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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)

XXII.  CSENGELEI SPORTNAPOK PROGRAMJAI
A CSENGELEI FOCIPÁLYÁN

2017. augusztus 12. (szombat)
16.00  Csengelei labdarúgó pálya új fejlesztéseinek átadása és felavatása
17.00  Csengele KSE – FK Horgos 1911 felnőtt nemzetközi nagypályás labdarúgó mérkőzés
18.45  Női – Férfi 11-es rúgóverseny
19.00  Utcabuli kifulladásig, jó hangulatról gondoskodik Dorogi lászló
20.30  Éjszaki kispályás labdarúgó torna a műfüves pályán 
21.00  Sztárvendég a Gypo Circus 
02.00  A kispályás labdarúgó torna eredményhirdetése
04.00  Bulizárás

2017. augusztus 13. (vasárnap) 
09.00  Gyülekezés és regisztráció a IV. BMW-Lada Találkozóra
09.30  Csengele – Tömörkény U9 labdarúgó mérkőzés 
10.00  Autóhúzás
10.15  Csengele – Tömörkény U11 labdarúgó mérkőzés 
11.00  BMW – Lada gyorsulási verseny kicsit másképp
11.15  Csengele – Tömörkény U14 labdarúgó mérkőzés
12.00  Lendkerék tartó verseny
12.15  Pacalpörkölt ebéd, csak előrendeléssel 08.05-ig

Kun-Szabó Tibornál 30/7742-791
12.30  Ingyen ebéd az első 80 regisztrált autós részére
13.30  Pörgés, forgás, gumiégetés
14.30  Csengelei Zsákbamacskák női csapatának mérkőzése
15.00  Autós eredményhirdetések
16.00  Csengele ifjúsági – UTE U18 nagypályás labdarúgó mérkőzés
17.00  Autós felvonulás

18.00  2007 Csengele Bajnokai – Újpesti Legendák és Barátok
Nagypályás öregfiúk labdarúgó Mérkőzés

20.00  Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik: Hegedűs és Marton Trió
21.00  Sztárvendég BUNYÓS PITYU
24.00  TÜZIJÁTÉK!!!
00.30  Tombolasorsolás, fődíj: 82 cm-es LED színes televízió

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád, körhinta,
dodgem várja a kedves látogatókat.

Hideg italokról és a jó hangulatról a Gól söröző és csapata gondoskodik!
legyen egy jó napja – jöjjön el a sportnapra!
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Pályázati felhívás 
megüresedő bérlakás bérlésére
Csengele Községi Önkormányzat pályázatot ír ki a Csengele, 
Árpád u. 23. szám alatti 5 lakásos bérházban megüresedő 
bérlakásra.
A pályázat kiírásának célja, hogy az Árpád utca 23. szám 
alatti 5 lakásos bérházban a megüresedő lakásra (4. lakás), 
olyan családokat juttassunk első lakáshoz, akiknek szociális 
helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetőségük lakhatá-
si körülményeiket megoldani.
A pályázat benyújtásának feltételei:

- csengelei állandó lakos, büntetlen előélet,
- lakbér és rezsi költség vállalása,
- nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.

Előnyt élveznek:
- fiatal házasok,
- munkahellyel rendelkezők
- szociális helyzete indokolja.

A pályázat benyújtásának helye: Csengele Községi 
Önkormányzat 6765 Csengele, Petőfi u. 13. (Kormányos 
Sándor polgármester)
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.
A pályázatot az Önkormányzati Képviselő-Testület soron 
következő ülésén bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Kormányos 
Sándor polgármesternél a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatalban.

Kormányos Sándor 
polgármester

Mobil kormánybusz
A Csongrád Megyei Kormányhivatal mobil kormányablaka 
újra több helyszínen jelent meg a megyében.
Csengelén 2017. július 26-án lehetett helyszíni ügyintézést 
igénybe venni, melyet többen ki is használtak.

Hittantábor Kőszegen
Július első hetében a csengelei önkormányzat buszával hosz-
szú útra indultunk. Idén Kőszegen tartottuk a 15 éves múlt-
tal rendelkező túrázós hittantáborunkat.
Odafele a közel 400 kilométeres távolságot egy nagyobb 
pihenővel szakítottuk meg, amikor megnéztük az 1000 éves 
pannonhalmi bencés apátságot. Az esti órákban érkeztünk 
meg Kőszegre és elfoglaltuk szállásunkat a helyi gimnázium 
kollégiumában, majd sétáltunk a csodálatos belvárosban. 
Másnap a kőszegi vár felfedezélsével töltöttük a délelőttöt, 

ahol a fiatalok beöltözhettek középkori ruhákba: a lányok 
hercegnőnek, a fiúk vitéz lovagoknak érezhették magukat. 
Délután a Kőszegi-hegységben túráztunk, felmentünk a kál-
vária templomhoz, majd két kilátót is felkerestünk, ahonnan 
páratlan kilátás nyílt a környékre. 

A következő napot pihenésképpen Bükön a termálfürdőben 
töltöttük. Így gyűjtöttünk erőt a következő napi túrához, 
amikor is felmentünk a Kőszegi-hegység, s egyben a 
Dunántúl legmagasabb hegyére, a 883 méter magas Írott-
kőre. A hegy tetején lévő kilátó fele Magyarországon, míg 
másik fele Ausztriában van. Az osztrák oldalon van az a 
nagy kő, melyről a hegy a nevét kapta. Ez a kő jelezte két 
nemesi család birtokhatárát, s ezt a tényt belevésték ebbe a 
nagy kőbe. Ausztriában túráztunk egy kicsit, majd visszatér-
tünk a magyar oldalra. Ezen az estén szentmisén vettünk 
részt a Kőszeg főterén álló csodálatos neogót stílusú Jézus 
Szíve templomban. Az ötödik napon kissé fájó szívvel hagy-
tuk el ezt a csodálatos kisvárost, Kőszeget. Hazafele megáll-
tunk még Majkon (Oroszlány városához tartozik), ahol ide-
genvezetővel bejártuk a Magyarországon egyedülálló, ma 
már múzeumként működö kamalduli remeteséget, mely a 
XVIII. században épült. Az itt élő szerezetesek némasági 
fogadalmat tettek és nem beszélhettek senkivel. A remeteség 
csendje után Tatára mentünk, ahol rácsodálkoztunk az 
Öreg-tó partján álló várra, mely Mátyás király kedvenc pihe-
nőhelye volt.
Minden reggel és este imádkoztunk, énekeltünk, kértük 
Isten áldását családjainkra. Remélem, táborunk minden 
résztvevőnek testi , lelki, szellemi felfrissülést hozott.

Katona Attila
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Iskolai tábor Visegrádon
2017. július 10-től 14-ig ötnapos táborozáson vettünk részt 
Visegrádon a Csengelei Általános Iskola tanulóival. Hétfőn 
reggel már minden gyerek nagyon várta az indulást, hiszen 
már az első napra izgalmas program ígérkezett. Első 
úticélunk Dömösre vezetett, ahol a Rám-szakadékban tet-
tünk egy szép túrát. Nem volt könnyű a terep, de mindenki 
ügyesen teljesítette a távot. Jóleső érzés volt ezek után elfog-
lalni a szálláshelyünket az Ezüstfenyő Üdülőben, annál is 
inkább, mivel a közvetlen szomszédunkban a visegrádi 
Királyi Palota volt. A napot egy kis Duna parti séta és kacsá-
zás zárta.

A második nap délelőttjét az Esztergomi Bazilika felfedezé-
sére szántuk. Az építmény belső kincseit megtekintve, a 
közel 600 lépcsőfokot megmászva a Bazilika kupolájába 
jutottunk, ahonnan kilépve a magasból szemlélhettük a cso-
dálatos panorámát. A délutánt az esztergomi strandon töl-
töttük, ahol számos csúzda, élményfürdő, mászófal biztosí-
totta a hűsítő kikapcsolódást a nagy melegben.
A szerdai nap délelőttjét szinte a „szomszédban” tölthettük, 
hiszen jártunk a közeli Salamon-toronyban, ahol egy érde-
kes fegyverbemutatón vettünk részt, és a palotát is bejártuk 
a korhű jelmezbe öltözött idegenvezető segítségével. Délután 
egy másfél órás dunai hajózáson csodálhattuk meg a 
Dunakanyar szépségeit.
A csütörtöki nap délutánján újra ellátogattunk az esztergo-
mi strandra. Strandolás után „átugrottunk” Szlovákiába is, 
igaz, csak pár méterrel léptük át a határt a Mária Valéria 
hídon. Ezen a napon kicsit több időt töltöttünk a tábor terü-
letén is. Az előző napok során esténként már volt lehetőség 
sportolásra, társasjátékokra, kézműves foglalkozásra, póló-
festésre. Az elkezdett munkákat befejeztük, majd az elké-
szült pólókat kiállítottuk, és egy a gyerekek által rögtönzött 

előadás megtekintése után 41 papírcsónakot indítottunk 
utolsó útjára a Dunán.

Pénteken, az utolsó napon a Fellegvár megtekintése volt a fő 
cél, de a nap meglepetése minden gyerek számára mégis 
inkább az utána következő bobozás volt. A merész lesiklá-
sok után a hegy tetejéről egy elég meredek hegyoldalon - de 
kellemesen árnyas erdő takarásában – gyalogosan ereszked-
tünk alá. Az ebéd elfogyasztása után indultunk haza, de 
útközben Szentendrén még tettünk egy rövid városnéző 
sétát is. 
Fáradtan, de élményekben gazdagon tért haza kis csapatunk 
Csengelére. Sok szép helyet láthattunk, rengeteg élményben 
részesültünk.

A gazdag programot köszönhetjük a tábor támogatóinak is: 
a Csengelei Önkormányzatnak, a Csengelei Ifjúsági és 
Művészeti Alapítványnak és az iskola diákönkormányzatá-
nak. A segítségükkel olyan programokon vehettek részt a 
gyerekek, amire sokáig szívesen emlékeznek majd. Köszönöm 
kollegáim - Novákné Vízhányó Erzsébet, Sánta Ildikó és 
Lantos István – egész heti munkáját is.

Lantosné Horváth Irén
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Csólyospáloson koncertezett 
a Csengelei Fúvószenekar
Csólyospáloson már 15 éve hagyomány, hogy nyári feszti-
vált rendeznek. A fesztivál nyitó eseményére, a Jézus Szíve 
templomban tartott hangversenyre kapott felkérést a 
Csengelei Fúvószenekar.
Itt először Roland atya köszöntötte a templomot megtöltő 
közönséget, melynek soraiban a közeli településekről és 
Csólyospálos testvérvárosából érkezett emberek is ültek. 
Plébános úr lelki töltekezésre hívott mindenkit Kodály 
Zoltán szavait idézve, miszerint „A zene lelki táplálék és 
semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérsze-
génységben él és hal.”
Ezt követően Á. Fúrús János polgármester úr mondta el 
ünnepélyes megnyitóját, és üdvözölte zenekarunkat. 
Megtudtuk, hogy a csólyospálosi templom gyakran ad ott-
hon különféle hangversenyeknek, ám fúvószenekar még 
soha nem volt a vendége, ezért nagy érdeklődéssel várták 
műsorunkat.
A zenekar rövid bemutatása után klasszikus fúvószenekari 
műveket, egyházi énekek és filmzenék átiratait játszottuk a 
mintegy 1 órás koncerten. Azonnal érezhető volt, hogy a 
közönség mennyire zenekedvelő és zeneértő emberekből állt. 
Vastapssal jutalmazták minden előadott darabunkat, és 
Czirok Zoltán zenekarvezető kedves invitálásának eleget 
téve, hangosan énekelték a zenekar által játszott egyházi 
énekeket és Beethoven Örömódáját. Öröm volt nekik játsza-
ni.

A templomi hangverseny után indulókat játszva vonultunk 
át a sportpályára, nyomunkban a lelkes közönséggel. 
Polgármester úrtól megtudtuk, hogy ilyen még sosem volt 
Csólyospáloson, hogy fúvószenekar masírozott volna végig 
az utcákon.
Nem csak lelkesedéssel és tapssal fogadtak bennünket, 
hanem nagyon finom vacsorával is. Olyan ételt kaptunk, 
melyet szerintem a zenekari tagok közül addig még senki 
sem evett életében: vaddisznó ragulevest…
Kellemes élményekkel, testileg-lelkileg megújulva tértünk 
vissza Csengelére, és úgy érezzük, ismét öregbítettük telepü-
lésünk jó hírét.

Zólyomi-Katona Theodóra

A Csengelei Népdalkör 
és Citerazenekar 
Jászszentlászlón szerepelt
Június 26. és július 2. között rendezték meg Jászszentlászlón 
a Faluhetet és Paradicsom Fesztivált, melyen Csengele is 
többször képviselte magát. 
Néhányszor részt vettünk már a nagyon jó hangulatú telepü-
lések közötti megmérettetésen, idén pedig a Csengelei 
Népdalkör és Citerazenekar is színesítette produkciójával a 
szomszéd település műsorát. 

Kontesz Adrián Siófokon is 
ezüstérmes lett
Július elsejént Sifófokon rendeztek grappling bajnokságot, 
melyen a csengelei Kontesz Adrián is részt vett. Az ifjú spor-
toló most is hozta a formáját, és a 40 kilós fiúk között máso-
dik helyezést ért el.
A küzdelmkeben megizzadt fiatalok jutalomként a 
Balatonban hűthették le magukat

M.M.

Újabb milliós fejlesztések 
a CSKSE sportcentrumban
A Csengele Községi Sport Egyesület sporttelepét folyamato-
san fejlesztik. Az öltöző bővítés és a műfüves pálya megva-
lósítása után sem álltak le a munkák. Az edzőpályát palánk-
kal vették körbe, elektromos eredményjelző táblát szereltek 
fel, és az utóbbi időkben elkezdték a lelátó szerelését. A 
szurkolóknak 152 ülőhelyet alakítanak ki a fémvázas szer-
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kezeten, és a cserejátékosok kispadjánál lévő bódékat is 
duplájára növelik.

A többmilliós beruházás 70 %-a társasági adó felajánlásából 
származik. A 30 %-os önrészt helyi vállalkozók és vidéki 
barátok adták össze, akik – Dénes Balázs vállalkozó kivéte-
lével – a nevüket nem kívánják felfedni, mert más egyesüle-
teket nem szándékoznak támogatni. Ezeknek a munkáknak 
a finanszírozásába az önkormányzatnak most nem kellett 
beszállnia, viszont az alapozási munkákba munkaerővel 
besegített.
A munkálatok jól haladnak. A tervek szerint augusztus 
12-én 16 órakor, a sportnapok keretében fogják ünnepélyen 
átadni a fejlesztéseket. 

Molnár Mihály

Megérkeztem
Július hónapban született gyermek: Buduczki Ádámnak és 
Sági Ildikónak Hanna

gratulálunk!

„Csendes a temető, csendesen
állj meg itt,

Drága édesanya, nagymama pihen itt.
Áldja meg az Isten e sírhalom

minden porszemét,
amely takarja édesanyánk

drága jó szívét.
legyen e sírhalom béke, szeretet, nyugalom,
akik szerettek, azoké a fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk sze-
rettünk, Szabó Imréné halálának 1. évfordulóján, 
augusztus 20-án.

Szerető családja

Tisztelt lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. szeptember 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. szeptember 4.

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

2017. augusztus 12-én 6 órától
2017. augusztus 14-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. augusztus 19-én 6 órától
2017. augusztus 21-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2017. augusztus 26-án 6 órától
2017. augusztus 28-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2017. szeptember 2-án 6 órától
2017. szeptember 3-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

2017. szeptember 9-én 6 órától
2017. szeptember 11-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

Állatorvosi ügyelet
2017. augusztus 12-én 6 órától
2017. augusztus 14-én 6 óráig

Telefon: 06-30/488-0267

2017. augusztus 19-én 6 órától
2017. augusztus 21-én 6 óráig

Telefon: 06-70/424-4455

2017. augusztus 26-án 6 órától
2017. augusztus 28-án 6 óráig

Telefon: 06-70/330-4504

2017. szeptember 2-án 6 órától
2017. szeptember 3-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

2017. szeptember 9-én 6 órától
2017. szeptember 11-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

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.§).

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.

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

H l

u RQ t

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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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: +36-20/59 42041
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni lehet a 06-30/328 
2375-ös telefonszámon.
Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában, valamint csillá-
rok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrénysor, hűtőszek-
rény. Telefon. +36-20/413 4914
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
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Hirdetések
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn 
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

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

Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! Érd.: 
Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső, valamint 5 hold 
föld! Érd.: laczkó Gábor Tisza u. 7. Telefon: 06-30/452-2218
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)
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
1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fólia-
váz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán eladó! 
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 felújított tárcsás mosó-
gép, egy 3 égős palackos gáztűzhely palackkal, kb. 40-50 literes 
szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos lombszívó, csillár, 25 lite-
res zsírosbödön, 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.


