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Minden kedves Olvasónak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
Ady Endre: Karácsony

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 falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu 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.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Forrás: 
Összes versei, 

Bp. 1967

Polgármesteri köszöntő
Kedves Csengelei Lakosok!

Ady Endre költőnk verssorai szívhez szólób-
ban fejezik ki a karácsony lényegét és teljes-
ségét, mint ahogyan én valaha is leírhat-
nám. Engedjenek meg azonban néhány gon-
dolatot tőlem is, e szent ünnepünk kapcsán:
Mostanában a szeretet ünnepének nevezzük 
a karácsonyt.
A kis Jézus születését ünnepeljük, s a 
Megváltóval együtt született akkor egy csa-
lád is. Egy család, egy odaadó, szerető 
közösség, amit ma sajnos egyre kevesebben 
ismernek. A karácsony egy olyan ünnep, 
amit minden család együtt tölt - egy kivéte-
les este, kivételes nap, napok. A gyerekek 
öröme a legszebb, hiszen ők csillogó szem-
mel nézik a karácsonyfát és a gyertyalángo-
kat. A szülők és nagyszülők öröme is végte-
len, hiszen a gyermekek és unokák elviszik 
őket magukhoz vacsorázni. Ismerjük a fele-
ség boldog izgalmát is, ő a legjobb tudását 
adva készíti a karácsonyi vacsorát. Egy vala-
mi van azonban, ami mindnyájukban közös: 
ez a SZERETET. Erre mindenki vágyik. És ez 
karácsonykor mindig jobban sikerül - adunk 
és kapunk, s talán ezért is szeretjük és vár-
juk mindannyian ezt az ünnepet. 
Karácsonykor a legfontosabb a család. 
Hiszen szanaszét vagyunk egész évben, mert 
mindenki rohan a feladatai és a vélt boldo-
gulása után, melyek nagyon sokszor szakíta-
nak el bennünket egymástól - de a kará-
csony, a karácsony az más. Karácsonykor 
példát veszünk a Szent Családról és ahogyan 
Krisztus Máriával és Józseffel, úgy mi is 
együtt vagyunk édesanyánkkal, édesapánk-
kal, testvéreinkkel, gyermekeinkkel, rokona-
inkkal.

Áldott, Békés Karácsonyt, és Boldog Új 
Évet Kívánok a Képviselő-Testület és az 
Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében.

Dr. Tóth Tibor 
polgármester
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Az emlékek ösvénye
A magas, szikár, barázdált arcú férfi lassan lépkedett a 
kihalt utcán. Gondolatai ugyanúgy kavarogtak, mint a körü-
lötte táncoló hópihék, ahogy meg-megperdültek az enyhe 
szélben, karácsony szent estéjén. Senki sem járt kint. A 
házak ablakai melegen pislákoltak, gyertyák lángja lobbant, 
sokan bújtak melegedni az ünnep bársony leple alá.
A férfi évek óta vágyott olyan karácsonyra, mint amilyene-
ket gyermekkorában élt át, ebben a faluban, szerető családja 
körében. Jobban vágyott erre az érzésre, mint valaha, és 
ahogy teltek az idegen földön töltött évek, annál erősebb lett 
ez a marcangoló vágy, hogy visszatérjen, hogy bocsánatot 
kérjen és nyerjen, hogy könnyítsen lelke súlyos terhén, és 
újra megfürödhessen azok töretlen szeretetében, akiket 
elhagyott.
Mert a szeretet örök és aki szeret, az meg tud bocsátani, még 
ha felejteni nem is.
Szent estén az volt náluk a szokás, hogy összegyűltek apai 
nagyszülei házában, annak tágas ebédlőjében, ahol mindig 
egy magas, sudár karácsonyfa szórta sejtelmes fényeit a 
süteményillatú ebédlőben, és ahol a nagy asztal körül 
kényelmesen elüldögélhettek.
3 generáció. Nagyapa, apák, fiúk. Három unokatestvér, akik 
egész gyerekkorukat, majd ifjúkorukat is együtt töltötték, 
három közeli házban, a család melegében, szeretetben, 
békességben, egyetértésben. A tragédiáig.
Nagyapa nagy mesélő volt, érdekes, izgalmas történeteket 
talált ki, melyekbe mindig beleszőtt valamit, amiből a fiú-
unokák tanulhattak. Bölcsességének kútja kiapadhatatlan, 
emlékeinek tárháza végtelen, és gyakran emlegette, hogy ha 
tehetné, megépítené az Emlékek Ösvényét, amit mindenki-
nek végig kellene járnia, hogy saját okulására szolgáljon.
A három fiatal élsportoló lett. Ugyanabban a sportágban. 
Kitartásukban, tudásukban alig volt különbség, mind ott 
voltak az élvonalban. Tomi olajmérnöknek, Gyurka, a legfia-
talabb orvosnak, Áron pedig építésznek tanult. Aztán a spor-
tolók számára adódott egy külföldi ösztöndíj lehetőség, amit 
egy meghallgatás előzött meg. Ennek az időpontjáról értesí-
tés jött, a borítékokat Tomi vette át, és miután a sajátját 
elolvasta, a többit az asztalon hagyta, majd megfeledkezett 
róluk. Elutazott a meghallgatásra. A másik két fiú később 
jutott az információhoz, ezért hogy odaérjenek, gyorsabban 
hajtottak a kelleténél. Balesetet szenvedtek. Gyurka súlyos 
lábtörése véget vetett a sportkarrierjének, Áron pedig életét 
vesztette. Tomi megkapta volna az ösztöndíjat, de nem 
fogadta el. Úgy érezte, soha nem tudná bebizonyítani, hogy 
nem szándékosan hallgatta el a levelet a többiektől.
Végül olajmérnök lett, messzi tájakon dolgozott, évente egy-
szer kurta levelet írt a családnak, amire mindig a következő 
választ kapta édesapjától: „Fiam, minden évben, december 
24.-én este nyolckor gyertyát viszünk Áron sírjára. Oda 
várunk téged is.”
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És most, 20 év elteltével ott állt a temető bejáratánál.
El kellett jönnie. Nem bírta tovább a bűntudat terhét, az 
ürességet, mely állandó kísérőjévé vált. Meg kellett próbál-
nia, amíg még nem késő. Amíg még talál itt valakit.
Aztán meglátta. Nem messze a bejárattól ott állt egy oszlop, 
rajta nyíl és szöveg: EMLÉKEK ÖSVÉNYE-NAGYAPÁNK 
EMLÉKÉRE
Alatta lámpás és felirat: „Látogató, menj végig az ösvényen! 
Vedd elő emlékeidet, élvezd a jókat, szégyelld a rosszakat! 
Az út végére megtalálhatod önmagadat. Változtathatsz.”

A könnyek úgy törtek elő szeméből, mint amikor egy gát 
átszakad. Mintha rázuhant volna a múltja. A lába kő, a szíve 
verdeső madár. Elindult. Az ösvény mindkét oldalán kis 
kőasztalok álltak, mécsesek pislákoltak, karácsonyi koszo-
rúcskák bújtak meg a rájuk simuló vékony hóréteg alatt. 
Minden lépésnél úgy érezte, mintha sziklákon kellene áthág-
nia. Emlékek özöne zúdult rá, és ahogy haladt előre, megtört 
férfiből előbb fiatalemberré vált, majd utat kereső, bizonyta-
lan gyermekké, aki szeretné ha a kezét megfogná valaki és 
a jó útra vezetné.
A szent este csendjét a sírkert némaságában nem törte meg 
lépéseinek nesze, ahogy közeledett a céljához. Hópelyhekkel 
keveredett könnyein át alig látta az imbolygó fényeket maga 
előtt, és fülében zakatoló szívverése mellett alig hallotta 
meg a halk énekszót, ami végül arra a helyre vezette, ahol 
évtizedek óta minden év ugyanabban az órájában várták. 
Ott álltak, akik még ott lehettek. 20 évvel öregebben. 
Édesapja, édesanyja, nagybátyjai a feleségükkel, meg egy 
ismeretlen asszony és Gyurka, aki egyik kezével botjára 
támaszkodott, másik karját egy fiatal fiú vállán pihentette. 
-” Megint nem jön el „- mondta valamelyikük.
Nem vették még észre a kavargó hóesésben.
„- Eljöttem. „- mondta, de hang nem jött ki a torkán.
„-Itt vagyok!”- ezt már sikerült kimondania, a két szó bele-
hasított az estébe.
Mintha megálltak volna a hópelyhek. Mintha megállt volna 
az idő. Az arcok feléje fordultak, a gyertyák fénye ott táncolt 
a hitetlenkedő tekintetekben, a csend még kézzel foghatóbbá 
lett..
Végül az édesanyja szólalt meg először:
„-Tomikám! Kisfiam! Tényleg te vagy az, vagy képzelő-
döm?-”.
„Én vagyok..”- és nem bírta tovább. Térdre rogyott a hóban. 
Zokogás rázta.
Aztán érezte a karok melegét, amint felsegítették, érezte a 
szívek melegét, amint megölelték, érezte a szeretet hatal-
mát, ami beborította, és érzett még valamit, amit nem tudott 
hova tenni, de amikor kinyitotta a szemét, Áront vélte látni, 
aki intett egyet, rámosolygott, majd beleolvadt a karácsonyi 
este sötétjébe.
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Hazatért. Végigment az Emlékek Ösvényén. A terhek, ha 
nem is tűntek el teljesen, mert van, ami végigkíséri az 
embert egy életen át, könnyebbek lettek.
Ehhez bátorság kellett, megbánás, remény, bizalom és hit.
Bátorság, hogy merjünk a hibáinkkal is szembenézni. 
Megbánás, hogy belássuk és el is ismerjük azokat, de képe-
sek legyünk jóvátenni! Bizalom a szeretet és a család erejé-
ben. Remény, hogy ha akarjuk, és teszünk is érte, minden 
jóra fordulhat. 
És kellett talán még a Karácsony. Minden csodájával együtt. 
Az Emlékek Ösvényén viszont nem árt néha végigmenni. 
Lehetőleg olyankor, amikor még van kivel megosztani, és 
amikor még van mit másképpen csinálni.
Legyen Önökkel az Ünnep minden áhítata és szépsége, a 
szeretet melege, a békesség üzenete, az egymás iránti 
tisztelet és elfogadás képessége, és Karácsony szülötté-
nek, Jézusnak oltalmazó áldása most és az eljövendő Új 
Évben egyaránt.

Szívből kívánom mindannyiuknak:

Rényiné Dr.Torontáli Renáta 
2019 karácsonyára
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Önkormányzati ülés, 
közmeghallgatás
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
november 28-án este 17 órakor tartotta közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülését. 
Dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és 
ismertette az este menetét. Elmondta, hogy a közmeghallga-
tás két részből fog állni, elsőként a testületi ülés lesz, napi-
rendi pontok szerint haladva, majd utána a polgármesteri 
beszámolót hallgathatják meg, a választások óta eltelt idő-
szakról. Ezután volt lehetőség a lakosság részéről kérdése-
ket feltenni. 
Miután megnyitotta az ülést, a napirendi pontokkal kapcso-
latban neki volt egy módosító javaslata, miszerint az 
Alpolgármester megválasztása, eskütétele, valamint tiszte-
letdíjának és költségtérítésének megállapítása napirendi 
pontokat az érintett kérésének megfelelően egy zárt ülésen 
tárgyalnák. A testület ezzel a módosítással és a többi napi-
rendi pontokkal egyetértett, elfogadta. 
Ezután rátértek az első napirendi pontra. Rendelet-
alkotás a helyi szociális ellátásról szóló 4/2016. (II.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
Erre az idősek karácsonyi csomagjának 3.500 Ft-ról, 10.000 
Ft-ra történő emelése miatt volt szükség. 289 olyan 70. élet-
évét betöltött lakos van, aki a rendelet szerint erre jogosult, 
illetve nehéz anyagi helyzetben lévő család 25, valamint 
nehéz anyagi helyzetben lévő mozgáskorlátozottak száma 
10 fő, tehát összesen 324 érintettet jelent. A testület erről 
már korábban tárgyalt ezért most hozzászólás, javaslat nem 
érkezett felőlük, így ezt a módosítási javaslatot egyhangúlag 
elfogadták. 
Következő napirendi pont: Rendelet-alkotás a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgálta-
tásról.
A helyi önkormányzatoknak a köztisztaság, a településtisz-
taság, a közegészségügyi rendelkezések betartásnak biztosí-
tása, valamint az épített- és természeti környezet védelme 
érdekében rendeletet kell alkotni. Az erről szóló rendelet 
idejét múlt volt. Ezért egy teljesen új rendeletet terjesztettek 
elő. A testület ezzel az előterjesztéssel egyetértett, egyhan-
gúlag elfogadták. 
Ezt követte a harmadik napirendi pont, mely a következő 
volt: Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról.
Ez a szabályzat már nem felelt meg a követelményeknek, a 
jogszabályi előírásoknak, ami folyamatosan változik. Egy 
ideig ezt mellékletekkel bővítették, de most egy teljes átdol-
gozásra volt szükség. 
Dr. Jaksa Tibor hozzászólásában szintén elmondta, hogy 
erre szükség volt, az SZMSZ a képviselő testület működésé-
nek a szabályait tartalmazza, ülés vezetés, ennek rendje, 
szavazás módja, jegyzőkönyveknek mit kell tartalmaznia 
stb. 
Az erről szóló döntést elnapolták, mert a képviselő-testület-
nek nem volt megfelelő anyaga. 

A negyedik napirendi pont: Rendelet-alkotás a Csengele 
község 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelettel elfoga-
dott 2019. évi költségvetésének módosításáról. 
A tárgyévben ez többször módosításra kerül, hiszen amint a 
költségvetés kiadásának főösszege teljesül erre szükség van. 
Az önkormányzat a 2019. évi összevont költségvetését 
454.929 E Ft bevételi és kiadási főösszegben állapította 
meg. A módosított bruttó bevételi főösszeg 583.521 E Ft. A 
rendelet módosítással a testület egyetértett, egyhangúlag 
elfogadták. 
Következő napirendi pont a Közszolgáltatási szerződés a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel volt.
A jelenlegi szerződés 2019. december 31-el lejár. Ezt meg 
kell hosszabbítani, vagy lehetőség lenne új szolgáltatót 
keresni. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a 
kapcsolat jó, a felajánlott szerződésben változás nincs. A 
szerződés időtartama 2020. január 1-től 2024. december 
31-ig szól. Ezzel kapcsolatban a testület felől észrevétel, 
hozzászólás nem érkezett, ezért a testület a közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbítását egyhangúlag elfogadta. 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszemélyi 
tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki 
egy közgyűlési határozat alapján lehetővé tette, hogy a kizá-
rólagos tulajdonában álló nonprofit kft. tőkeemelést hajtson 
végre olyan módon, hogy lehetőséget biztosít azon Csongrád 
megyei önkormányzatok részére üzletrész megszerzésére a 
közszolgálató társaságban, akik szándéknyilatkozatban 
kifejezik, hogy az üzletrész megszerzését és a tagsági jogvi-
szony keletkezését követően in-house eljárás keretében a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t jelölik ki köz-
szolgáltatónak. Ez több Csongrád megyei önkormányzatnak 
is felajánlották, maximum 100.000 Ft névértékű üzletrész 
vásárlására van lehetőség. 
Ezzel kapcsolatban a testület úgy határozott, hogy megvár-
ják a többi önkormányzat döntését és ezt figyelembe véve a 
következő testületi ülésen hoznak döntést. 
Ezt a napirendi pontot a Megbízási szerződés Csengele 
Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési fel-
adatainak ellátásról követte.
Az önkormányzat belső ellenőrzési ügyeit Gajdán Lejla egyé-
ni vállalkozó, okleveles pénzügyi revizor látja el már hosszú 
évek óta. A szerződést minden évben meg kell újítani, válto-
zás nincs benne. A testület a megbízási szerződés megköté-
sét egyhangúlag elfogadta. 
Következő napirendi pont a Csengele Községi 
Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programjának, a 
2020. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfoga-
dása, továbbá a 2020. évi kockázatot generáló esemé-
nyek (kockázati tényezők) meghatározása. 
Erre javaslatot Gajdán Lejlától kaptak. Az Ellenőrzési 
Programba belekerült a Szabályszerűségi ellenőrzés a 2020-
as évre, A közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok 
közzétételével kapcsolatos belső kontrollrendszer ellenőrzé-
se, részét képezi még a Szabályszerűségi ellenőrzés a 2019-
2020. évre, A munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások 
ellenőrzése, és a 2019-2020. évre kötött megbízási és vállal-
kozási szerződések ellenőrzése. Ezzel kapcsolatban a testü-
letnek módosító indítványa, észrevétele nem volt, egyhangú-
lag elfogadták ezt a napirendi pontot. 
Következett a Tulajdonosi hozzájárulás garázsépítéshez. 
A 44-es hrsz számú terület a Csengelei Általános Iskola, az 
iskola a tankerület vagyonkezelésében van, a tulajdonos 
viszont az önkormányzat. November 16-án voltak Csengelén 

Tisztelt Lakosok!
A nyilvános testületi ülésekről felvétel készül, 

melyet utólag megtekinthetnek 
a www.csengeleiinformaciok.hu weboldalon. 

Akinek erre nincs lehetősége az újságban olvashat 
róla később egy összefoglaló cikket.

(folytatás a következõ oldalon)
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a nemzeti sportközponttól. Van egy 2016-os kormány rende-
let, aminek értelmében itt egy „A” típusú tornaterem fog 
épülni. Jó néhány közbeszerzési eljáráson túl vannak már, 
amik eddig eredménytelenek voltak. Ez most újabb közbe-
szerzési eljárás alá ki van adva és még folyamatban van. Itt 
volt a lehetséges kivitelező képviselője és ahhoz, hogy be 
tudják adni az ajánlatukat, ami előírás is, a tornaterem 
helyét tiszta munkaterületnek kell átadni. Ehhez viszont az 
iskola udvarában a régi mellékhelyiséget, a biciklitárolót és 
a raktárat el kell bontani. Az előbbi nem okoz gondot, 
viszont a raktárhelyiségben lévő eszközöket tárolni kell 
valahol, ezért erre a célra egy garázshelyiséget építenének. 
Ehhez azonban tulajdonosi hozzájárulás szükséges. 
Lantos István hozzászólásában elmondta, hogy az lenne a 
legcélszerűbb, ha ez minél hamarabb megvalósulna és a 
bontási munkálatok el tudnának kezdődni. 
A napirendi pontot a testület egyhangúlag elfogadta és a 
tulajdonosi hozzájárulást megszavazta. 
A 9. napirendi pont: Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módo-
sítása. 
A kistérségi társuláshoz Baks, Balástya, Csengele, 
Ópusztaszer, Pusztaszer és Kistelek tartozik. Ez a megálla-
podás 2004-es kistérségi ülésen született, ami már jó részé-
ben elavult. Erre készült egy új előterjesztés, melyet minden 
településnek külön kell elfogadnia. 
Dr. Jaksa Tibor jegyző elmondta, hogy a kisteleki jegyző 
asszony kéri a módosításokat. Képviselők nevei változta, 
hivatali nevek változtak. Ez vonatkozik a következő napi-
rendi pontra is, mely a Kistelek és Társult Települések 
Viziközmű Társulása Társulási Megállapodásának módosí-
tása. Utóbbiban csak Kistelek és Csengele vannak benne. 
A két napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel nem 
érkezett, a testület egyhangúlag elfogadta őket. 
A következő napirendi pont Delegálás a Csengele Községi 
Önkormányzat tagságával működő társulásokba. 
Itt három társulásról van szó. Ebbe a társulásokba korábban 
Katona Attila és Lantos István voltak delegálva. Mivel 
Katona Attila nem indult képviselőnek, így őt tovább nem 
lehet delegálni. Lantos István képviselő maradt, mint dele-
gált, mellé a testület Csókási Zoltánt választotta. 
Az utolsó napirendi pont a kérdések és bejelentések vol-
tak. 
Lantos István képviselő, az általános iskola előtti szakaszra 
gyalogátkelőhely megvalósítását javasolta. A gyerekek 
nagyon sokat ingáznak az épületek között, ezért ő ezt indo-
koltnak tartaná. Volt már erre indítványuk, ezt újra kellene 
tárgyalni. Mivel az út nem az önkormányzat tulajdonában 
van, ezért csak a közútkezelővel lehetne ezt megoldani, 
nekik viszont az volt a feltételük, hogy ez a szakasz legyen 
megfelelően megvilágítva. 
Polgármester válaszában azt javasolta, hogy ennek újra 
utána kell járni, költségvetést kell rá készíteni, kérte képvi-
selő urat, hogy az önkormányzat mellett esetleg ő is utána 
érdeklődne e ennek feltételeiről. A képviselő úr vállalta ezt.
Rényi László ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy vélemé-
nye szerint hiába van tábla és zebra, az emberek ugyanolyan 
gyorsan fognak hajtani. Szerinte fekvő rendőrre lenne szük-
ség. 
Tóth Tibor képviselő a faluban pihenőpadok kihelyezését 
javasolta. Sok idős ember van a településen, legyen lehető-
ségük útközben megpihenni. Ehhez kéri a lakosság segítsé-
gét is, hogy hová javasolnának ilyen pihenő padokat. 

Az iskola elejének átalakítását újra szeretné indítványozni. 
Ez korábban pozitív visszajelzést kapott.
Dr. Tóth Tibor polgármester válaszában azt mondta, hogy 
ezt a tankerülettel egyeztetni kell, az ő hozzájárulásuk szük-
séges. Amennyiben ez működik, az önkormányzat partner 
ebben. 
Az utolsó napirendi pont a polgármester beszámolója 
volt a választás óta eltelt időszakról. 
Dr. Tóth Tibor polgármester beszámolójában elmondta, hogy 
október 13-án lezajlott az önkormányzati választás. A lakos-
ság 70 %-os részvételi aránnyal úgy döntött, hogy változást 
szeretne, új polgármestert választottak. A testületben nagy 
változás nem történt, a négy korábbi testületi tag újra beke-
rült, melléjük Rényi Lászlót és Dr. Varga Szabolcsot válasz-
tották a lakosok. A polgármesteri tisztséggel és a polgármes-
teri munkakörrel kapcsolatos átadás-átvételre 2019. október 
21-én került sor. A régi polgármester Kormányos Sándor 
átadta az önkormányzat folyamatban lévő ügyeit, átadta a 
vagyonát, tartozásait. 5 év múlva neki is el kell számolni 
mindennel ezért ezt szeretné ismertetni, hiszen azzal tud 
majd elszámolni, amit átvett. 
Az önkormányzat elkülönített számlájának főösszege: 145 
M Ft + egyéb számlák főösszege 9.370 E Ft. 
Jelenleg számlán lévő iparűzési adó túlfizetés, amelyet 
2020. december 31-ig három egyenlő részletben kell vissza-
fizetni 24.923 E Ft, ebből az első részlet 8,3 M Ft-ot már 
visszautaltak. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a 
070-es hrsz számú út szilárd burkolattal történő ellátására 
előlegként 52 M Ft-ot kaptak, amelyből 44,2 M Ft-ot még 
mindig a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített 
számlaszámon van. Mivel a pályázat nem kerül megvalósí-
tásra, ezért ezt az előleget vissza kell fizetni. A kérdés az, 
hogy a pályázatból beszerzett eszközök (traktor) elszámolá-
sát elfogadják e. Ezzel kapcsolatban egyeztetés még nem 
történt.
60 M Ft-ot kapott az önkormányzat egészségügyi rendelő 
kialakítására, a teljes bekerülési költség 87 M Ft volt. Itt van 
egy vállalás 5 évre szólóan, ami szerint az ott dolgozó házi-
orvosi praxis betegkártya száma nem csökkenhet 900 alá. 
Amennyiben ez megtörténne, akkor a támogatást vissza kell 
fizetni. Bízik benne, hogy erre nem kerül sor. 
Ezen felül egy szép önkormányzati vagyont vett át. A folya-
matban lévő pályázatok, beruházások nincsenek veszélyben. 
Nincs okuk panaszkodni. 
November 5-én Mórahalmon volt egy tanyagondnoki konfe-
rencia, ahol a jövő évi pályázati lehetőségeket is ismertették: 
tanyagondnoki busz beszerzése és külterületi utak rendbeté-
tele. Jelenleg is van folyamatban tanyagondnoki busz 
beszerzésére pályázat, amit még az előző időszakból örököl-
tek meg. 
November 12-én volt egy egyeztetés a tornaterem építésével 
kapcsolatosan. El kell bontani karácsonyig a régi mellékhe-
lyiséget, a biciklitárolót és a raktárhelyiséget. Reményeik 
szerint februárban elkezdődik a beruházás. 
Csengele-Jászszentlászló összekötő út rendbetétele: Nagy 
András polgármesterrel történt egy egyeztetés, az út melletti 
padkát fel fogják tölteni ez év végéig.
Külterületi dűlőutak gallyazása, rendbetétele Kiskunmajsa 
Kömpöc között megtörtént, Szabó Ferenc és munkatársai 
segítségével. 
A kóser vágóhíddal is történtek egyeztetések, úthasználat-
ról, parkolásról, kifolyó szennyvíz minőségének problémái-
ról, zaj és szaghatásról. Ezek megnyugtatóan zajlottak. 

(folytatás az előzõ oldalról)
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A KH automata előfordulhat, hogy megszűnik, sajnos ennek 
a fenntartása veszteséges nem kifizetődő a banknak.
Jegyzői pályázat kiírása, december 7-ig várják a pályázato-
kat. Pusztaszerrel, akivel közös önkormányzatot tartanak 
fenn, többször egyeztettek már és igényként merült fel tőlük, 
hogy az ott aljegyzőként dolgozó Dr. Jaksa Tibor elsőbbséget 
élvezzen. Ezt a kérést méltányolták, hiszen olyan szakmai 
tapasztalat van mögötte, amit figyelembe kell venni. 
Utcáink kátyúzása megtörtént, nagy probléma szerencsére 
ezzel nem volt. 
Ezek után polgármester mindenkit szeretettel meghívott, az 
első adventi gyertyagyújtásra, a mikulás bálra és az idősek 
karácsonyi köszöntésére, majd átadta a szót a lakosságnak. 
Első hozzászólás a hulladékkezeléssel kapcsolatban érke-
zett. Milyen hulladékot lehet Szegedre beszállítani? Erről 
szeretne egy részletes tájékoztatást az érdeklődő. 
Szennyvízkérdés belterületen, várható e változás? 
Közszolgáltatás e a szennyvíz szolgáltatás, úgy érzi ez nem 
tisztázott településünkön. 
Polgármester válaszában elmondta, hogy Csengelén csak az 
egyedi szennyvíztisztításnak van létjogosultsága. A hulla-
dékkezeléssel kapcsolatban érkezett kérést továbbítják a 
szolgáltatónak, aki írásban biztos, hogy részletes tájékozta-
tást tud adni. A meg nem válaszolt kérdésre írásban fognak 
válaszolni 15 napon belül.
Kormányos Sándor volt polgármester felszólalásában meg-
köszönte, hogy pozitívan lett értékelve az előző testület 
munkája. A 24 M Ft adó, az a befizetett 50 M Ft-ból kerül 
visszafizetésre, tehát 26 M Ft-al nőtt az önkormányzat 
vagyona, valamint a testületet arra kérte, hogy az útra nyert 
52 M Ft még nem úszott el, még megvalósítható, küzdjenek 
érte és találják meg a lehetőségét, hogyan lehet ezt megolda-
ni, hogy ne kelljen visszafizetni ezt az összeget.
Az orvosi rendelővel kapcsolatban elmondta, hogy a 900 
kártya előírás volt, és ő kevés esélyt lát arra, hogy probléma 
legyen ezzel kapcsolatban.
Dr. Tóth Tibor polgármester megköszönte a hozzászólást és 
az úttal kapcsolatban elmondta, hogy még a nyár folyamán 
született egy nemleges testületi határozat, ami ezt nehezíti, 
de természetesen utána fognak járni mindennek. Amennyiben 
vissza kell fizetni sincs gond, hiszen ott van a pénz az elkü-
lönített számlán. 
Mivel több hozzászólás nem érkezett, polgármester minden-
kinek megköszönte érdeklődését és a közmeghallgatást 
bezárta.

Törköly Ágnes

Tóth Tibor letette az 
alpolgármesteri esküt
2019. december 2-án soron kívüli képviselő-testületi ülést 
tartott az önkormányzat. Zárt ülés keretében döntöttek az 
alpolgármester személyéről. A titkos szavazás eredménye-
ként Tóth Tibort választották meg erre a tisztségre.

A gyűlés nyílt részében Tóth Tibor letette az alpolgármesteri 
esküt. A testület döntött az illetményéről és költségtérítésé-
ről. A társadalmi megbízatású polgármesternek járó tiszte-
letdíj 90 %-ban állapították meg havi illetményét, ehhez jön 
még az illetmény 15 %-át kitevő költségtérítés.

M.M.

Rotary bál

A Danubia Rotary Club Csólyospálos szervezésében először 
volt jótékonysági bál Csengelén. Ez a klub néhány évvel 
ezelőtt alakult önálló klubbá, székhelye Csólyospáloson a 
Csipkerózsa Parkhotelben van. 
A Rotary egy olyan világszervezet, melynek célja az önzetlen 
segítőkészség a mindennapi életben. A világ összes 
rotaristája ennek szellemiségében dolgozik, tevékenykedik, 
keresi, hogy hol van szükség rájuk. Így jutottunk el 
Ópusztaszerre abba a lakásotthonba, ahol 12 olyan fiatal él, 
akik különböző okok miatt, ezt nem a családjukkal tehetik 
meg. 

A november 16-i bál őértük szólt, értük fogtak össze 
rotaristák és nem rotaristák is. Az mellett, hogy jótékony-
kodtunk, jót is szórakoztunk, hiszen a Party Time Band 
igazán jó zenét szolgáltatott ehhez, valamint az est vendége 
volt még a kiváló énekes Gájer Bálint is. 
Mindenkinek köszönöm, aki eljött és már jelenlétével támo-
gatta az eseményt, valamint külön köszönöm azoknak, akik 

(folytatás a következõ oldalon)
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Író-olvasó találkozó a könyvtárban
2019. november 22-én Vig Balázs meseíró volt a könyvtár 
vendége. Az alsó osztályos gyerekek és a tanárnénik, vala-
mint a könyvtáros nagy örömmel fogadták őt.
Ezen a könyvbemutatón a már sok egyéb megjelent kötete 
mellett A három bajusz gazdát keres című meséjét mutatta 
be. 

A mesét a gyerekek, sőt Ildikó tanárnéni közös közreműkö-
désével adta elő, melyet mindannyian nagyon élveztünk. A 
45 perces előadásnak egyetlen unalmas perce sem volt, a 
gyerekek kedvet kaptak könyveinek elolvasására. Az író a 
találkozó végén emlékül mindenkinek egy dedikált könyvjel-
zőt adott ajándékba. 

A rendezvény a Somogyi Könyvtár segítségével valósult 
meg. Köszönjük szépen!

Törköly Ágnes
tombolaajándékokkal és pénzbeli támogatással is hozzájá-
rultak ehhez az eseményhez. Így összesen 86.000 Ft-ot tud-
tunk felajánlani a lakásotthon lakóinak, akik ebből az 
összegből szabadidős tevékenységükhöz egy csocsoasztalt 
vásároltak. 
Anyagi támogatást nyújtottak: Bogert Michael (Öttömös), 
Csókási Zoltánné, Dora Zoltánné, Magonyné Olajos Piroska, 
Nemes-Nagy Nelli és dr. Tóth Tibor, Novák Katalin, 
Szekeresné Huszka Katalin, Székessy István (Pirtó), Tóth 
Alexandra és Rozsnyai Tamás, Tóth Tibor
Tombola ajándékot ajánlottak fel: Dr. Balikó Katalin, Dr. 
Dubs Beat, Gól Söröző és Trafik, Grassle-Eckard Greta, 
Gyovai Aranka, Hermann Birgit, Jónás Szabolcs, Kuszi Kocsi 
Bt., Lantosné Horváth Irén, Nemes-Nagy Nelli, Tommer 
Anna, Tóth Tibor, Törköly Aranka

Törköly Ágnes

Mesemondó verseny
Az általános iskolában már évek óta hagyomány, hogy 
ősszel mesemondó versenyt szerveznek az alsó osztályosok 
között. Idén erre az alkalomra november 20-án délután 
került sor. Egy nagyon kellemes mesés délutánon vehetett 
részt az, aki végig hallgatta a sok szép mesét. A zsűri a 
következő döntést hozta:

1-2. osztályosok eredményei:
I. helyezett: Kormányos Csenge (1. osztály)
II. helyezett: Molnár Kinga (2. osztály)
III. helyezett: Niemeyer Mátyás (1. osztály)
IV. helyezett: Jalgóczy Lili (1. osztály)
V. helyezett: Balogh Regina (2. osztály)

3-4. osztályosok eredményei:
I. helyezett: Csíkos Kamilla (4. osztály)
II. helyezett: Kovács Bianka (4. osztály)
III. helyezett: Szekeres Vivien (3. osztály)
IV. helyezett: Vígh Noel (4. osztály)
V. helyezett: László Levente (4. osztály)

Minden mesemondónak gratulálunk!

(folytatás az előzõ oldalról)
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Kisebb létszámmal, 
de most is jó hangulatban telt el 
a Szent Imre-nap
Az ezévi Szent Imre-napot november 9-én rendezték meg a 
szokásos helyen, a Faluházban és környékén. A költségek-
hez a községi önkormányzat is hozzájárult, valamint pályá-
zati pénzt is sikerült szerezni.

A borús idő, a szemerkélő eső miatt a szabadtéri játékokon 
most kevesen vettek részt, inkább a kézműves foglalkozáso-
kat választották. A sokszor tiltott mobiltelefonra ez alkalom-
mal szükség volt, hiszen Zólyomi-Katona Theodóra kvízjáté-
kához kellett használni. A csengelei templom berendezésé-
ről, díszítéséről voltak fényképes kérdések. Sok humoros 
válasz is született, a kopaszodó Szent Antalt valamelyik 
gyerek Szűz Máriának nézte.

A nap jelmondatához („Hiszem a csodát”) kapcsolódott egy 
fiatal bűvész, Jáki Tamás műsora. A sok csoda bemutatása 
során a résztvevő gyerekeket is bevonta a játékba. A végére 
egy „valóban” csodát tartogatott, egy asztalt lebegtetett a 
levegőben.
A résztvevő szülők sok-sok sütit hoztak, és frissen sült liba-
töpörtőt is fogyaszthattak az ínyencek. Lantos tanár úr és 
Varga Árpád tárcsán sütötték a császárhúst és a debrecenit, 
melyhez még sült krumpli is dukált. Az ellátmányban nem 
volt hiány, mindenki annyit ehetett, amennyit csak akart.
A körmenet most is a faluháztól indult. A kezdésre elkezdett 
csöpörögni az eső, de szerencsére a templomhoz érkezésig 
csak szemerkélt. A szentmisét Antal Imre plébános mutatta 
be, melyet kisteleki fiatalok gitáros éneke kísért. A szertar-
tás végén papunk elmondta, hogy három Imre névnapját 
ünneplejük egyszerre. Szent Imréét, az ő névnapját, vala-
mint a Csengele polgármesterét.
A mise végén a megmaradt sok-sok csokoládét szétosztották 
a rendezvényen résztvevő fiataloknak és időseknek.

Molnár Mihály

Megyei Rézfúvós Verseny
Mórahalmon rendezték meg immáron hatodik alkalommal 
2019. november 29-én a Csongrád Megyei Rézfúvós Versenyt. 
Nyolc település kilenc művészeti iskolája indult a megméret-
tetésen. Iskolánk három fővel nevezett. Négy korcsoportban 
versenyeztek a tanulók. Csengeléről a II. korcsoportban Vígh 
Noel trombitán ezüst, IV. korcsoportban Rózsa Dorina trom-
bitán ezüst és III. korcsoportban Vágó Petra kürtön arany 
minősítést ért el. 
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak Gömöri 
Balázsnak és Kalmár Gergelynek. 

Czirok Zoltán

Ovis műsor és felvonulás 
Márton napján
November 11-én van Márton névnapja, és erről, illetve libák-
ról az óvoda is meg szokott emlékezni. Idén is a József Attila 
téri színpadon kezdtek a nagyobb óvodások, ahol énekeltek, 
táncokat adtak elő, valamint fogócskás játékot mutattak be. 
A kisebbik ovisok körtáncokkal szerepeltek, és nagy oda-
adással végezték az ölelgetést, amikor az került sorra.
A lampionok, mécsesek meggyújtása után elindult a gyalo-
gos menet a József Attila tértől, a gyerekek mellett sok szü-
lővel. Libazsíros kenyér és libatepertő várta a kicsiket és 

(folytatás a következõ oldalon)



8. oldal
hírek

Csengelei 2019. december

nagyon körültekintően használják a Nissant, mert súlyos 
százezrekbe kerül a javíttatása. Megköszönte a csengelei 
polgárőrök 2018-as kiemelkedő munkáját, és egy elismerő 
oklevelet egy dísztárggyal adott a helyi egyesület elnökének.
Dr. Tóth Tibor polgármester is megköszönte a polgárőrök 
munkáját. Egyetértett azzal, hogy a polgárőr jármű látványa 
elriasztja a bűnelkövetőket. Lakossági jelzés alapján kérte, 
hogy minden polgárőr lásson el szolgálatot, ne csak egyese-
ket lássanak a szolgálati járművel közlekedni.

Mucsi Antal, az ópusztaszeri polgárőr elnök is arról szólt, 
hogy a polgárőr a reggeli felkelésétől kezdve polgárőr, akkor 
is, ha nincs szolgálatban. A bűnmegelőzés céljából nagyon 
hasznos, ha a látják a településen közlekedő polgárőr autót.
Kun-Szabó Tibor csengelei polgárőr megkérdezte a megyei 
polgárőr szövetség elnökét, hogy több százezer forintos 
javíttatás után visszaveheti-e a Belügyminisztérium a hasz-
nálatra kiadott járművet. A válasz szerint nem, a járműnek 
a helyi egyesület az üzembentartója addig, amíg ezt csak 
akarják.

Polgárőr közgyűlés
2019. november 23-án tartotta éves közgyűlését a Csengelei 
Polgárőr Csoport. A faluházban megtartott rendezvényen a 
polgárőrökön és párjukon kívül megjelentek az önkormány-
zati képviselő-testület tagjai a polgármesterrel, a megyei 
polgárőr szövetség elnöke, valamint a helyi társ egyesületek 
elnökei.
Bangó Péter beszámolójában elmondta, hogy a 2018-as 
évben összesen 1840 óra járőrszolgálatot láttak el az önkén-
tes bűnmegelőzők. Emellett tíz rendezvény biztosítását is 
ellátták 344 órát teljesítve. Régi hagyomány, hogy az iskola-
kezdési hónapban segítik a közlekedésben az iskolába 
igyekvő gyerekeket, valamint a halottak napját megelőző 
héten a temetőt vigyázzák. Az összes teljesített szolgálat 
2184 órát tett ki, ami 225 órával több az előző évihez képest. 
2018-ban sikerült lecserélni a régi Opel szolgálati autót egy 
Nissan terepjáróra, melyet a Belügyminisztériumtól kaptak 
használatra. A járművek összesen 12.335 km-t tettek meg. 
Az elmúlt évet 24 fős tagsággal zárták. Ez év nyarán az 
elnöki mandátuma lejárt. A tagság titkos szavazással, 100 
%-os támogatással újra megbízta őt az egyesület vezetésével.
Csókási Jenő, a felügyelő bizottság elnöke az egyesület pénz-
ügyeiről számolt be. Megállapította, hogy a rendelkezésre 
álló keret túlnyomó része a szolgálatim járművek üzemelte-
tésére és javíttatására lettek fordítva. Az ellenőrzések során 
a pénzügyi elszámolásokban hibát nem találtak.
Batiz István, a megyei polgárőr szövetség elnöke felhívta a 
figyelmet arra, hogy a Nissan terepjárók nagy darab autók, 
de viszont könnyen elromolhatnak. A megyében még egy 
ilyen polgárőr jármű van, de ott annyi könnyebbség van, 
hogy ott saját maguknak tudják javíttatni. Kérte, hogy 

Meghívó
A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 

szeretettel várnak minden érdeklődőt
2020. január 11-én 17 órakor

a Faluházban tartandó
ÚJÉVI HANGVERSENYÜKRE!

Fellépnek: a művészeti iskola fúvószenekara és 
mazsorettcsoportjai

kisérőiket az óvoda aulájában, az étkekhez paprikát, ubor-
kát, paradicsomot, retket, és főleg lilahagymát fogyaszthat-
tak. Italként tegy igen kellemes ízű tea szerepelt.

M.M.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Folytatódik a „Hozd és vidd” ingyenes 
ruhaválogatás
A régi, Deák Ferenc utcai orvosi rendelőben működő „Hozd 
és vidd” ruhaválogatási lehetőség nem szűnik meg. 2019. 
november 1-jétől a Május 1. u. 46. szám alatti Egészségházban 
heti egy alkalommal, minden szerdán 8 és 10 óra között 
lehet igény szerint válogatni. Bejárat a személyzeti bejáró-
nál.

A hozzászólások után az egyesület 17 tagja a beszámolókat 
egyhangúlag elfogadta.
Ezután jubiláló polgárőrök elismerése következett. 10 éves 
emléklapot és dísztárgyat Csányi Krisztina és Juhász Józsefné 
kapott, dr. Varga Szabolcs pedig 15 év szolgálat után járó 
elismeréseket vehette át.
A hivatalos részt vacsora követte.

M.M.

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
Tóth Alexandra védőnő
Elérhető hétfőtől péntekig 8-16 óráig a 06-30/728-1434-es 
telefonszámon
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás kedden 8-10-ig
Várandós tanácsadás kedden 10-12-ig
Polgárőrség: 06-30/6324-196
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Központ: 62/586-570, Fax: 62/586-578, 
Email: titkarsag@csengele.hu
Polgármester: Dr. Tóth Tibor kedd: 9-12, 
Tel.: 62/586-571, polgarmester@csengele.hu 
POLGÁRMESTER TITKÁRSÁG, ADÓÜGYINTÉZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda: 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika, Tel.: 62/586-571, 
titkarsag@csengele.hu, ado@csengele.hu 
GAZDASÁGI ÜGYEK, MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Tel.: 62/586-574 penzugy@csengele.hu
PÉNZÜGY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Ádám Renáta Tel.: 62/586-574 konyveles@csengele.hu 
KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boriné Dóka Erika, Szarka-Kovács Csilla 
Tel.: 62/586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó, Tel.: 62/586-576 konyha@csengele.hu
KÖZFOGLALKOZTATÁS, IKTATÁS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Buduczkiné Sági Ildikó 
Tel.:62/586-573 munkaugy@csengele.hu
SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-577, igazgatas@csengele.hu
PÁLYÁZATOK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, Kiss Alexandra Tel.: 62/586-572 
kucsora.boglarka@csengele.hu, kiss.alexandra@csengele.hu, 
csengelepalyazat@gmail.com
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika 
Tel.: 62/586-577, Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, Tel.: 62/586-573
Tápai Lajosné
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 9-12
Tari József, Tel.: 62/586-579
Csütörtökön a hivatali 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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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 Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: január 15.

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

Fogadóóra
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: január 6.

2019. december 14-én 6 órától
2019. december 15-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. december 21-én 6 órától
2019. december 23-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. december 24-én 6 órától 
2019. december 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. december 28-án 6 órától
2019. december 31-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. december 31-én 6 órától
2020. január 2-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2020. január 4-én 6 órától
2020. január 6-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

Állatorvosi ügyelet

Megérkeztem

November hónapban 
született gyermekek:

Putnoki Jánosnak 
és Mészáros Gyöngyinek Jázmin.

Szarka-Kovács Sándornak és 
Czibolya Anitának Kristóf

Gratulálunk!
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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 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
Eladó szekrénysor, csillár, olajkályha, száraz-vizes 
takarítógép, juta zsákok, keresztvágó fűrész, rámás 
fűrész, szőlőprés, poharak, készletek, tv, székek, ásó. 
Érdeklődni: 06-30/8828-255
Hobbikert ipari árammal, fúrott kúttal eladó a csatorna 
parton. Ugyanitt egy 27 x 7 méteres ¾-es és colos 
csőből. Érdeklődni: 06-30/334-9775
2 személyes kihúzható kanapéágy, 2 db fotellel és 
egy szekrénysor eladó! Érd.: 30/731-1681
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
32 kalapácsos terménydaráló eladó! 
Érd.: 06-30/283-6963
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
Tanya eladó! Falu mellett, 7 ha földdel, fóliákkal, 
locsolórendszerrel. Telefon: 06-30/855-5259
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 nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis 
vegyes fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Faluhoz közel tanya eladó 12 hold földdel, erdővel, 
fóliákkal, locsolórendszerrel. Telefon: 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 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa súlyok-
kal, 1 db villanyos húsdaráló. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből 
öntözőberendezésekkel 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 föld-
del! (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
Biciklijavítást, cipővarrást, valamint redőnyjavítást is 
vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy 
dohányzó asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy 
porszívó, egy színes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mér-
leg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es cső-
ből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” cső-
ből. Érd.: Béres István 06-30/465-9169
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa 
sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, 
gázkonvektor fűtéses magánház melléképületekkel, 
nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertésze-
ti munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint 
ügyes férfit alkalmankénti feladatokban való 
közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyo-
mású géppel, 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 
kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 

Érd.: 06-20/430-8482
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Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) 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
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást 
is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez 
melléképületek 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 eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es terüle-
ten. Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszo-
ba, folyosó, amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthe-
tő. 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 olaj-
kályha, keresztvágó fűrész, rámás fűrész, gázégőfej 
vezetékkel, száraz-vizes takarítógép, szép szekrénysor, 
régi típusú konyhabútor, edények, készletek, 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 rendez-
vények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. 
Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói 
tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg 
eltartási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
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
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 
hagyatékot 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! Transporter első kettes ülés, két égős 35-ös 
gázkazán, fenyő villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, 
radiátort, tűzhelyeket) 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
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F. 
u. 48. szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a bolt-
ban vagy a 62/286-190-es telefonszámon lehet. 
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert 
eladó! Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai 
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílás-
zárók beépítését vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, 
állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. 
Telefon: 06-30/328 2375
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