómia tekintetében is, Csengelén a korona!

A Szentes – Bio Kft. Csapata
MEGBÍZHATÓSÁG – CSALÁD - EGÉSZSÉG

Kóser Baromfivágóhíd közleménye

Tisztelt Csengelei Polgárok!
Hamarosan induló üzemünkbe keresünk munkatár-
sakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:

Iroda:
-Pénzügyi adminisztrátor
-Titkárnő

Üzem:
-Lakatos
-Villanyszerelő

Rabbiszállás:
-takarító
-sofőr (D kategóriás jogosítvány)

Jelentkezésüket, eddigi szakmai tapasztalataik rövid 
bemutatásával, e-mailben a csengelei.allas@zsido.com 
címre várjuk.

Köszönjük figyelmüket!

Megérkeztem
Január hónapban született gyermek: Szarka-Kovács Attilának 
és Pápai Katalinnak Szabolcs.

Gratulálunk!

MUNKALEHETŐSÉG
Fóliás családi gazdaságba keresünk 

állandó férfi munkaerőt.
Hosszútávú bejelentett munka, korrekt bérezés.

Gyakorlattal rendelkezők előnyben. 
Kezdés azonnal.

Jelentkezni lehet napközben: 
06 30 701-6188 vagy a 06 30 730-3098 

telefonszámokon.
Fiatal Gazda és egyéb mezőgazdasági pályázatok meg-
írását vállaljuk korrekt díjazással, ingyenes tanácsadás 

mellett, több éves tapasztalattal, helyben.
Érdeklődni lehet napközben a 0630/7016188 

illetve 0630/7303098 telefonszámon.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. március 8.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. március 6.

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

2017. február 11-én 6 órától
2017. február 13-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

2017. február 18-án 6 órától 
2017. február 20-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030

2017. február 25-én 6 órától
2017. február 27-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba 
Telefon: 06-70/330-4504

2017. március 4-én 6 órától
2017. március 6-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267

2017. március 11-én 6 órától
2017. március 13-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624

2017. március 18-án 6 órától
2017. március 20-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

2017. március 25-én 6 órától
2017. március 27-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030

Állatorvosi ügyelet
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Megkezdtük a tavaszi vetőmagok rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:

tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben még megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hizlaló
borjúindító és borjúnevelő tápok

tejpótló borjútápszerek
szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet 

takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,

pénteken 7.30-15.00 óráig

Takarmány értékesítés
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3 (METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

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

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: 286-017,
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

(folytatás a következõ oldalon)
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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
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 mellék-
épületek 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
1 bála nagyméretű új tégla eladó Harkai Istvánnénál. Érd.: 
tanya: 197.
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
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 ingatlan 5 
hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületekkel és fel-
szereléssel (kistraktor, permetező, rotátor stb.) együtt 
eladó! Érd.: 06-30/9980340
A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkomfor-
tos ház 610 négyszögöl portával, nagy melléképületekkel 
eladó! Ugyanitt egy 28-as női kerékpár, 2db 50 literes üveg 
balon, 2 db 200 literes olajos hordó, 5 db 100 literes 
műanyag hordó, 5-ös, 10-es faládák és gázpörkölő is eladó! 
Érd.: 06-70/403-8430
Háztájiba fejőgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-
799
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy 
vagy több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840
10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! 
Érdeklődni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 
06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk 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 (szán-
tó, 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
Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 
06-305562 948
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
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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 
2mx3m-es szőnyeg, csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV 
állvány, szekrénysor, kézi kocsi, biciklik. 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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LAKODALMAS ZENEKAROK ÉS VŐFÉLYEK 

X. TALÁLKOZÓJA

2017. március 18-án

18.00 órától a csengelei Faluházban

Fellépő: 
Dankó Szilvia

Jegyek elővételben 2017. március 7-ig 
Nagy Mihálynál, és a Faluházban 

4800 Ft/fő áron kaphatók.

Érkezéskor aperitif, 
vacsora: sertés raguleves, sültes tál és sütemény.

Érdeklődni lehet:
Nagy Mihály

Telefon: 06-30/390-99-86
Törköly Ágnes

Telefon: 06-30/443-57-76


