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Önkormányzati hírek
Útátadás
Az önkormányzat saját forrásból és állami támogatással 
újraaszfaltozta a Móra Ferenc utcát. Ennek ünnepélyes kere-
tek közötti átadására december 11-én vasárnap a gyertya-
gyújtás előtt került sor.
Beszédet mondott Farkas Sándor országgyűlési képviselő és 
Kormányos Sándor polgármester. Ezek után közösen vágták 
át a nemzeti színű szalagot, majd gurítottak egy hordót 
néhány méter hosszan.

Törköly Ágnes

Óvodai hírek
December hónap bőven tartogatott eseményeket a csengelei 
óvodások, bölcsődések számára.
December 6-án a Mikulás látogatott el hozzánk, minden kis-
gyermeknek csomagot ajándékozott, cserébe a gyerekek lel-
kesen énekeltek, szavaltak neki.
Az ADVENTI előkészületek során gyerekekkel, szülőkkel 
közösen hangolódtunk a karácsony ünnepére. A Karácsony 
minden ember számára a szeretetről, a meghittségről szól. 

Az intézmény dolgozói ezeket, az érzelmeket igyekeztek a 
gyerekek, a szülők felé közvetíteni.
Hétről, hétre – változatos programokat szerveztünk, mely 
által, sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak. A különböző 
tevékenységekbe lelkesen bekapcsolódtak a gyermekek és a 
szülők is. Az adventi koszorún idővel mind a négy gyertyát 
meggyújtottuk. A gyertyák jelképes történetét Zólyomi-
Katona Theodóra osztotta meg velünk.
Igyekeztünk az ünnepi várakozás hangulatát megteremteni 
különböző tevékenységek által. A szülők bevonásával közö-
sen kézműveskedtünk, karácsonyfát díszítettünk, mézeska-
lácsot sütöttünk, díszítettünk.

Sok téli dalt, verset tanultuk, melyet a harmadik községi 
gyertyagyújtás alkalmával be is mutattunk a szülőknek, a 
falu lakosainak. Az intézmény karácsonyi ünnepségét 
december 21-én rendeztük meg, melyet megtisztelt 
Kormányos Sándor polgármester és Tóth Józsefné Matyóka 
nyugdíjas óvónő. Fenntartónk jóvoltából a gyerekek boldo-
gan fedezték fel az új játékokat, melyek az ünnep idején a 
karácsonyfa alatt kaptak helyet, de januártól a gyerekek 
veszik birtokukba. Matyóka mint minden évben most is saját 
készítésű mézeskaláccsal kedveskedett minden kisgyerek-
nek és felnőttnek. Az ünnep hangulatát fokozta Krizsán 
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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)(folytatás a következõ oldalon)



2. oldal 2017. január
hírek

Csengelei

Sándor tanyagondnok és feleségének jóvoltából a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében minden kisgyermek plüss figu-
rát kapott, melyet örömmel vittek haza.
Bízom benne, hogy az év utolsó hónapjában átélt élmények 
örömtelik, élmény gazdagok voltak minden csengelei óvodás 
és bölcsődés számára. Köszönöm mindenkinek a segítő 
munkáját és kívánok sikeres, egészségben gazdag boldog 
újesztendőt.

Tóth-Andorné Farkas Éva 
Intézményvezető

Általános iskolai hírek
Mikulás bál
Az Általános Iskola szülői szervezete idén december 3-án 
rendezte meg a Jótékonysági Mikulás bálat. A jeles eseményt 
már napokkal előtte sürgés-forgás jellemezte. Az iskola 
tanárai gyönyörűen feldíszítették a faluház nagytermét, 
mely szombaton este 6 órára teljesen megtelt.
A fanfár hangjai után, Longa Istvánné igazgató nő nyitotta 
meg a bálat. A műsort idén is a művészeti iskola táncos és 
fúvós tanulói, valamint a volt növendékek adták, és a végé-
re sikerült egy meglepetés számot is bemutatni.

A legkisebbektől a legnagyobbakig mutatták be produkcióju-
kat a gyerekek. Furulyások, rézfúvósok és táncosok válta-
kozva követték egymást a színpadon. Színvonalas, szép 
előadásokat láthatott a közönség, amit a végére még feldo-
bott egy kánkán, melyet hat lelkes anyuka adott elő.
A báli forgatagot a 8. osztályosok tánca nyitotta meg. 
Nagyon szép koreográfiát mutattak be, könnyeket csalva 
vele néhány szülő, hozzátartozó szemébe.
Később megérkezett a Mikulás is, aki segített a tombolahú-
zásban, ezek után pedig hajnalig tartott a szórakozás.

Törköly Ágnes

Művészeti Iskola hírei
Karácsonyi koncert
Az idei Karácsonyi Koncertre december 22-én került sor. A 
zenekar, a mazsorettcsoportok – a kicsiktől egészen a 
nagyokig - és a felkészítő tanárok már hetekkel a rendez-
vény előtt nagy készülődésben voltak, hogy mire a koncertre 
kerül a sor minden tökéletes legyen.
Horváth Lívia volt most is, aki végigkonferálta a műsort. 
Először ő köszöntötte a megjelenteket és ezek után 
Kormányos Sándor polgármester úr ünnepi gondolatai 
következtek. Ekkor egy oklevéllel és egy gravírozott emlék-
kel mondott köszönetet Vincze Jánosnak, Pálinkás Istvánnak, 
Tóth Ferencnek munkájáért, és a falunkért tett sok segítsé-
gért, valamint Kontesz Adriánnak gratulált sportban elért 
sikereiért.
Ezek után sorban jöttek a zeneszámok a mazsorettcsoportok 
kíséretével. Elsőként Várhalmi Oszkár: Béla Király Indulója 
csendült fel a Törpikék Mazsorettcsoporttal.
Második műsorszám Jacob de Haan feldolgozásában Tomaso 
Albinoni: Adagio című száma volt, melyet a zenekar előadá-
sában hallhattunk.
Ezután a Baby Elephant Walk című film betétdala közvetke-
zett a Szivárvány Mazsorettcsoporttal.

Mindig szívünket melengeti, ha falunkból akár egyénileg 
akár csoportosan is eredményt ér el valaki és ezzel öregbíti 
Csengele hírnevét. A művészeti iskolában ez már többször is 
megtörtént, de az utolsó nagy megmérettetésre még lassan 
fél év távlatából is szívesen emlékszünk vissza. 2016. nya-
rán a zenekar Szerbiában egy nemzetközi versenyen vett 
részt, ahol 5 ország 12 fúvószenekara közül a Csengelei 
Fúvószenekar a verseny nagydíját érdemelte ki. Ott hangzott 
el Franjo Pokorni: Aleksandar I. indulója is, melyet most az 
Ifjúsági és a Kiccicák Mazsorettcsoport közös tánca kísért.
Mint minden évben most is volt vendég együttes a koncer-
ten. Idén a Brass Orkestar Junior Pancevo műsora színesítet-

Karácsonyi ünnepség
Az Általános Iskolában az év utolsó tanítási napján volt a 
karácsonyi ünnepség, melyen a hittanos gyerekek adták elő 
betlehemes műsorukat.
A műsor után Longa Istvánné igazgató nő az iskolai Simonyi 
Zsigmond helyesírási versenyen helyezést elérő gyerekeknek 
adta át okleveleiket.
Természetesen Karácsony alkalmával minden osztály kapott 
ajándékot is, egy szaloncukor csomagot vehettek át az osz-
tályok, majd ezek után hivatalosan is elkezdődött a téli 
szünet, melyet minden gyermek kitörő örömmel fogadott.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Faluházi hírek

Adventi gyertyagyújtások
December 4-én advent második vasárnapján elsőként Laczkó 
Ferenc plébános úr megszentelte a koszorút, majd Csókási 
Zoltán alpolgármester meggyújtotta a második gyertyát. 
Ezek után a kőszínpadon a művészeti iskola táncos növen-
dékeinek, az általános iskola 5. osztályának műsora követ-

kezett, közben Pigniczki Dóra énekelte el a Játssz még című 
dalt.
December 11-én, a harmadik, rózsaszínű gyertyát Farkas 
Sándor gyújtotta meg. Ezután az óvodások műsora követke-
zett, majd Rényi László osztott meg velünk, egy megható 
karácsonyi történetet, melyet felesége Renáta írt, végül 
pedig közösen elénekeltük a Mennyből az angyal című éne-
ket.

December 18-án a Szent Imre templom scolájának műsorá-
val zárult az adventi ünnepkör. A novemberben alakult 
kórustól két egyházi éneket hallhattunk és kívántunk min-
den csengelei lakosnak boldog ünnepeket!

Törköly Ágnes

te a koncertet Szerbiából. Műsorukkal nagy sikert arattak a 
közönség körében.
A vendég együttes műsora után a csengeleiek produkcióival 
folytatódott tovább a rendezvény. A zenekar a kisteleki zene-
kari tagokkal közösen egy ifjúsági zenekart indít és így sze-
retnének 2017-ben a Művészeti Iskolák Országos Zenekari 
Versenyén részt venni, melyre természetesen a felkészülés 
már megkezdődött. Az első válogató anyagot már megtanul-
ták és a koncerten elő is adták, mely Jacob de Haan: Free 
World Fantasy című műve volt, az Ifjúsági Mazsorettcsoporttal 
közösen.
A Napfény és a Kiccicák Mazsorettcsoport Kurt Sorbon 
összeállításában: American March Highlights című számára 
táncolt.
Czirok Zoltán és Czirokné Krizsán Zsuzsanna mindig gondol 
azokra, akik már hosszú évek óta részt vesznek a zenekar és 
a mazsorettcsoport munkájában. 10 éves munkáért Turcsán 
Dóra és Kiss Alexandra vehette át díjaikat Czirokné Krizsán 
Zsuzsanna, Csáki Klaudia mazsorettcsoport vezetőktől és 
Kormányos Sándor polgármestertől.
A következő műsorszám után a zenekarosok jutalmazása 
történt. 10 éve oszlopos tagja a zenekarnak Mustoha Regina, 
Pigniczki Dóra és Holó Patrik, akiknek szintén gratulált 
Kormányos Sándor polgármester és Czirok Zoltán zenekar-
vezető átadta nekik emléktárgyaikat.
A zenekar augusztus 21-én Mélykúton egy 300 fős fúvósze-
nekar részese volt. Ezen a fesztiválon hangzott el Beregi 
Vendel: Dalcsokor összeállítása is, melyet a közönség közö-
sen énekelt az együttessel.
A műsort a Pet Shop Boys: Go West című száma zárta az 
Ifjúsági Mazsorettcsoport kíséretével. Ez az a szám, mely a 
különböző fellépéseken soha nem maradhat el. Most is vas-
taps kísérte.

A koncert nagy sikert aratott, köszönjük szépen az élményt 
a zenekari tagoknak, a mazsorettcsoport tagjainak és termé-
szetesen a felkészítő tanároknak Czirokné Krizsán 
Zsuzsannának, Czirok Zoltánnak, Csáki Klaudiának, Gömöri 
Balázsnak és Kalmár Gergelynek.

Törköly Ágnes

70 éven felüliek köszöntése
Falunkban már hagyománnyá vált, hogy a 70 éven felüli 
csengelei lakosokat megköszöntsük. Az ünnepségre idén 
december 6-án került sor. Kormányos Sándor polgármester 
úr ünnepi gondolatai és jókívánságai után a művészeti isko-
la táncos és fúvós növendékeinek műsora következett, 
melyet a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar dalcsokra 
zárt.
Ezek után mindenki átvehette az önkormányzat ajándékát, 
melyben alapvető élelmiszerek voltak.
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Út a csengelei tanyavilágból 
az iskoláig
Tél van kora reggel, még sötét uralja a tájat. Az autóbusz, 
amellyel reggelente utazok Csengelére dolgozni, ráfordul a 
Pántlika útra. Ahogy haladunk az úton, látni a fűtött busz-
ból a dér lepte fákat, szántóföldeket. Csodaszép ez a táj, de 
kint bizony nagyon hideg van.
Az első megállóhelyen mindig egy kislány száll fel, illedel-
mesen köszön, majd helyet keresve leül. Az autóbusz halad 
tovább. Amíg Csengelére érünk az elágazáshoz, addig hat 
megállóhelyen szállnak fel gyerekek. Jó látni a hidegtől kipi-
rult arcukat és hallani beszélgetésüket, nevetésüket. Lassan 
elérjük Csengele szélét és rákanyarodunk a majsai útra. Pár 
kilométer után balra fordul az autóbusz és eljutunk az épülő 
baromfi vágodához, mert itt is van megálló és feszálló gyer-
mekek. Egy kis manőver, tolatás, fordulás és tovább megyünk 
a jászszentlászlói elágazáshoz, itt megfordulunk, közben 
még két helyen szállnak fel gyerekek, majd haladunk úti 
célunk felé, Csengele központjába az iskolánál. A gyerekek 
leszállnak és szinte néma csend lesz, csak az autóbusz 
motorhangja duruzsol, mint egy jól megrakott kályha.
Amíg sétálok a munkahelyemre elgondolkozom, milyen sok 
gyerek jár a tanyavilágból Csengelére iskolába. Tőlük tudom, 
mert néha beszélgetek velük, hogy van aki 2-3 km-t is gya-
logol a buszmegállóhoz, amely nem kis teljesítmény hideg-
ben, esetleg hóban. Magam előtt látom a kipirult gyermek 
arcokat és tudom, hogy ezek a gyerekek a jég hátán is meg-
élnek majd.
Kérdezhetik miért?!
Mert korán reggel – télen még sötétben – elindulnak gyalog 
az autóbusz megállóhoz, melegben, hidegben, esőben, 
hóban, tehát kitartóak, állhatatosak.
Nem nyafognak, hogy fáznak, hogy melegük van, fegyelme-
zetten, türelmesen várják az autóbuszt és tisztességesen 
köszönnek mindenkinek.
Bevallom töredelmesen, hogy alig várom az iskolai téli szü-
net végét – a gyerekekkel ellentétben -, hogy ismét találkoz-
hassam velük, halljam a hangjukat és lássam a kipirult 
arcukat.

Sándor Szidónia

Megérkeztem
December hónapban született gyermekek: Gáspár Ferencnek 
és Szarka-Kovács Tündének Indira, Lázár Mariannának 
Noémi, Minkó Istvánnak és Harkai Margitnak Henrietta
Gratulálunk!

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

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

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

Tisztelt Ügyfeleink!
A Pillér Takarékszövetkezet 

2016. augusztus 1-től a következők szerint tart 
nyitva:

HÉTFŐ 12.30 – 16.00
KEDD 7.30 – 11.30

SZERDA 12.30 – 16.00
CSÜTÖRTÖK 7.30 – 11.30

PÉNTEK 7.30 – 11.30

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. január 14-én 6 órától 
2017. január 16-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/487-4030

2017. január 21-én 6 órától
2017. január 23-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba
Telefon: 06-70/330-4504

2017. január 28-án 6 órától
2017. január 30-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267

2017. február 4-én 6 órától
2017. február 6-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390-4624

Állatorvosi ügyelet

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.
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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 szerda 10-12.
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás kedd 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
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
TITKÁRSÁG ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Olajos Alíz Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.

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 3200 Ft-ért! 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! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üvegtartó 
polccal három bárszékkel. Ágyneműtartós két személyes heverő, 
ágyneműtartós gyerekheverő, felnőtté nyitható. Hobbira való 2 db 
ágyneműtartós heverő olcsón. 
Törésmentes magas támlás műanyag szék asztallal. 
Férfi-női ruhanemű, újak és alig használtak, cipők, készletek, 
ajándéktárgyak, szőnyegek. Gyári csomagolásban nagy méretű 
olajkályha, használt szieszta, 2 db olajkályha, 2 db új piros veze-
tékes telefon készülék. Könyvek: betegségeket felismerő lexiko-
nok, 1994-2001-ig 104 db-os havi megjelenésű válogatás köny-
vek. Egy tekercs új tüskésdrót, keréken guruló gázzal működő 2 
égős grill. Újszerű állapotban nagy kerekű robogó 140 km óraál-
lással, sisakkal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös 
rekeszben csírás vetőburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelő 
cserepek, új szerű alig használt két égős gázrezsó. 
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194
Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, 
konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség. 
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné 
Harkai Erikánál 06-20/227-5631
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106m2-es, amihez melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 
kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 
szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 
tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 
kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408
3800 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában! Fúrott 
kút, locsoló berendezés, ipari áram van a területen. 
Érdeklődni: 62/286-003
1 bála nagyméretű új tégla eladó Harkai Istvánnénál. Érd.: 
tanya: 197.
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 

(folytatás a következõ oldalon)
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amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. 
A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. Érd.: 
06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 
szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! Érd.: 
06-20/231-1530
1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fólia-
váz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán eladó! 
Érd.: 06-30/590-9351
Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes 
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlag-
súlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: kb. 40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos 
lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hőcsöves olajkályha, 
keresztvágó fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok számai 50 
Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 
hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületekkel és felsze-
reléssel (kistraktor, permetező, rotátor stb.) együtt eladó! 
Érd.: 06-30/9980340
A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkomfortos 
ház 610 négyszögöl portával, nagy melléképületekkel eladó! 
Ugyanitt egy 28-as 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 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
Két db jó állapotban lévő heverő és két fotel eladó! Érdeklődni: 
Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956
SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő (fel-
nőttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-30/487-
6946-os telefonszámon
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 
legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! Érdeklődni: Czombos 
Ferencné, 06-62/312-323 
Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi 
fűtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.: 06-30/531-1716
Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. Érd.: Horváth Istvánné, 
06-30/263-4397
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.: Geráné 
Franczia Aranka 06-30/3163610
Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-305562 
948
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
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 javítását, 
vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 

Longa István autószerelő mester és gumisze-
relő 
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! 5 q futó, talajmaró. Érdeklődni a 06-30/487 6946-os tele-
fonszámon.
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Gépi hasogatást, favágást, fűrészelést vállalok! Érdeklődni a 
06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.
Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklődni a 
06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklődni: +36-20/59 
42041
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni lehet a 06-30/328 
2375-ös telefonszámon.
Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában, valamint 2mx3m-
es szőnyeg, csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szek-
rénysor, gázpalackok, székek, kézi kocsi, TV dekóderrel, zsírosbö-
dön, biciklik, teakályha. Telefon. +36-20/413 4914
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 62/286-
190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! Telefon: 
06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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