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Karácsonyi köszöntő
Ismét elérkezett a pillanat, hogy év vége közeledvén szá-
mot vegyünk magunkkal, és elvégzett feladatainkkal 
szemben.
Azt gondolom, hogy az elmúlt egy esztendőben számos 
változás következett be kis falunk életében. A változások 
nem mindig kedvünkre valóak, felforgatják megszokott 
életünket. Meggyőződésem, hogy a testülettel együtt meg-
hozott döntéseink a fejlődést szolgálják. Ahhoz azonban, 
hogy ezek értelmet nyerjenek, összetartó közösségre van 
szükség, melynek alapja a szeretet, az egymásra figyelés, 
és a család.
A Karácsony is ezen gondolatokat  ébreszti.
Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy a Karácsony a meg-
vásárolt tárgyakról, rohanásról, idegeskedésről szóljon.
Ezt a sok energiát arra is fordíthatnánk, hogy szeretteinkre 
figyeljünk, számukra kedves dolgokat tegyünk, vagy egy-
szerűen csak együtt legyünk. Pénzzel nem megvásárolható 
a mosoly, az ölelés, a kedves szó, amiből manapság talán 
a legnagyobb hiány van. 
Az ilyen kis közösségekben, mint a mi falunk, talán még 
nem veszett el minden. Ezért arra kérem Önöket, a kará-
csonyt a régi hagyományos értékekkel várjuk, és éljük 
meg. Hiszen januártól ránk köszönt újra mindaz, mit egy 
pillanatra magunk mögött próbáltunk hagyni. 
Ezen gondolatokkal kívánok minden csengelei lakos szá-
mára békés, boldog, meghitt, családi körben eltöltött ünne-
peket.

Harang csendül

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Kormányos Sándor, polgármester

Remény
A kórteremben halk karácsonyi zene szólt. 
Advent első vasárnapja volt, közeledett az ünnep, egy rend-
kívüli ember születésének ünnepe, aki valaha a földön járt 
és szeretetet hirdetett. Békét kínált, reményt adott, hitet, 
lelki erőt. És évszázadok múltán ad most is az arra nyitott 
szíveknek – lelkeknek. Bárcsak több szív és lélek nyílna meg 
neki!
Az egyetlen ágyon egy fiatal férfi feküdt, a harmincas évei 
közepén járhatott. Kómában volt. Középkorú asszony ült 
mellette, beszélt hozzá, a kezét simogatta. Elcsöppenő köny-
nyei a mozdulatlan, hűvös kézre hulltak. Néha elcsendese-
dett, erőt gyűjtött, és beszélt tovább. 
Annának hívták. Általános iskolai tanár volt, a hatodikosok 
osztályfőnöke. Irodalmat tanított. Szerette a hivatását, a 
tanítványait, és büszke volt arra, hogy
a mostani, elgépiesedett, digitális világban meg tudta értetni 
és szerettetni a gyerekekkel az írott szó gyönyörűségét. Az 
irodalom szeretete gyermekkorából eredt, apai nagyapjának, 
Nagyapónak köszönhetően, aki, amellett, hogy meséket 

olvasott neki, számtalan, általa kitalált történettel is szóra-
koztatta szeretett unokáját.
Most is ezekből a történetekből mesélt az eszméletlen fiá-
nak, egyiket a másik után, ugyanúgy, mint régen, amikor a 
fiú volt gyermek, és ugyanúgy élvezte Nagyapó meséit, mint 
ő maga hajdanán.
Harmadik hete, minden este, órákon át. 
Próbált nem gondolni arra a végtelen fájdalomra, amit akkor 
érzett, mikor megtudta, a zebrán átkelő fiát elütötte egy 
autós, aki vezetés közben telefonált. Próbált nem kiabálni, 
nem zokogni, nem éreztetni a gyerekekkel kimondhatatlan 
aggodalmát. Próbált erőt meríteni férje rendíthetetlen szere-
tetéből, az őket körülvevők őszinte együttérzéséből.
És közeledett a karácsony, a meghitt ünnep, amit mindig 
együtt töltöttek.
A várakozás most másról szólt.
Ránézett fia békés, szép arcára és arra gondolt, amit a keze-
lőorvos mondott neki aznap. – „Asszonyom, nem tudom 
biztatni, reménykedünk.”

(folytatás a következõ oldalon)
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Remény. Remény. REMÉNY!
A halk zene és a monitorok zúgása mellett rázuhant a múlt. 
Minden karácsonyra szívesen emlékezett, mert teli voltak 
szeretettel, nagymama süteményeinek ízével-illatával, a csa-
ládi együttlétek meghittségével, zamatos beszélgetésekkel, 
az egyszerű ajándékok, akár egyetlen szem narancs okozta 
feledhetetlen örömmel. Visszarepült gyermekkorának arra a 
karácsonyára, amikor életének legértékesebb ajándékát 
kapta Nagyapótól. Fából faragott angyalka volt, mosolygós 
arcú, kitárt szárnyakkal, kezében egy kis fenyőágat tartott. 
Nagyapó maga készítette, belefaragta szívének minden sze-
retetét. 
-” Kislányom, őrizd meg ezt az angyalt, emlékeztessen öreg 
nagyapádra egész életedben! Reménynek neveztem el, ha 
gondod-bajod lesz, vedd elő, gondolj rám, én mindig veled 
leszek. Akármi történik, reménykedj! „-
Nagyapó szavait úgy hallotta, mintha ott állt volna mellette.
Remény. Mindenhová vitte magával, bárhová került. 
Számtalan nehéz pillanatban vette elő és merített belőle 
erőt. Főiskolai éveiben kollégiumban lakott, a legjobb barát-
nőjével, akivel már a gimnáziumban is osztálytársak voltak. 
Klárinak hívták, angol szakra járt. Reményt, aki mindig 
látható helyen állt, ő is meg-megsimogatta olykor, ha úgy 
érezte, segítségre szorul. Még pár évik laktak együtt kezdő 
tanár korukban is, mert 3 évig egy iskolában tanítottak.
Klári aztán egy nagyvárosba, majd évek múltán külföldre 
költözött, de kapcsolatban maradtak azóta is, havi rendsze-
rességgel.
De Remény sajnos elveszett. Az albérletüket, mielőtt elköl-
töztek, ki kellett festetniük, és a kis szobrot a festés után 
nem találták. Anna évekig siratta, azóta sem feledte.
„Bár megint a kezemben tarthatnám! Nagyapó, segíts! „- 
suttogta könnyes szemmel, amikor aznap estére elköszönt a 
fiától és hazament, hogy egy új napon, új várakozással és 
reménnyel ébredjen.
A sérült továbbra is kómában feküdt, de magától lélegzett. 
Anna pedig tovább mesélt, estéről estére. Azt is elmesélte, 
hogy beszélt a gyerekeknek Reményről és a régi karácso-
nyokról.
Advent harmadik vasárnapján a szokásos időben ült az ágy 
mellett és éppen egy közös élményről mesélt, amikor kopog-
tak az ajtón.
„Ki lehet az?” – gondolta, mert a nővérkék nem szoktak 
kopogni.
Az ajtó kinyílt, és szépen, csendben, egy-egy égő gyertyával 
és kis papírdarabbal a kezében besorjázott mind a 18 hato-
dikos tanulója.
„Csókolom tanár néni!”- suttogták.
A legelöl álló kilépett és így szólt: „Hoztunk maguknak 18 
Reményt!” – ezzel mindannyian odamentek hozzá és átad-
ták a rajzaikat egy – egy kitárt
szárnyú, mosolygós leányalakról, fenyőággal a kezében.
Anna lelkében fény gyúlt. Az asztalra helyezett adventi 
koszorún égő 3 gyertya fénye meglobbant, mintha átsuhant 
volna valami a szobán. Valami jó.
December 23.-án csomagot hozott a postás.
Külföldről jött, Klári küldte, a legjobb barátnő. Amikor Anna 
kibontotta a dobozt, először egy levelet talált benne.
„Anna! Évtizedek óta cipelem ezt a terhet, amit egyedül én 
okoztam. Nagyon szeretlek, és mindig szeretni foglak. Soha 

nem vallottam be neked, hogy mennyire irigyeltelek. Azért, 
mert olyan családod volt, amilyen nekem soha. 
Szerető, összetartó, érzelmekkel teli. Nekünk anyagiakban 
jóval több jutott, de te ezerszer gazdagabb voltál nálam. És 
a családod szeretetéből nekem is jutott. Ennek ellenére 
vétettem ellened. Én tettem el Reményt. Hogy nekem segít-
sen.
Hogy az enyém legyen. De most Neked van rá nagy szüksé-
ged. Bocsáss meg nekem, ha képes vagy rá!
Klári.”
És a dobozban ott volt Remény. Ugyanúgy mosolygott, mint 
amikor Nagyapó a kezébe adta. Hazatért.
Másnap, Szentestén a kis angyalszobrot fia kezébe helyezte. 
Férjével együtt meggyújtották a karácsonyi koszorú 4 gyer-
tyáját, és a kórterem ablakán át együtt nézték a város fénye-
it. Aztán megjelent néhány hópihe, majd egyre több, havazás 
indult. Megölelték egymást, nézték a hópihék táncát, és 
halkan énekelni kezdtek: „Mennyből az angyal eljött hozzá-
tok... „
És ahogy dúdoltak, hirtelen mintha valami lágyan megérin-
tette volna az arcukat, aztán egy halk, de határozott hang 
hallatszott az ágy felől:
- „Anya! Apa! Karácsony van?”
..és ahogy rohantak az ágy felé, a fiú felemelt kezében 
Remény mosolygós arcocskáján megcsillant a gyertyafény.
..és még aznap, a szeretet estéjén elment egy üzenet 
Klárinak. Egyetlen szó:
megbocsátok.

Legyen hittel, reménnyel, szeretettel és megbocsátással teli 
meghitt , gyertyafényes karácsonyuk !!

Kívánom őszinte szívvel mindannyiuknak

Dr.Torontáli Renáta

Önkormányzati hírek
Megemlékezés a temetőben
November 1-jén emlékeztek meg a temetőben az elhunyt 
hozzátartozókról, ahol Kovács Zoltán káplán tartott egyházi 
szertartást. Ezután jött az I. világháborús emlékmű meg-
szentelése, és a polgármester és alpolgármester általi meg-
koszorúzása. A II. világháborús hősi halottak sírjainál a 
képviselő-testület tagjai helyeztek el mécseseket.

A szertartás előtt és után is folyt a sírok megszentelése.
A temető környékének biztonságáról a polgárőrök gondos-
kodtak.

(folytatás az előzõ oldalról)
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vezetése közben, majd Szatmári Imre dandártábornok beszélt 
a tűzoltók munkájáról.
Ezután Kormányos Sándor polgármester képekkel illusztrál-
ta beszámolóját az elmúlt egy évben történtekről. Részletesen 
kitért minden eseményre, legyen az megoldott, vagy megol-
dásra váró probléma, vagy pozitív eredmény. Beszámolóját 
egy írásos anyaggal is kiegészítette, mely nyomtatott formá-
ban elérhető volt az érdeklődőknek. 

Törköly Ágnes

Mesemondó verseny
2018. november 15-én délután rendezték meg az általános 
iskolában a mesemondó versenyt. Az előző évekhez hason-
lóan két korcsoportban történt a megmérettetés, az 1-2. 
osztályosok és a 3-4. osztályosok között. 
A háromtagú zsűri szebbnél szebb meséket és verses mesé-
ket hallott a gyerekektől, mellyel nehéz döntési helyzetbe 
hozták őket. 
A következő eredmények születtek:
1-2. osztályosok:

I. helyezett: Szűcs Kamilla 2. osztály
II. helyezett: Szekeres Vivien 2. osztály
III. helyezett: Molnár Kinga 1. osztály
IV. helyezett:  Jaksa Martina 1. osztály 

és Kornóczi Tamara 2. osztály
V. helyezett: Almási Laura 2. osztály

3-4. osztályosok:
I. helyezett: László Levente 3. osztály
II. helyezett: Niemeyer Tamara 4. osztály
III. helyezett:  Majlát Anita 3. osztály 

és Csíkos Kamilla 4. osztály
IV. helyezett: Gombai Gabriella 4. osztály
V. helyezett: Kovács Bianka 3. osztály

M.M.

Tűzoltóautó átadás és közmeghallgatás
November 17-én ünnepélyes keretek között kapott meg 
használatra a Csengelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy 
újabb Mercedes tűzoltóautót. A járművet korábban 18 évig 
az állami tűzoltók használták.
Az átadásra délután 4 órakor került sor, melyet megtisztelt 
jelenlétével Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, Ördög 
István tűzoltó alezredes, Galiba Gábor tűzoltó őrnagy, 
Balázs András tűzoltó százados is. 
Az ünnepi beszédek elhangzása után átvágásra került a 
nemzeti színű szalag, majd Antal Imre plébános úr szentelte 
meg a járművet. 

Ezután a faluházban megkezdődött a közmeghallgatás. 
Kormányos Sándor polgármester beszámolója előtt Szalai 
Zoltán Szabolcs rendőr alezredes a kisteleki rendőrkapitány-
ság vezetője beszélt a közbiztonságról. Antal Imre plébános 
úr is néhány szóban köszönetet mondott a híveknek, az 
önkormányzatnak a közös és eredményes munkáért. Őket 
követte Retkes Péter a Berotel képviseletében, aki arról szá-
molt be, hogy milyen nehézségekbe ütköztek az internet (folytatás a következõ oldalon)
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Mindkét korcsoportból az első két helyezett továbbjutott 
Domaszékre a területi mesemondó versenyre. Sok sikert 
kívánunk kis mesemondóinknak!

Törköly Ágnes

Szent Imre családi nap
Idén november 10-én, szombaton délután szerveztük meg a 
családnapunkat, Szent Imrének, templomunk védőszentjé-
nek ünnepe alkalmából.
Az esemény délután kezdődött az egybegyűltek köszöntésé-
vel, majd következtek a már hagyományos csapatjátékok, 
melybe a gyerekeken kívül a felnőttek is bekapcsolódtak. 
Akik nyugalmasabb feladatot választottak inkább, azok 
mehettek kézműveskedni a faluház egyik termébe, ahol két 
tanító néni segítségével libákat lehetett készíteni a közelgő 
Szent Márton napra készülve.

Eközben a piactér egyik szegletében a segítő szülők egy csa-
pata már lelkesen nekilátott a 30 kilónyi debreceni kolbász 

sütéséhez, amit a játékok befejeztével 16 órakor közösen 
fogyasztottunk el. A kolbász mellett rengeteg sütemény is 
érkezett a szülők és nagyszülők jóvoltából. A gyerekek a 
szomjukat szörppel és limonádéval csillapíthatták.
17 órakor fáklyás körmenettel vonultunk át a faluháztól a 
templomig, s közben imádkoztunk családjainkért.

A templomba érve egy liturgikus énekes színdarabot tekin-
tettünk meg a Harmónia Egyesület előadásában, melynek 
címe Szent István király koronázása volt. A közel 50 perces 
színdarab nagy sikert aratott.
Az előadást ünnepi szentmise követte, melyet Kovács Zoltán 
lelkész mutatott be. 
Nagyon köszönjük a sok-sok segítséget, különösen Csengele 
Község Önkormányzatának és a Polgárőr Egyesületnek.

Katona Attila és Zólyomi-Katona Theodóra

A dr. Torontáli-Pigniczki páros nyerte el a 
tollas vándorkupát
November 11-én rendezte meg a tollas baráti kör a 12. baj-
nokságát. A vetélkedések páros versenyszámban folytak. A 
nyolc páros két csoportban körmérkőzéseken vett részt, majd 
a csoportelsők az aranyéremért és a vándorkupáért, illetve a 
második helyezettek a bronzéremért küzdhettek. A korábbi 
kétszeres bajnok Csáki István a második meccsének elején 
lesérült, de azért sántikálva végig csinálta a selejtezőket. 
A bronzéremért az Edlichné Fekete Piroska-Edlich József és 
a Jos Bierings-Kiss Nándor páros mérkőzött meg, mely során 
az előbbiek győztek 21-14 arányban.

Az aranyéremért a dr. Torontáli Renáta-Pigniczki Árpád és a 
Lantos István-Tisóczki Ferenc páros harcolt. Az előbbi páros 
tagjai korábban már mind nyertek bajnokságot, így nem volt 
meglepő, hogy 21-11 aránnyal elnyerték a vándorkupát.
Az érmeket Kormányos Sándor polgármester és a korábbi 

(folytatás az előzõ oldalról)
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bajnok, Gyermán Vivien adta át. A közös ebédet a novembe-
ri jó időnek köszönhetően a faluház melletti téren fogyasz-
tottuk el, majd aki még bírta erővel, az folytathatta a tolla-
sozást.

Molnár Mihály

Óvodások Márton napi megemlékezése
November 15-én délután tartotta Márton napi megemlékezé-
sét az óvoda és a bölcsőde. Először a József Attila téri 
kőszínpadon adták elő a műsorukat a kicsik, majd lámpá-
sokkal vonultak az óvodához. Itt alkalomhoz illően libatö-
pörtővel, libazsíros kenyérrel és libamájjal várták a gyereke-
ket és a hozzátartozókat.

Molnár Mihály

Néhány kép a rendezvényről:

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015  
Projekt címe: Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén  
  

MEGHÍVÓ  

SZEMLÉLETFORMÁLÁS A CSENGELEI GYEREKEK SZÁMÁRA   
 

ELŐADÁS IDŐPONTJA:  2018. DECEMBER 14.  

ELŐADÁS HELYE: CSENGELE FALUHÁZ, DEÁK FERENC U. 25  

 

Csengele Községi Önkormányzat elkötelezett a helyi lakosok életminőség javítása és a természeti 
környezet megőrzése területén. A TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015 pályázat keretein belül külön figyelmet 
fordít a helyi lakosság szemléletformálására, különös tekintettel a felnövekvő generációnak történő ismeret 
átadást tartjuk kiemelt célunknak. Ennek érdekében szervezünk korosztályos szemléletformáló programot 
a gyerekek részére.  

A rendezvény programjain megismerkedhetnek a gyerekek a helyi sajátosságokkal, a környék vízrajzával, 
az esővíz fontosságával valamit a vízmegtartás lehetőségeivel.  

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket is!  

 
PROGRAM:  
9:00 - 9:10  MEGNYITÓ BESZÉDET MOND Kormányos Sándor Polgármester  
9:10 - 9:20  TÁJÉKOZTATÓ a TOP pályázatokról  

9.20 – 10.00  Szemléletformáló csoportos program gyerekeknek I. korcsoport  
10.00 -11.00  Szemléletformáló csoportos program gyerekeknek II. korcsoport  

11.00 -11.25  Játékos kérdőívek kitöltése  
11.30 -11.40  Kérdőívek kiértékelése, nyeremények átadása  

11.45 – 11.55  PORGRAM ZÁRÁSA  
 

Kapcsolat:  
Csengele Községi Önkormányzat 6765 
Csengele, Petőfi u. 13 Telefon: 62-586-570  
E-mail: palyazat@csengele.hu  
Web: www.csengele.hu  
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Tisztelt Lakosok!
Oláh Rajmund a NAK-TAN Kft szaktanácsadójaként 
egyéni vállalkozók, vállalkozások, őstermelők részé-
re támogatott mezőgazdasági szaktanácsadási szer-
ződés keretein belül szaktanácsadói szolgáltatást 
vállalok. A szolgáltatás részét képezi: - gazdálkodá-
si napló vezetése; - kérelembenyújtás és adatszol-
gáltatás a hivatalok felé; - ellenőrzések esetén 
érdekképviselet biztosítása; - tápanyag gazdálkodá-
si terv készítése. A támogatott szaktanácsadás éves 
díja 24.786,- Ft + ÁFA. A szerződéskötés érdekében 
keressen bizalommal az olah.rajmund@naktan.hu 
e-mail címen, illetve a +3670/9045463-as telefon-
számon.

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 jogos m Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény értelmé-
ben „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége 
szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti 
szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

2018. december 8-án 6 órától
2018. december 10-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. december 15-én 6 órától
2018. december 17-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. december 22-én 6 órától
2018. december 24-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter, Telefon: 
06-30/487-4030

2018. december 24-én 6 órától
2018. december 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. december 29-én 6 órától
2018. december 31-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. december 31-én 6 órától
2019. január 2-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. január 5-én 6 órától
2019. január 7-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

Állatorvosi ügyelet

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. január 7.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. január 9.

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

Megérkeztem
Novemberben született gyermek:

Csókási Szilárdnak és Flórián Tündének 
Dominik.

Gratulálunk!

Könyvtári hírek
A Peter&Pan együttes koncertje
A Gyermekkönyv-hónap keretén belül november 26-án a 
Peter&Pan együttes volt a könyvtár vendége. 
A koncertre az általános iskola alsó tagozatosai és az 5. 
osztály jött el. Az együttes hatalmas hangulatot varázsolt a 
faluházba. 
A közel egy órás műsor alatt mindenki nagyon jól érezte 
magát, reméljük, hogy hamarosan újra vendégül láthatjuk 
az együttest. 
A koncertet a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
jóvoltából tudtuk meghívni Csengelére. Köszönjük!

Törköly Ágnes
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A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00, Szombat: 8.00-11.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

Hirdetések
Porta eladó az Egyetértés utcában 90 m2 alapterületű alappal, 
közművesített, fúrott kúttal. Érd.: 06-30/598-3097
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 m2 nagy-
ságú, épületek nincsenek de van egy kis vegyes fás erdő rajta! 
Irányár 1.000.000 Ft.
Wilk de Luxe lakókocsi 5,5 m hosszú belépő sártorral eladó! 
Ár: 420.000 Ft, ugyanitt egy nagy hűtőláda 20.000 Ft-ért 
szintén eladó!
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Eladó a Deák F. u. 8. sz. alatti ház! 
Ugyanitt eladó még fagyasztószekrény, fagyasztóláda, nagy telje-
sítményű terménydaráló, sparhelt, teatűzhely, villanybojler, gáz-
tűzhely, tárcsás mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, vasmázsa, 
villanymorzsoló és kézi, boroshordók, sutú, bútorok, edények, 
cserép, női kerékpár! Telefon: 06-30/855-5259

Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiátor, 1 db 
120 literes önitató, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg 
fa mázsa súlyokkal. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 12-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből és 1 db 
8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből öntözőberende-
zésekkel eladó! Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! (A föld 
2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). Csengele Tanya: 628. 
szám alatt 1 hold tanyatelek eladó (épület nincs)! 
Tanya 92. 15.000 m2 földdel eladó! Érd.: 06-20/476-6448
Eladó konvektor alkatrésznek. Biciklijavítást, cipővarrást, vala-
mint redőnyjavítást is vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy dohányzó 
asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy porszívó, egy szí-
nes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m 
szőnyeg! Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg eladó! 
Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es csőből, 
és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta 
FRANCIAÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, disznóvágó 
kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult tetővel (2mx80 cm), 
disznóvágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
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 telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. Érd.: 06-20/430-8482

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

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015
Projekt címe: Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén

 

 

MEGHÍVÓ
SZEMLÉLETFORMÁLÁS A CSENGELEI LAKOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA

ELŐADÁS IDŐPONTJA: 2018. DECEMBER 12.

ELŐADÁS HELYE: CSENGELE FALUHÁZ, DEÁK FERENC U. 25.

Csengele Községi Önkormányzat elkötelezett a helyi lakosok életminőség javítása és a természeti 
környezet megőrzése területén. A TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015 pályázat keretein belül külön figyelmet 
fordít a helyi lakosság szemléletformálására, a pontos- és részletes tájékoztatásra a lakosság és a 
gazdálkodók részére. A rendezvény programjain megismerkedhetnek a gazdálkodók helyi sajátosságokkal, 
a környék vízrajzával, az esővíz fontosságával, valamit a vízmegtartás lehetőségeivel. Információt 
szerezhetnek a védekezést segítő munkálatokról és tájékoztatást kaphatnak az Önkormányzat által előírt 
feladatokról. A gazdálkodók megismerkedhetnek a víztakarékos öntözés módszereivel.

PROGRAM:

16:00 - 16:10 MEGNYITÓ BESZÉDET MOND Kormányos Sándor Polgármester
16:10 - 16:20 TÁJÉKOZTATÓ a TOP pályázatokról
16.20 – 16.30 Önkormányzati tájékoztató a csatornák karbantartásról 

dr. Tóth Tibor jegyző
16.30 -16.45 Katasztrófa védelem tájékoztatója a csatornák kezeléséről és 

belvízvédelmi használatáról 
Balázs András Kisteleki Katasztrófavédelmi parancsnok

16.45 -17.00 Helyi sajátosságok kezelése a vízmegtartás területén 
Bába János Ativizig Szakaszmérnök helyettes

17.00 -17.15 Vízmegtartás módszerei és eszközei 
Tóth Attila Harmath és társai Kft. képviselője

17.15 -17.50 Hallgatói kérdések
17.50 -18.00 PORGRAM ZÁRÁSA

Kapcsolat:
Csengele Községi Önkormányzat
6765 Csengele, Petőfi u. 13
Telefon: 62-586-570
E-mail: palyazat@csengele.hu
Web: www.csengele.hu
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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
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-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
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
Eladó: egy alig használt centrifuga, kb. 40-50 literes szőlőprés, 
gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkályha, keresztvágó 
fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezetékkel, száraz-vizes takarító-
gép, szép szekrénysor, régi típusú konyhabútor, edények, készle-
tek, 3 db régi vattapaplan, huzatok, szennyvízszivattyú, színes 
TV. 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 
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., 
Telefon: 06-30/3538409 
 
 
 
 
 
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
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő eladó, ugyanitt 
elektromos kukorica morzsoló kapható. 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
Eladó csillárok, TV állvány, szekrénysor. 
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

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

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
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