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Önkormányzati hírek
Tisztelt Választópolgárok!

Mint az Önök előtt ismert a Köztársasági Elnök az 
országgyűlési képviselők választását 2018. április 8-ra 
tűzte ki.
A választási értesítőket 2018. február 19-ig postai úton 
kézbesítették a választójogosultak számára. A helyi 
választási iroda értesítőátadásával vagy megküldésével tájé-
koztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt 
a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően kerül a 
település szavazóköri névjegyzékébe.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja 
le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésé-
nek okát a törvény korlátozza: csak az a választópolgár 
kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb 
indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. 
április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási 
Irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15 
óráig pedig attól a Szavazatszámláló Bizottságtól igényel-
het, ahol a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyo-
mányos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a sza-
vazás napján Magyarország területén, de a magyarországi 
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. 
Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen 
tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a 
választójoga gyakorlásának érdekében. Átjelentkezéssel a 
választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni 
választókerület szavazólapján szavazhat. 
Csengelén 2 szavazókör található: 1. számú szavazókör az 
Általános Iskolában, 2. számú szavazókör a Faluházban.
A szavazókörök 2018. április 8-án reggel 6 órától este 19 
óráig lesznek nyitva. A választási értesítőn feltüntettük a 
szavazókör számát és címét, ahol szavazatát leadhatja.
Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, de meg-
könnyíti a választási bizottság munkáját. Kérünk minden-
kit, hogy személyazonosságának igazolására vigye 
magával 
-  lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, 

vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, vagy
-  a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó sze-

mélyazonosító igazolványát.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség!
A szavazás folyamata a következő:
1.  A szavazókörbe belépő állampolgár igazolja személyazo-

nosságát, majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól 
az akkor lepecsételt szavazólapot és a borítékot.

2.  Ezt követően az állampolgár a névjegyzék aláírásával 
igazolja, hogy átvette a szavazólapot. Majd a fülkében 
kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavazni csak a hiva-
talos szavazólapon szereplő egy jelöltre és egy listára 
lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal. A választópolgár 
egy jelöltre és egy listára szavazhat.

3.  Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak cseré-
jét egy alkalommal a bizottságtól kérheti.

4.  A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi 
a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókör-
ben elhelyezett urnába.

Kérünk mindenkit, hogy csak a szavazás időtartamára 
tartózkodjon a szavazókörben.
•  Szavazólapot a szavazóhelységből kivinni tilos.
•  A mozgásukban korlátozott személyek a mozgóurnás sza-

vazással kapcsolatban igényüket, amennyiben módjukban 
áll, előzetesen jelezni szíveskedjenek a helyi választási 
irodának.

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési 
képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választás-
sal összefüggő továbbiakban esetlegesen felmerülő jogi, 
igazgatási, technikai kérdésekben:

Csengelei Helyi Választási Iroda
Címe: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.
Tel.: 62-586-571   Fax.: 62-586-578
e-mail: jegyzo@csengele.hu
HVI. vezetője: dr. Tóth Tibor jegyző

Csókási Lajos 90. születésnapja
2018. február 20-án ünnepelte 90. születésnapját Csókási 
Lajos. Ez alkalomból köszöntötte őt Kormányos Sándor pol-
gármester, majd átnyújtotta a miniszterelnök oklevelét egy 
csokor virág és egy üveg bor kíséretében.

Születésnapja alkalmából gratulálunk és további jó egészsé-
get kívánunk!

T.Á.

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS

hí rek



2. oldal
hírek

Csengelei 2018. március

Óvodai hírek
Medve nap
Február 2-án hagyományőrző medve napot tartottunk intéz-
ményünkben. Népi megfigyelésre alapozva, ha a medve ezen 
a napon kibújva a barlangjából meglátja az árnyékát, azaz 
süt a Nap, akkor bizony visszabújik, úgy gondolván, hogy 
még sokáig tart a tél. Azonban ha borult az ég, akkor hama-
rosan jön a tavasz.
A gyerekek ezen a napon kedvenc macijukkal érkeztek és 
azzal töltötték a napot. Medvével kapcsolatos mondókákat, 
verseket mondtak, dalokat énekeltek, mézeskenyeret kóstol-
tak. 

Farsangi családi nap a Csengelei Szivárvány 
Óvodában
A Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde 
dolgozói és Szülői közössége 2018. február 10-én a 
Faluházban jótékonysági farsangi mulatságot rendezett. 
Február hónap a bálok, a farsangi mulatságok időszaka 
a vidámságról, a mókázásról szól. A néphagyomány szerint 
a Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, 

vidám, télbúcsúztató időszak. Az óvodában igen mozgalmas 
hetek ezek. Ezen időszakban tréfás mondókákat, verseket 
tanultunk, festettünk, ragasztottunk, farsangi álarcokat 
készítettünk. 
A Csengelei Szivárvány óvoda Szülői munkaközössége és 
az intézmény dolgozói közös összefogásával, kitartó szer-
vezési munkájával teltek az elmúlt hetek.
A farsangi rendezvényen a gyerekek szereplésén túl lelkes 
dolgozók és szülők együttes munkájával színvonalas műsort 
állítottunk össze. 

A farsangi mulatság létrejöttéhez az alábbi támogatók 
járultak hozzá:
Csókási Zoltán vállalkozó - pénzösszeg
Dénes Balázs vállalkozó - pénzösszeg
Szarka-Kovács Attila és családja - pénzösszeg
Favorit pékség - felajánlás
Reál Sziszi ABC Csengele, Soós Szilvia - árkedvezmény 
Vörös József és családja - felajánlás
és az intézménybe járó gyermekek szülei, az intézmény 
dolgozói.
Köszönet minden szülőnek az összefogásért, hogy időt, 
fáradságot nem ismerve, lelkesen részt vettek a szervezésbe, 
a mese és a tánc produkcióban.
Külön köszönet a felajánlásokért, a szendvics, süteményké-
szítésért, üdítő felajánlásáért, a támogató munkáért.

Egészséghét
Vidám, eseménydús napok zajlottak február 19-től 23-ig. 
Az egészséghét programjai a következők voltak: 
•  Teddy maci kórháza – szegedi orvostanhallgatók látogat-

tak hozzánk. 
A gyerekek nagy átéléssel vették kezükbe mindazon eszkö-
zöket, melyekkel orvosi rendelőben, röntgen állomáson, 
műtőben találkozhatnak. A különféle eszközökkel való 
ismerkedés így játékos formában mindenképp elérte célját, a 
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gyerekek félelmének csökkentését az orvosokkal, orvosi esz-
közökkel szemben.
•  Öko játszóházban természetes alapú játékokkal, népi játé-

kokkal játszhattak.
•  Egészséges ételeket készíthettek, kóstolhattak.

•  Zenés táncház alkalmával vidáman énekeltek, ropták a 
táncot.

•  Egészséges, gyógyteákat kóstolhattak.

A hét programjához kapcsolódott a kisteleki mentőszolgálat 
dolgozói által lebonyolított elsősegélynyújtással kapcsolatos 
interaktív előadás, mely a szülők és óvodai dolgozók számá-
ra szerveződött.

Az egészséghét programjai az EFOP 3.9.2-16 Humán kapaci-
tások fejlesztése a Kistelek Járásban pályázat keretén belül 
valósult meg. 

Tóth-Andorné Farkas Éva 
vezető óvónő

Általános Iskolai hírek
Farsang
Az általános iskolai farsangra idén február 16-án került sor 
a Faluházban. A délután egy órakor kezdődő rendezvényre a 
gyerekek és tanáraik közösen készültek. 
Elsőként az első osztályosok mutatkoztak be, ők Hupikék 
törpikéknek öltöztek, akiket a félelmetes Hókuszpók és 
macskája ijesztgetett. A másodikosok bohócok voltak, zsong-
lőrködtek és táncoltak a színpadon. A harmadik osztály a 
YMCA című számra adott elő egy koreográfiát. A negyedike-
sek a Táncoló talpak című mese után pingvineknek öltöztek 
be. Az alsósok után a felső tagozatosok produkciói következ-
tek. Az ötödik osztályosok angyalbőrbe bújt katonák voltak, 
a hatodik osztályosok boszorkányoknak öltöztek és egy 
különleges főzetet készítettek, melynek fő alkotóeleme az 

osztályfőnökük volt. A hetedikesek a kilencvenes évek nép-
szerű disco számait mutatták be a közönségnek, természete-
sen a kornak megfelelő öltözékben. A nyolcadikosok pedig 
angyaloknak és ördögöknek öltöztek, majd befejezésül közö-
sen énekeltek. 

A jelmezbál különböző játékos vetélkedővel folytatódott, 
közben zsákbamacskát lehetett vásárolni és az osztályok 
uzsonnázhattak a szülők által készített finomságokból. 
Nagyon ötletes és szórakoztató produkciókat láthattunk. 

Törköly Ágnes
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hangzott el, majd Paul Anka: My way című dala következett, 
melyben szólót játszott Holo Patrik trombitán és Farkas 
Ákos kürtön. Harmadik műsorszám A muzsika hangja című 
musicalből készült válogatás volt.

A befejező műsorszám előtt Kormányos Sándor polgármester 
mondott köszönetet a fellépőknek és szervezőknek.
A koncertet Vincze Zsigmond Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország című dala zárta, melyet a közönség és a zene-
kar tagjai közösen énekeltek. 
Felkészítő tanárok Czirok Zoltán, Kalmár Gergely és Gömöri 
Balázs voltak, zongorakísérő: Horváth Lívia. Köszönjük 
munkájukat, hiszen egy nagyon színvonalas koncertet szer-
veztek. 

Törköly Ágnes

Művészeti Iskola hírei
Évadnyitó hangverseny
A Szent Imre Plébánia és a Csengelei Alapfokú Művészeti 
Iskola közös szervezésében 2018. február 25-én került sor az 
idei Évadnyitó hangversenyre a templomban.
A koncertet Anne McGinty: Prelude to a Festival című művé-
vel nyitotta meg a művészeti iskola rézfúvós együttese. 
Ezután Katona Attila köszöntötte a megjelenteket, majd 
Antal Imre plébános kívánt minden résztvevőnek jó szórako-
zást a hangversenyhez. 

A koncert a rézfúvós együttes előadásával folytatódott 
tovább. Az együttes után egyéni produkció következett 
Zólyomi-Katona Theodóra Telemann: F-dúr szonáta II. és I. 
tételét adta elő zongorakísérettel. 
Vendég együttesek is színesítették a koncertet. A MARaTONe 
TRIO következett, akiknek tagjai Hódmezővásárhelyen, 
Kisteleken és Gyulán fuvolatanárok. Kugyelka Orsolyától, 
Pete Lilla Viktóriától és Pete Réka Berenikétől Zempléni 
Fuvolatrióját hallhattuk.
Kalmár Gergely tubán Oystein Baadsvik: Ordner Seg című 
művét játszotta zongorakísérettel. A folytatásban egy trom-
bitaduó következett Zólyomi-Katona Theodóra és Csépe-
Bánhidi Bernadett két művet adott elő, W.A. Mozart: 
Larghetto és G.Rossini: Minuetto szerzeményeit hallgathat-
tuk meg tőlük. 

Ezután Pigniczki Dóra Birdy: People help the people című 
dalát énekelte el a közönségnek. 
A másik vendég együttes Csólyospálosról érkezett. A 
Csólyospálosi Tamburás Együttes 2004-ben alakult meg. 
Elsősorban népi dalokat és egyházi énekeket adnak elő. A 
mostani összeállításukban egyházi énekek szerepeltek. 
Művészeti vezetőjük: Rácz-Mészáros Melinda.
A koncertet a Csengelei Fúvószenekar előadása zárta. Négy 
művet hallhattunk tőlük. Elsőként J. S. Bach: Arioso-ja 

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. április 9.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. április 11.

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

2018. március 15-én 6 órától
2018. március 17-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. március 17-én 6 órától
2018. március 19-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. március 24-én 6 órától
2018. március 26-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. március 30-án 6 órától
2018. április 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/519-1829

Állatorvosi ügyelet

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.

Karakásné Csurgó Ilona

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: 06-30/6324-196
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 
Babos Csilla 
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



6. oldal
hírek

Csengelei 2018. március

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.

ISSN 2062-1728 (Nyomtatott)
ISSN 2062-1922 (Online)

AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei
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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A Csipkerózsa Parkhotel 
munkatársat keres

-  recepciós (német 
nyelvtudással)

- szakács
- pincér

munkakörökbe.

Elvárások:
- szakmai tapasztalat
-  váltott műszakok és hétvégi munkavégzés 

teljesítése
- B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
- svájci vezetőség és munkakultúra
- igényes munkakörnyezet
- kiváló fizetés
-  útiköltség támogatás vagy igény szerint szállás 

biztosítása

További információk: 06 77 700 750

www.parkhotel.cc

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 

irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Megérkeztem

Február hónapban született gyermek: Rácz Csabának és 
Béres Melindának Ramóna

Gratulálunk!
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