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gondolkodó és Csengelét lakhelyéül választót, hogy 2016.
október 2-án menjen el szavazni, hogy még pontosabb
legyek, választani. Válasszon az eddig megszokott, nem
mindig nyugodt, de legalább a szüleink és nagyszüleink által
tanított és jónak látott életet és értékrendet VAGY egy telje-
sen új világot, ahol nem tudjuk gyermekeinkre és a
kultúránkra mi vár. A népszavazás tétje számunkra ez! DE
ha minden szavazó NEM-mel válaszol is, a lakosság 50%-
ának el kell mennie az érvényességhez!
Én, Kormányos Sándor 2016. október 2.-án elmegyek
szavazni, és NEM-el szavazok a betelepítést illetõen!

Kormányos Sándor
Csengele polgármestere

Tisztelt csengelei Polgárok!
Kérem, engedjék meg, hogy túl a választott tisztségen, egy
helybéli születésû, itt nevelkedett, Csengelét szeretõ és a pol-
gárait tisztelõ lakosként szóljak Önökhöz. Polgármesterként
úgy érzem felelõsségem és kötelességem, hogy megosszam
Önökkel azokat a gondolatimat, amelyek a közelgõ nép-
szavazás kapcsán megfogalmazódtak bennem. 
Migránsok. Jönnek, mert azt mondják, otthonukban háború
dúl, míg a békés területeken hatalmas a nélkülözés és a
mélyszegénység. Mégis, országhatárokat figyelmen kívül
hagyva gázolnak át szántókon, zöldség-gyümölcstermõ
területeken, azokon a földeken, amelyek helyi emberek áldá-
sos munkájaként születtek. Szerencsére itt, a Csongrád
megyei homokhátság északi részén ebbõl nem sokat
éreztünk, DE a kötelezõ betelepítéssel ennek részeseivé vál-
hatunk.
Tudom, embertelennek minõsíthetõ az, aki a bajbajutottnak
nem nyújt segítséget. DE kérdem én, mennyire bajbajutott
az, aki elutasítja az ételt, ezzel együtt a kultúránk, a
keresztény hit, és a segítõ kéz elpusztítására is uszít. Ne
feledjük, mi vagyunk a befogadók, mi kizárólag ezt tudjuk
adni, hiszen ezen hittel, kultúrával és ételekkel élünk már
generációk óta. 
Testvér településünk Ering már a kötelezõ befogadás részévé
vált. Közel akkora lélekszámú település, mint Csengele,
jelenleg 32 migránst fogad be, és lát el az általa mûködtetett
idõsek otthonában. Ezen kívül gondoskodnia kell azok
beilleszkedésérõl az ottani környezetbe. Rettegve próbálok
belegondolni a szituációba, hogy hasonló helyzetben mi
történne itt. Akik jönnének, azoknak valahol alvóhelyet kel-
lene biztosítanunk. Csengelén van erre specializálódott
hely? Igen, a nyári táborozó hely, DE utána a mi
gyerekeinkkel mi lesz? 
A hitüket nem gyakorolhatják ott tovább. Azt látjuk, hogy a
migránsok ezt nagyon nehezen tûrik. Az általunk fogyasz-
tott mindennapi ételeink számukra nem megfelelõek.
Sokszor beszélünk emberségrõl, DE mégis milyen támogató
együttmûködést érdemel egy olyan férfi, akit gyermekkora
óta arra neveltek, hogy a nõk tiszteletét mellõzze?
Pozitívumként szokták emlegetni, hogy dolgozni jönnek. DE
akik otthon követ, homokot láttak, alacsonyan iskolázottak,
nálunk mit tudnának kezdeni magukkal, még akkor is, ha
dolgozni akarnak? Félek. Nekik azt mondta valaki, itt kol-
bászból van a kerítés, ingyen a lakás. DE mi lesz, ha rájön-
nek, hogy nem így van. Mennyire lesznek haragosak, és kikre
támadnak, ha veszélyeztetve érzik magukat.
Bennem jelentõs kételyeket ébreszt mindez, hiszen itt min-
denki egyformán megdolgozik a mindennapi megélhetésért,
és azonos megítélésben is részesül. 
Kérek minden szülõfalujával szemben felelõsségteljesen

Beszélgetés Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõvel az október 2-i
népszavazásról
Október 2-án szavazunk a betelepítésrõl. 
Miért írtak ki népszavazást róla?
- Mindannyian látjuk, hogy mind Afrikában, mind Ázsiában
óriási népességrobbanás van az utóbbi ötven évben. Ezek a
tömegek az internet elterjedésével mind közelebb érzik
magukhoz Európát, amely számukra mesés összegû segélyt
ígér, ha idejönnek. Azokból az országokból, ahol háború rob-
bant ki, vagy természeti katasztrófa is sújtott egyes
segélyszervezetek egyenesen Európába terelik az embereket.
Ez a népvándorlás, mint látjuk, katasztrófát okoz
Európában. A vita központi kérdése, hogy a magyar
Parlament beleszólása nélkül Brüsszel döntsön kik teleped-
hetnek le itt, vagy mi magyarok dönthetjük ezt el.

Tehát arról szavazunk, hogy mi dönthetünk saját sor-
sunk felett, vagy errõl ezentúl Brüsszelben fognak?
- Igen. Választás elõtt állunk tehát, hogy Magyarországot
magyar országnak vagy valami egész másnak akarjuk-e?
Választanunk kell, hogy olyan országot akarunk-e, ahol
együtt kell élnünk olyanokkal, akik nem ismerik és nem
tisztelik a kultúránkat, a törvényeinket, ahol megszûnik a
mindennapok biztonsága.

A mostani döntésünkkel szembeállunk az európai
értékekkel?
- Pont ellenkezõleg. Európában elsõként mi magyarok véd-
hetjük meg Európát azoktól, akik Brüsszelben a jövõnket
idegenek tömeges betelepítésében látják. 

(folytatás a következõ oldalon)

Önkormányzati hírek
Idősek karácsonya
Mint minden évben 2017-ben sem feledkeztünk meg a 70 
éven felüliekről. December 13-án szerdán délután Kormányos 
Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a 
művészeti iskola növendékei és a Csengelei Népdalkör és 
Citerazenekar kedveskedett egy rövid karácsonyi műsorral a 
megjelenteknek. 

Ezek után mindenki megkapta az önkormányzat karácsonyi 
ajándékát, egy élelmiszercsomagot. Aki nem tudott eljönni a 
rendezvényre, az később ezt átvehette az önkormányzatnál.

Törköly Ágnes

Játszótér átadása
Az Árpád utcai játszótér játékait az önkormányzat munka-
társai felszedték, felújították és ezek után áthelyezték a 
faluház mellé.
Ennek átadására 2017. december 6-án került sor. Az átadóra 
eljöttek a kis óvodások és az általános iskolás gyerekek is. 
Kormányos Sándor polgármester a gyerekeknek és a megje-
lent szülőknek elmesélte, miért és hogyan került át a játszó-
tér jelenlegi helyére. Mondandóját csengő hangjai szakítot-
ták félbe. 

Lovas fogaton megérkezett a Mikulás, aki szaloncukrot osz-
togatott a gyerekeknek és segített átvágni polgármesternek 
a szalagot. Ezután a gyerekek birtokba vehették a játékokat, 
valamint készültünk nekik forró teával, amit közben kor-
tyolgathattak. 

Törköly Ágnes

Általános iskolai hírek
Mikulás bál
Az általános iskola szülői szervezete által szervezett Mikulás 
bál már hagyománnyá vált az iskolában. 2017-ben erre 
december 9-én került sor. 
A bálat megelőző heteket és napokat már lázas készülődés 
jellemzi, hogy minden a lehető legtökéletesebb legyen. 
December 9-én a közönséget gyönyörűen feldíszített terem 
várta, mely a bál kezdetére teljesen megtelt. 

A fanfár hangjai után Longa Istvánné igazgató nő nyitotta 
meg az estét és kezdődött el a műsor, melyet a művészeti 
iskola növendékeitől és tanáraitól láthattunk, hallhattunk.
Furulyások, rézfúvósok és táncosok, felváltva adták elő pro-
dukcióikat a közönség nagy tetszésére. Az általános iskolá-
ból már kimaradt, de a művészeti iskolába visszajáró növen-
dékek műsora és Pigniczki Dóra éneke is színesítette a 
programot. 
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Mindig nagyon várt esemény a nyitótánc, melyet a 8. osztá-
lyosok táncolnak el, könnyeket csalva ezzel szüleik, hozzá-
tartozóik, tanáraik szemébe. 
Az est folyamán megérkezett a Mikulás is, aki segített a 
tombola ajándékok kisorsolásában. Ezek után hajnalig tar-
tott a szórakozás.
Az általános iskola szülői szervezete szeretné megköszönni 
mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával, vagy bármi-
lyen más formában hozzájárult a bál sikeréhez. 

Törköly Ágnes

Karácsonyi műsor
Az általános iskola 2017. december 21-én tartotta karácso-
nyi műsorát a faluházban. A hittanos növendékek egy szép 
zenével színesített műsorral mutatták be a kis Jézus születé-
sét. Ezután Csókási Zoltánné minden osztálynak átadta 
karácsonyi csomagját, majd kihirdette a téli szünetet, melyet 
a gyerekek nagy örömmel és tapssal fogadtak.

Törköly Ágnes

Óvodai hírek
Decemberi programok az óvodában
December hónap minden évben bőven tartogat eseményeket 
a csengelei óvodások, bölcsődések számára.
December 6-án a Mikulás látogatott el hozzánk, minden kis-
gyermeknek csomagot ajándékozott, a gyerekek lelkesen 
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 programokkal színesítettük napja-
inkat, mely által, sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak. 
Különböző tevékenységeket szerveztünk, ajándékokat készí-
tettünk. Az adventi koszorún idővel mind a négy gyertyát 

(folytatás az előzõ oldalról)
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meggyújtottuk. A gyertyák jelképes történetét az óvónők és 
Zólyomi-Katona Theodóra osztotta meg velünk. 
A szülők bevonásával közösen mézeskalácsot készítettünk 
és 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 nyugdíjba vonuló kollé-
gáink Kontesz Józsefné Anikó és Györfiné Vincze Gyöngyi. 
Kívánunk nekik egészségben, örömökben eltöltött nyugdíjas 
éveket.

Fenntartónk a Csengele Községi Önkormányzat jóvoltából a 
gyerekek boldogan fedezték fel az új játékokat, melyek az 
ünnep idején a karácsonyfa alatt kaptak helyet, de januártól 
a gyerekek veszik birtokukba. A Magyar Vöröskereszt szer-
vezésében minden kisgyermek plüss figurát 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

Vincze Zsigmond Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország 
Horváth Adrián hangszerelésében volt, melyet a zenekar 
előadásában hallhattunk.

Ezután Kurt Sorbon összeállításában az American March 
Highlights következett, közreműködött közben a Cicák és a 
Kristály mazsorett csoportok. A Kishercegnők 
mazsorettcsoport Franjo Pokorni: Aleksandar I indulójára 
mutatták be koreográfiájukat. A Rocky című film betétdalát 
a nagylányok mazsorett tánca színesítette. A következő 
műsorszám a mindenki számára ismert sláger volt Lou Bega 
Mambo No. 5. a Szivárvány mazsorettcsoporttal. Az Ifjúsági 
mazsorettcsoport Beach Boys Golden Hits című számára 
mutatott be egy koreográfiát. 
A Karácsonyi koncerten hagyomány, hogy a vezetők mindig 
gondolnak azokra, akik már hosszú évek óta részt vesznek 
a zenekar és a mazsorettcsoport munkájában. 10 éves tevé-
kenységéért Fődi Krisztina, Mihályi Martina, Juhász Nikolett 
és Sági Viktória vehetett át díjat Czirokné Krizsán Zsuzsanna 
mazsorettcsoport vezetőtől és Kormányos Sándor polgár-
mestertől.
A fúvószenekar munkáját 10 éve erősíti Farkas Ákos, aki 
Czirok Zoltán zenekarvezetőtől vette át emléktárgyát. 
A műsor ezután Ian Hunter Cleveland Rocks a Drew Carey 
show zenéjével folytatódott és a Kristály mazsorettcsoport 
táncával. A következő műsorszám Bán László hangszerelé-
sében az Egy szál harangvirág volt. Az utolsó dal előtt két 
mazsorettes lányt szólítottak a színpadra, Hegedűs Nórát és 
Törköly Vivient. A lányok 15 évig táncoltak a mazsorett cso-
portban, de az élet másfelé szólítja őket, így a táncot nem 
tudják tovább folytatni. Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Czirok 
Zoltán és Kormányos Sándor egy-egy emléktárggyal köszön-
te meg munkájukat. A koncertet Morgan El Bimbo száma 
zárta az Ifjúsági mazsorettcsoporttal, amiben az előbb emlí-
tett két lány utoljára táncolt.

Művészeti iskola hírei
Karácsonyi koncert
Az idei Karácsonyi Koncertre december 22-én 19 órakor 
került sor. A zenekar, a mazsorettcsoportok és felkészítő 
tanáraik már hetekkel korábban nagy készülődésben voltak, 
folyamatos tánc és zenekari próbák jellemezték napjaikat. 
Horváth Lívia volt az, aki végigkonferálta az estét. Először ő 
köszöntötte a megjelenteket, majd Kormányos Sándor pol-
gármester úr ünnepi gondolatai következtek. Ekkor egy 
oklevéllel és egy gravírozott emléklappal mondott köszöne-
tet Rényi Lászlónak, aki 15 éve vezeti a Csengelei Népdalkört 
és Citerazenekart. Megköszönte munkáját a Czirok házas-
párnak is, akik 25 évvel ezelőtt elindították a művészetokta-
tást Csengelén, valamint köszönetet mondott Györfiné 
Vincze Gyöngyinek és Kontesz Józsefnénak pedagógiai mun-
kájukért. Ők ettől a tanévtől kezdve nyugdíjas éveiket töltik. 
Ezek után sorban jöttek a zeneszámok a mazsorettcsoportok 
kíséretével. Elsőként Bachó István: Ludovika-indulója csen-
dült fel az Ifjúsági Mazsorettcsoporttal. Második műsorszám (folytatás a következõ oldalon)
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A rendezvény nagy sikert aratott, köszönjük szépen az 
élményt a zenekari tagoknak, a mazsorettcsoport tagjainak 
és természetesen a felkészítő tanároknak Czirokné Krizsán 
Zsuzsannának, Czirok Zoltánnak, Csáki Klaudiának, Gömöri 
Balázsnak és Kalmár Gergelynek. 

Törköly Ágnes

Művészeti iskolás sikerek a Csongrád Megyei 
Rézfúvós Versenyen
Mórahalmon rendezték meg december 7-én négy év kihagyás 
után az V. megyei rézfúvós versenyt. 
Tíz művészeti iskola 86 tanulója versenyzett négy korcso-
portban (alsós korosztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály és gim-
nazisták) és öt kategóriában (trombita, kürt, tenorkürt, 
harsona, tuba). Csengeléről a művészeti iskola nyolc tanulót 
indított a megmérettetésen. Bronz, ezüst, arany és kiemelt 
arany minősítéssel díjazták a legjobb produkciókat. Gera 
Kitti, Samu Katalin, Katona Petra bronz, Rózsa Dorina, 
Katona Veronika, Vágó Petra, Balog Bella ezüst minősítést 
kaptak. A 86 produkcióból hat kiemelt arany minősítést osz-
tottak ki, ebből Zsolnai Balázs előadását emelte ki a zsűri. 

Gratulálunk a versenyzőknek, felkészítő tanáraiknak Kalmár 
Gergelynek, Gömöri Balázsnak és Czirok Zoltánnak. 
Köszönjük Horváth Lívia zongorakísérő közreműködését. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Elkészítettük a koszorúnkat és ez köré összegyűlve a falu 
lakosságával közösen mi is készültünk a karácsonyra. 
Minden advent vasárnapján egy rövid kis ünnepség kereté-
ben meggyújtottunk egy gyertyát a koszorún. 
Advent első vasárnapján, a hóesés miatt, a műsorral kezd-
tük az ünnepséget, melyet a művészeti iskola fúvós növen-
dékei adtak elő a templomban. Ezután, az első gyertyát – 
ünnepi gondolatai után – Kormányos Sándor polgármester 
gyújtotta meg. 
A második adventra is nagyon sokan eljöttek. A gyertyát 
Csókási Zoltán alpolgármester gyújtotta meg. A műsort az 5. 
osztályosok és a művészeti iskola táncos növendékei adták 
elő.

Advent harmadik vasárnapján műsorral a kis óvodások 
készültek, majd Rényiné dr. Torontáli Renáta karácsonyi 
történetét hallgathattuk meg, és közösen elénekeltük a 
Mennyből az angyal című éneket. A gyertyát Györfi Antalné 
és Kontesz Józsefné gyújtotta meg, akik az idei tanévtől 
nyugdíjas éveiket kezdték meg.
December 24-én a Csengelei Szent Imre Templom Scholájának 
műsorával és a hittanosok betlehemes műsorával zárult az 
adventi ünnepkör.

Minden alkalommal készültünk a megjelenteknek forró teá-
val, forralt borral és szendviccsel. Köszönöm szépen minden-
kinek, aki eljött, hogy együtt ünnepelhettünk és közösen 
hangolódtunk a karácsonyra.

Törköly Ágnes

Faluházi hírek
Adventi gyertyagyújtás
December 3-án megkezdődött a karácsonyt megelőző felké-
szülés és az ünnepre történő várakozás időszaka. 

Megérkeztem
December hónapban született gyermek: Kovács Richárdnak 
és Merschdorf Ibolyának Kamilla Tamara.

Gratulálunk!

(folytatás az előzõ oldalról)
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Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. január 10.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. január 8.

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

Sudoku

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

2018. január 20-án 6 órától
2018. január 22-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. január 27-én 6 órától
2018. január 29-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. február 3-án 6 órától
2018. február 5-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. február 10-én 6 órától 
2018. február 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/519-1829

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.§).

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
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Hirdetések
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 FRANCIA 
ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, disznóvágó kések, 
akácfából disznóvágó asztal, gyalult tetővel (2mx80 cm), disznó-
vágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn 
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es 
telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

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

Locsolóberendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! 
Érd.: Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) 
és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű földterület, 
ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső! 
Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
Tanya 204. szám alatti tanya 7,5 hold földdel eladó! 
Érd.: 30/851-9209
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó. 
Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-1915
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is 
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672
Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, 
konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség. 
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné 
Harkai Erikánál 06-20/227-5631
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)

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki 
mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig
Polgárőrség: 06-30/602 5070,
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Olajos Alíz 62/586-572
polgarmester@csengele.hu 
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta 
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boriné Dóka Erika, Kálmán Rita 
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó, 
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK, KIFÜGGESZTÉSEK, 
KÖZÉRDEKŰ MUNKA, MÉHÉSZET:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika 
Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, 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!
Hulladékudvar nyitva tartás
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidő: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Polgármesteri Hivatal
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Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 
szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 
tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 
kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408
3800 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában! Fúrott 
kút, locsoló berendezés, ipari áram van a területen. 
Érdeklődni: 62/286-003
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 
amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. A 
területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. 
Érd.: 06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 
szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! 
Érd.: 06-20/231-1530
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 
Érd.: 06-30/590-9351
Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes 
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlag-
súlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy 3 égős palackos gáztűz-
hely palackkal, kb. 40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, 
gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkályha, keresztvágó 
fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok számai 50 Ft/db áron. 
Érd.: 06-70/604-7779
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy vagy 
több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840
10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! Érdeklődni: 
Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - 
ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvé-
nyek - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás 
lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapaszta-
lattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerző-
dést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 
legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! 
Érdeklődni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 
Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi 
fűtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.: 06-30/531-1716
Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. 
Érd.: Horváth Istvánné, 06-30/263-4397
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáz-
tűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. 
Telefon: 06-30/374-7041
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-
kot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik 
  és utánfutók javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István autószerelő mester és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás tég-
laépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázzsal, 
műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes tüzelés. 
Érd.: 06-70/572 4030

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! 
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Gépi hasogatást, favágást, fűrészelést vállalok! 
Érdeklődni a 06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.
Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. 
Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! 
Érdeklődni: +36-20/2906-776
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrény-
sor. Telefon. +36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 
62/286-190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! 
Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
 

Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,
6765 Csengele, Pe tõ fi u. 13. 

Szer kesz tõ: Tör köly Ág nes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hir de tés fel vé tel: A Fa lu ház ban (62/286-239) 
Nyo más: Szo li ter Kft. Ter jesz tõ: A Ki adó 
Meg je le nik ha von ta 800 pél dány ban. 
Nyil ván tar tá si szám: 163/0820/1/2007.
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AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei

Karakásné Csurgó Ilona

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal 

szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.
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