
Niemeyer Tamara itt az első helyet szerezte meg, melyhez 
neki és felkészítő tanárának, Nagy Gábornénak is gratulá-
lunk!

Törköly Ágnes

Karácsonyi ünnepség
A téli szünet utolsó tanítási napján december 21-én volt az 
általános iskola karácsonyi ünnepsége. 

Önkormányzati hírek
Idősek karácsonyi ünnepsége
Az önkormányzat már hosszú évek óta műsorral és ajándék-
csomaggal kedveskedik a 70 éven felüli lakosságnak. 
Erre az ünnepségre idén december 12-én 14 órakor került sor 
a Faluházban. Kormányos Sándor ünnepi gondolatai után a 
művészeti iskola növendékeinek táncos és zenés produkciói 
szórakoztatták a közönséget. 

Befejezésül a Régi dalok őrzőinek „betyáros” műsora zárta a 
programot. Ezek után minden jelenlévő átvehette a tartós 
élelmiszerekből összeállított csomagot. 

Törköly Ágnes

Általános iskolai hírek
Mesemondó verseny
A november 15-én rendezett helyi mesemondó versenyről 
mindkét korcsoportban az első két helyezett jutott tovább a 
tankerületi versenyre. Erre a megmérettetésre december 4-én 
került sor Domaszéken, melyen Szűcs Kamilla, Szekeres 
Vivien, László Levente és Niemeyer Tamara képviselte a 
csengelei iskolát. 
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A műsort a hittanos növendékek adták, akik tanáruk 
Zólyomi-Katona Theodóra felkészítésével modernizált for-
mában mutatták be a kis Jézus születésének történetét. 
Ezután Longa Istvánné igazgató nő osztotta meg a jelenlé-
vőkkel ünnepi gondolatait, majd átadásra kerültek az osztá-
lyoknak a karácsonyi ajándékok és hivatalosan is elkezdő-
dött a téli szünet.

Törköly Ágnes

Karácsonyi adományozás Csengelén
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a Csengele Községi 
Önkormányzat Védőnői Szolgálata 2018. november végén 
hirdette meg adománygyűjtési akcióját a településen, mely 
során december 7.-ig sok adomány érkezett felajánlásokból.
Ruhanemű, tartósélelmiszer, játékok, használati eszközök 
érkeztek, emellett kaptunk 40.000 Ft felajánlást egy csengelei 
lakostól. 
A pénzösszegből tartósélelmiszert (konzerv, májkrém, tej, 
lekvár, nápolyi és szaloncukor) és tisztítószereket, tisztálko-
dási eszközöket (Domestos, mosógél, pelenka, szappan, 
tusfürdő, fogkefe, fogkrém) vásároltunk. 
Ebből a felajánlásból összesen 20 családot tudtunk támogat-
ni a karácsonyi időszakban.
A cél az volt, hogy minél több szinten megjelenjen az adomá-
nyozás. 

-  10 egyedülálló, nehéz anyagi körülmények között élő 
tanyasi és falusi személynek vittünk élelmiszert, akik 
nagy örömmel fogadták a segítséget. Rájuk azért esett a 
választás, mert nehezen élnek, családi háttérrel kevésbé 
rendelkeznek, és vélhetően a karácsonyi időszakban 
meleg ételük nem lenne.

-  10 család részére tudtunk kijuttatni tisztítószert, és tisz-
tálkodási eszközt, pelenkát. A gyermekes családok eseté-
ben kiegészítettük a csomagokat játékokkal, társasjáték-
kal, mesekönyvekkel, ruhaneművel… stb.

Az adományok kiszállítása 2018.12.11. napján megkezdő-
dött. A felajánlások, adományok nagy részét karácsonyig 
sikerült eljuttatni a családokhoz.
Juttattunk el az iskola részére ruhaneműt, melyet helyben a 
gyermekek részére a pedagógusok és a gyermekvédelmi fele-
lős célzottan ki tud osztani. Az óvodába játékokat vittünk, 
amelyből a gyermekek kedvük szerint tudnak válogatni 
maguknak.
Összességében közel 30 családot tudtunk ebben az időszak-
ban támogatni a fenti adományokból.
2018.12.19. és 20. napján érkezett meg a településre a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatása, mely keretében 
50 csengelei család részesült tartósélelmiszer csomagban, 
mely nagy segítség számukra. Ebben a csomagban tészták, 
liszt, búzadara, melegszendvics krém, szárazbab, lencse, 
olaj…..stb található.
Minden melegszívű magánszemélynek, szervezetnek nagyon 
szépen köszönjük ezúton is a segítséget, támogatást, mellyel 
hozzájárultak a hátrányosabb helyzetben lévő egyedülállók, 
családok, gyermekek karácsonyának megszépítéséhez.

Köszönjük!

Csengele Községi Önkormányzat, Védőnői Szolgálat, 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Lakossági tájékoztató
Csengele Községi Önkormányzat lakossági tájékoztatót tar-
tott december 12-én 16 órakor a Faluházban belvízelvezetés-
sel, vízmegtartással és vízgazdálkodással kapcsolatban.
Kormányos Sándor polgármester köszöntötte az érdeklődő 
lakosságot, majd Berkecz József projekt koordinátor tartott 
előadást a TOP-2.1.3-15.CS1-2016-00015-ös azonosító 
számú pályázat kapcsán a csapadék- és belvíz elvezető csa-
tornarendszer fejlesztéséről Csengelén. Ezzel kapcsolatban 
sok új és érdekes információt hallhattunk, melyet még jól 
kiegészített Bába János a csatornarendszer tervezőjének és 
Tóth Attila a csatornarendszer kivitelezőjének előadása. 

Balázs András a katasztrófavédők képviseletében a csator-
nák kezelésének fontosságára és ezek tisztán tartására hívta 
fel a jelenlévők figyelmét. 
Ezek után a szermaradék mentes termesztési technológiát 
ismerhettük meg Rózsa Tamástól, majd a mikroöntözés és 
csepegtető öntöző rendszerek alkalmazásáról Sziklai Gábor 
szaktanácsadó beszélt.
Dr. Tóth Tibor jegyző a fúrt kutak bejelentési kötelezettségé-
ről és a csatornák tisztításáról tájékoztatta az érdeklődőket, 
és végül Balogh Tünde az Újlépték Bt. képviseletében 
Csengele településfejlesztési koncepcióját ismertette a jelen-
lévőkkel. 
Néhány, a lakosság felől érkező kérdések után fejeződött be 
a tájékoztató. 

Törköly Ágnes

Mikulás bál
December 8-án került megrendezésre a Csengelei Általános 
Iskola szülői közösségének hagyományos mikulás estjére, 
melyen a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei 
szerepeltek.
A Fanfár hangjai után Longa Istvánné köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, szülőket, diákokat, hozzátartozókat. A 
műsort a legkisebbek kezdték. A kis furulyások Gyermekdalt, 
a nagyobbak a Német paraszttánc című darabot adták elő.
Táncosok közül az első osztályosok népi gyermekjátékot, a 
másodikosok, foxtrottot, a harmadikosok szambát táncol-
tak.
Kürt kamaraegyüttes: Balog Bella, Vágó Petra, Katona 
Angelika, Katona Veronika előadásában Ismeretlen szerző: 
Orosz vadászdal című műve hangzott fel.
Trombita kamaraegyüttes: Gera Kitti, Rózsa Dorina, Samu 
Katalin, Molnár Barbara és Tóth Marcell Ismeretlen szerző: 
Ünnepi dalával és Beethoven : Örömódájával léptek színpad-
ra.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Az idő előre haladtával egyre rutinosabb, egyre idősebb tán-
cosok következtek. A Cicák-kandúrok csoport a Karib-tenger 
kalózai című film zenéjére készült koreográfiát mutatta be.
A rutinosabb növendékek közé tartozik Pigniczki Dóra is, aki 
már többször bemutatta énektudását. Erre az estére Lori 
Liebermann: Killing me softly című számával készült, saját 
gitárkísérettel adta elő. A Kristály csoport is egyre jobban 
összekovácsolódik, egyre minőségibb produkciót állítanak 
színpadra.
Befejező számként az ifjúsági mazsorettcsoport egy újdonsá-
got mutatott be. Az árnyjáték-árnytánc után a maguk való-
ságában fejezték be műsorszámukat.
A színpadi műsor után a nyolcadikosok nyitótánca követke-
zett, egy gyönyörű bécsi keringőt táncoltak. 
Felkészítő tanárok: Czirok Zoltán, Gömöri Balázs, Kalmár 
Gergely, Tömösi Tamás, Csáki Klaudia, Czirokné Krizsán 
Zsuzsanna
Ezután elkezdődött a báli hangulat, melyet a Mikulás érke-
zése szakított meg, aki segített az értékes tombolaajándéko-
kat kihúzni. 
A tombolasorsolás után hajnalig tartott a mulatozás. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Adventi gyertyagyújtás
Hagyománnyá vált településünk életében, hogy elkészítjük 
közös adventi koszorúnkat, melyen minden vasárnap meg-
gyújtunk egy gyertyát rövid műsor keretében.
Idén advent első vasárnapja december 2-a volt. A fanfár 
hangjai után Kormányos Sándor polgármester osztotta meg 
velünk ünnepi gondolatait, majd meggyújtotta az első gyer-
tyát. Ezután a művészeti iskola zeneművészeti ágán tanuló 
növendékek adták elő műsorukat.

Az ütősök előadásában egy vérpezsdítő szamba csendült fel.
Ismét táncosok következtek: ötödik osztályosok egy szép, 
lírai angol keringőt, a hetedik-nyolcadik osztályosok rumbát 
táncoltak.
A Rézfúvós kamaraegyüttes a Nyomorultak című musical és 
a Jégvarázs című rajzfilm ismerős dallamait játszotta.

(folytatás a következõ oldalon)
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Advent második vasárnapján kicsit szeles, de napsütéses 
időben ünnepeltünk. A gyertyagyújtás előtt Kovács Zoltán 
plébános úr megszentelte a koszorút, majd Csókási Zoltán 
alpolgármester gyújtotta meg a gyertyát. Ezután az 5. osztá-
lyosok műsora következett, akik karácsonyi verseket, törté-
neteket adtak elő, majd a folytatásban a művészeti iskola 
táncos növendékeinek műsorát láthattuk.

Advent harmadik vasárnapján Tóth-Andorné Farkas Éva két 
óvodás segítségével gyújtotta meg a gyertyát. Az óvodások 
műsorukban karácsonyi dalokat énekeltek és verseket mond-
tak. Őket egy karácsonyi történet követett, melyet Rényi 
Virág olvasott fel a közönségnek.
A negyedik gyertyát Zólyomi-Katona Theodóra gyújtotta 
meg, majd a nyolcadikos hittanosok betlehemes műsorával 
zártuk az adventi ünnepkört.
Jó volt együtt lenni, beszélgetni, közösen hangolódni az 
ünnepre!

Törköly Ágnes

Csengele irodalmi vonatkozásai
7. rész: Örkény István (1912-1979)
Kossuth-díjas író és vegyészmérnök volt. Utóbbit 1956-os 
szerepéért kapott eltiltás miatt volt kénytelen ellátni. A 
magyar abszurd irodalom jeles képviselője volt. 1947-ben 
autóval Csengelére látogatott és az itt szerzett élményeiről 
terjedelmes cikket írt a Délmagyarország május 1-jei számá-
ba „Poros úton – Egyesség Csöngölén és mindenütt” címmel:
AZ AUTÓ a nemzetközi műúton szalad. Sehol egy bukkanó, 
az út simább a tükörnél. Hová megyünk: »Csöngölére« – 
mondja a sofőr. És az micsoda? »Tanyaközpont. Csöngöle«. 
A tanyaközpont nem más, mint egy utcasor, magyarázza a 
sofőr. Körös-körül az a sok tanya, közepén a templom, a 
malom, a jegyző, az iskola, a szatócs és a kocsma. Mi hova 
menjünk? – kérdi. Mondom, a kocsmába. Ennek 
szemmelláthatóan jobban örül, mintha az iskolát ajánlot-
tam volna. Félóra múlva, a csöngölei kocsmában, tömör 
nyíltsággal meg is fogalmazza ezt. »Délelőtt sört iszik a 
magyar ember.« Maradjunk a sörnél.
Odáig azonban még hosszú az út. Virágzó gyümölcsfák áll-
nak a tanyák körül, mintha valami gyönyörűt álmodnának 
a kertek. Friss, gazdagon zöld a vetés; már elfér benne a 
varjú. Átszaladunk Andrásfalván. Itt – a sofőr mondja – a 
Pallavichiniek tízezer holdja állott. Akkor 66 családnyi cse-
léd kapott a földön állandó kenyeret. A többi ribirongyos 
idénymunkás… Ez is tanyaközpont, egy vagy két poros 
utca; embert alig látni, csak gyereket és libát. Álmos kis 
falunak látszik. A kerítéseken meszelt felírások: Demokratikus 
tanítót az iskolának! Aztán odébb: Felelősség nélkül nem 
lesz jegyző… Talán nem is olyan álmos egy falu? Meg kellene 
kérdezni a jegyzőt. Az nyilván tudja.
AZTÁN: Csöngöle. Azaz dehogyis Csöngöle. Az állomáson ki 
van írva: Csengele. A vasutat nem lehet becsapni. A vasút 
nem a szegedi szóejtés, hanem a földrajzkönyv alapján dönt; 
úgy döntött, hogy Csöngöle az csak Csengele. Hozzák a sört. 
Ezt is – ki tudja, miért – sernek írja a gyár; ott lóg a fejem 
fölött a plakát. A ser kissé langyos, lassan szopogatjuk és 
közben ismerkedünk. A kocsma szerencsére tele van, mint 
később kiderül, azért, mert éppen írják össze a szántási hite-
leket. Később az is kiderül, hogy micsoda a szántási hitel. De 
egyelőre még csak ismerkedünk, igen tempósan és igen gya-
nakodva, mert nincs még eldöntve, miféle közeg vagyok. De 
közeg vagyok, annyi szent. Autón jöttem és töltőtollam van.
Hogy miféle közegnek néztek, később se derül ki. De csak 
valami alja közegnek tarthattak, mert soká moderálták 
magukat. A harmadik mondat egy bizonyos Balog Istvánról 
szólt már, akit igen durva szavakkal illettek. Balog, mint 
Koncz Lajos mondja, »múltrovorú ember«, »egy ócska futu-
rista«. Nem festő a Balog, de a Futura bizományosa, aztán 
két iparigazolványa is van, nyersbőr és toll. És harminc 
holdja is volt, de abból vissza-vet-tek tízet, ebből nyolcat 
Túri Ferencné kapott, egy hadifogoly felesége. Csak-hogy 
Balog nem adja. Hát ilyen ember. Nem megy le a földről. És 

Megérkeztem
Decemberben született gyermek:

Papp Istvánnak és Tanács Juditnak 
Ádám István.

Gratulálunk!

Megemlékezés
„ Virágerdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen. 
Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Törköly Mihályné 
halálának 2. évfordulóján

Szerető családja

(folytatás az előzõ oldalról)
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a szövetkezet parcelláján házat épített magának; csak-
ugyan, nagy hóhányó lehet ez a Balog. De mégse lehet nél-
küle; Balog »régi bérlő«, azaz van igája, s most a szántás 
idején, 90 forintért szántanak a régi bérlők holdankint. 
Helyben vagyunk. Dől már a panasz.
A REND KEDVÉÉRT: Csöngölén kétféle a gazda. Régi bérlő és 
újgazda. Mert a csöngölei föld Szeged város birtoka volt, 
része annak a 70.000 holdnak, amit fölosztottak. A város a 
földet kiadta bérbe; volt család, amelyik száz éve volt bérlő 
egyazon parcellán. A földosztásnál a régi bérlő annyit tar-
tott meg, amennyi juss szerint dukált; a felesleget felosztot-
ták. Vagy nyolcvan régi bérlő van, a többi, a tömeg, újgazda. 
Ami a felszerelés, iga, gép és épület volt, a régi bérlők kezén 
maradt. A föld rossz, legrosszabb a határban. Homokos.
Azt mondja például ifj. Nagy Antal: Van 15 holdja, ebből 6 
hold a szántó, a többi gyep. Néha egy mázsa búza terem 
csak holdján, épp a szükségletet, mert két családja van. Az 
adót, a beszolgáltatást, a vetőmagot venni kell. Hogy miből 
vesz és miből él? A gyepen. Van neki 2 tehene, 1 borja, 7 
birkája, 3 süldő disznója. Hát ebből él. A baj az, hogy a föld 
nagybirtok volt, gabonát vetettek rajta, pedig alig fizet. 
Szőlő, gyümölcsfa, kertészet való ide. De ezt csak most lehet, 
a kisbirtokon. És csak lassan, mert építeni is kell, adózni is 
kell, élni is kell. És főképpen szántani kell most… Traktor 
kellene. És éppen erről van szó, a traktorról.
Egy feketebajszú ember írja össze a névsort. Mikor kezet 
fogtunk, nem a nevét mondta, hanem ezt: »A Parasztpárt 
elnöke és az UFOSz alelnöke vagyok«. Ő írta össze a listát, 
mert Szegedről az UFOSz két traktort küldött, s az 45 forin-
tért szántja föl az újgazdák földjét. Aki fizet, fizet, a többit 
hitelbe szántja az UFOSz. Ez hát a szántási hitel. Csöndesen 
írja, sorban, kinél és mikor és hol szánt majd a traktor. És 
azt mondja nekem, magyarázóan: »Nagy itt most  az egyes-
ség«. – »Miért?«. – »Mert a múlt héten itt jártak Sulyokék«. 
– »Sok ember belépett?« – »Aki odavaló, az mind«.
Lassan beszél, mintha diktálná a szavakat. Írom is, minden 
szavát. Sulyokéktól Nagyiván János járt Csöngölén, meg tíz 
bicskás legény, az őrség. És azt mondta, hogy a régi bérlő az 
régi bérlő, ami földje volt, az az övé. Vissza kell neki adni. 
Nyolcvanan léptek be a pártba, mind régi bérlő. És a mal-
mos, aki odáig a Kisgazdapárt elnöke volt, most a 
Szabadságpárté. Höhn a neve, h-val, mert sváb. Azóta van 
itt ez a nagy egyesség. »Azóta – mondja – vannak itt a 
Sulyokisták, meg mi.« Ki az a mi – kérdezem. Rám néz, 
tünődik. »Tudja – mondja aztán – Csöngölén most a követ-
kező kommunisták vannak: a kommunisták, a szociálde-
mokraták, a kisgazdák, mi parasztpártiak, és a többi, aki 
csak kapott földet. Hát így: De ezt mért írja föl?« Mert fontos, 
mondom. Gyanakodva néz rám, azt hiszi, tréfálok. Pedig 
komolyan mondtam, amit mondtam. De még milyen komo-
lyan.
EGY KÉPVISELŐ kijött a tanyákra és azt mondta, hogy a 
földet vissza kell adni. Bajos szóba foglalni, hogy ez mit 
jelent. S hogy éppen itt, az Alföld déli részén, ahol a demok-
rácia egészen másképp született meg, mint Pesten vagy a 
Dunántúlon. Itt nem volt ostrom. Szeged egy éjszaka szaba-
dult föl, pár lövés esett. »Este – mondja a sofőr, aki szegedi 
–, mikor lefeküdtünk, még bent voltak a németek. Reggel 
hatkor bevonultak az oroszok. Arra ébredtünk.« Ez október 
11-én történt, a dátum is fontos. Szeged csak hírből ismerte 
a Szálasi-uralmat: az emberek mély lélegzetet vettek és har-
madnap kezdték fölmérni a határt.

A föld, ahol nem szikes, homokos, 2-3 mázsa gabona az 
átlag. Az újgazdák a gyümölcs felé fordulnak; a város kioszt 
évente 50.000 csemetét, s ők is vesznek, ha futja. Három 
forint egy fa, 80 forint az iga a szántáshoz, vagy ötnapi 
embermunka. Egy csizma 400 forint; télen is voltak mezítlá-
bas emberek Csöngölén. Túri Imre hajadonfőtt járt, most vett 
egy kalapot a kis-teleki vásáron, s mutatja: »51 forint  volt 
a kalap.«  Egy birkabőrért 3, egy kiló gyapjúért 9 forintot 
kap; csaknem 6 kiló gyapjú ára a kalap. Így kínlódtak itt; de 
nem hátráltak, egyetlen hold földet senki el nem adott, a 
kertekben most virágzanak először a ritkás gyümölcsfák és 
Túri Imre fején büszkén ül a kalap… Ide jöttek zászlót bon-
tani Sulyokék.
Tréfán kívül: jól tették, hogy jöttek. Nem annak ártottak, 
akiknek akartak. Csöngölén, az Alföldön s az egész 
Tiszántúlon is egyképpen esett a változás. Úgy, mint 
Szegeden. Az emberek egyszerre és egy kézből kapták meg a 
békét, a demokráciát és a földet. Érezték, hogy ez a három 
valahogy egy és azt hitték, hogy ezt tőlük soha senki el nem 
vitatja. Nem voltak nagyon elégedettek, a beszolgáltatás a 
húsukba vág és az aszály a betevő falatot dézsmálta meg… 
De eljöttek Sulyokék, s megrendült alattuk a föld. Először 
mondta valaki a ő fülük hallatára ezt a szót: vissza. Azóta 
nincs szó a beszolgáltatásról és az aszályról. Mert ha elve-
szik a földet, akkor úgyis hiába a legszebb májusi felhősza-
kadás. Azóta van itt az a nagy egység.
Kérem, adjanak nekik félárú vasúti jegyet, ingyen autót és 
jutányos lobogót. Hadd bontsanak zászlót mindenütt; akar-
va, nem akarva a demokráciát erősítik. Hadd tudják meg a 
tanyák, hogy mit akar Sulyok; s legyen végre egyesség min-
denütt, nemcsak Csöngölén, Szeged alatt.”

M. M.

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.§).

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

2019. január 12-én 6 órától
2019. január 14-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. január 19-én 6 órától
2019. január 21-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. január 26-án 6 órától
2019. január 28-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. február 2-án 6 órától
2019. február 4-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. február 9-én 6 órától
2019. február 11-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

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

Karakásné Csurgó Ilona

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. február 4.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. február 13.

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

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.

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:
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

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
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