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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)

XXIII. CSENGELEI FALUNAPOK 
TERVEZETT PROGRAMJAI 

2017. június-3-4-5.

Június 3. (szombat)
0800 Kiállítások megnyitói: művészeti kiállítás, a színjátszás Csengelén ma és régen, vadászkiállítás
0845 - 900 Fanfár
900 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok felvonulása a falu utcáin. Indulás a polgármesteri 
hivataltól.
0945 A Falunapok ünnepélyes megnyitója 
1015 - 1200 Térzene és kulturális műsor a József Attila tér kőszínpadán

A Motoros és sokat látott traktor találkozó programjai az Ifjúsági Táborozóhelynél:
0930 Gyülekezés    A regisztráltaknak ingyen ebéd és palacsinta.
1100 Ünnepélyes megnyitó   Info: 06-70/398-5770, 06-70/459-1438
1300-tól Triál kerékpár bemutató
 Traktorhúzó bemutató
 Jármű hangerő verseny
 Autós drift bemutató
 Streetfighter bemutató
1630 Motoros felvonulás
1730 Díjátadás
1800 Élőzenés party
Egész nap:
   - Traktorkiállítás
   - Egyéb meglepetés és vásári forgatag, falunéző járat.

Június 4. (vasárnap)
0830 - 0930 Szentmise
0930 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél
1000 Torta-túra az Általános Iskola udvarában 
1200 - 1400 Lovasok gyülekezése
1400  Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben az ifjúsági táborozóhely mellett lovagi 

torna bemutató, majd a felvonulás folytatása, visszaérkezés a hivatalhoz. Emléktárgyak, emlék-
lapok átadása a víztoronynál.

1800 Péter és a farkas színházi előadás a faluházban
1900  Utcabál a Polgármesteri Hivatal melletti Sátorban 

Zenél Hegedűs és Marton duó
2100 Fáklyás felvonulás a faluháztól a kőszínpadig
2130 Főnix színjátszó csoport műsora meglepetés produkcióval
2300 Utcabál sztárvendége: Potyautasok mulatós duó
2400 Tombolasorsolás, fődíj: táblagép

Június 5. (hétfő)
0930 - 1700 Falunapi kispályás labdarúgó torna a sportpályán
1600 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözőben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
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Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosok!
Az óvoda konyha felől a régi Komjáti ház udvarán parkoló-
hely lett kialakítva az autósoknak, melyet már lehet hasz-
nálni. Forgalmasabb napokon a főutcán talán így kevesebb 
lesz a várakozó autók mennyisége. 

Kedves Csengeleiek!
A házasságkötés egy meghitt ünnepség, amely volt, van és 
lesz, mert a gyermek születésén kívül az egyik legszebb és 
legcsodálatosabb esemény két ember életében.
Szeretnénk felidézni a Csengelén kötött házasságokat, oly 
módon, hogy a Csengelei hírek című havilapban közzéten-
nénk a menyasszonyról-vőlegényről készült fényképeket, 
majd kiállítanánk a Faluházban.
Bármilyen régi – akár 1900-as évek előtti – fotókat is 
várunk, melyeket a faluházban gyűjtünk. A következő ada-
tokat kérjük: házasok neve, a házasságkötés ideje. A képe-
ket beszkennelés után visszaadjuk. 
Nagy tisztelettel várjuk a fényképeket.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Egyházi hírek
Betlehemezők tavaszi kirándulása
Tavaly decemberben a nyolcadikos hittanosokkal Csengelét 
járva betlehemeztünk, és az akkor kapott adományokból 
idén április elsején mentünk tavaszi kirándulásra a Duna-
kanyarba. Ragyogó időnk volt. Három városban jártunk: 
Esztergomot kis csoportokban, játékosan fedeztük fel, a 
bazilikát is egy feladatlap segítségével ismertük meg. Az 
edzettebbek a kupolába is felkapaszkodtak, ahová 400 lép-
cső vezetett fel. Visegrádon a bobozást választottuk, 
Szentendrét pedig városfelfedező feladatlapok segítségével 
derítettük fel. A Duna partján egy új játékot, a soft csúzlizást 
is kipróbáltuk (csúzliból kilőtt szivacslabdával kellett az 
ellenfeleket eltalálni, zászlójukat megszerezni). Maguk a 
résztvevők így élték meg ezt a napot:

1938. május 1-jén kötött házasságot 
Varga János és Gyovai Piroska

1960. december 28-án házasodott össze 
Balog János és Varga Piroska

1941-ben kötött házasságot 
Béres Lajos és Erdélyi Ilona

1980. október 18-án 
Csengelén kötött házasságot 
Törköly János és Balázs Zsuzsanna

1999. november 13-án 
kötött házasságot 
Balog János és Horváth Szilvia

1964. november 11-én kötött házasságot 
Mészáros Ferenc és Vágó Mária

Az új templomban elsőként 
Samu Antal és Béres Márta 
kötött házasságot 
2001. szeptember 22-én

1964. november 11-én kötött házasságot 
Mészáros Ferenc és Vágó Mária
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Nagyon szép helyeken jártunk, és jók voltak a csapat-mun-
kák. Tetszett, amikor kis csoportokban fedeztük fel a várost.
Nagyon szép volt az esztergomi bazilika, és a városfelfedező 
Cool-túra is izgalmas volt.
Rengeteg élményt szereztünk ezen a napon. Olyan dolgokat 
is kipróbálhattam, amiket eddig még sosem (bobozás, soft-
csúzlizás), és olyan városokat ismerhettem meg, ahol még 
nem igazán jártam.
Kedves emberekkel találkoztunk, és külföldre (Szlovákia) is 
átmehettünk.
Fantasztikusak voltak a programok! Az esztergomi városné-
zés élménydús volt, sokat nevettünk.
Még Petőfi vendéglátóinak házába is eljutottunk.
Nagyon jó volt a bobbal száguldozni.
A soft-csúzlinál az volt a legjobb, mikor a fiúkat bombáztuk 
a labdákkal és mi győztünk.
Még sosem volt részem soft-csúzlizásban, de ez most nagyon 
tetszett!
Haláli jó élmény volt a bobozás, a soft-csúzlizás meg fárasz-
tó, de emlékezetes játék volt.
Esztergomban és Szentendrén sok külföldivel találkoztunk.
Tetszett a bobozás, de a kedvencem a soft-csúzli lett. Nagyon 
élveztem a városnéző túrákat is.
Jó volt, hogy nem vettük véresen komolyan a feladatokat, és 
közben fagyizni is lehetett. A soft-csúzlizás nagyon jó volt: 
ötből háromszor a lányok nyertek!

Köszönjük mindenki adományát, munkáját, segítségét, mely-
lyel lehetővé tették számunkra ezt a napot. Köszönjük 
Csengele község önkormányzatának, hogy autóbuszával 
gondoskodott utaztatásunkról.

Zólyomi-Katona Theodóra

Művészeti Iskola hírei
Tavaszi hangverseny német vendég zenekarral
A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent Imre 
Plébánia idén is megrendezte a már hagyományosnak mond-
ható Tavaszi hangversenyt. Erre most a faluházban került 
sor, hiszen egy nagy zenekart is vendégül láttak 
Németországból, akik a Mönhattan Big Band nevet viselik. 
Vendégeink a déli órákban érkeztek. Ebéd után megtekintet-
ték falunkat, majd a Polgármesteri Hivatalban Kormányos 
Sándor polgármester fogadta őket és látta vendégül. 
A hangverseny délután 5 órakor kezdődött. Zólyomi-Katona 
Theodróa és Bencsik Róbert tolmács köszöntötte a megjelen-
teket és ezek után sorban léptek fel a növendékek, megta-
nult darabjaikkal, melyeket zongorakísérettel adtak elő. 
Zongorakísérőnk, most is Horváth Lívia volt.
Elsőként Balog Bella állt színpadra, aki Beethoven: Ecossaise 
című darabját adta elő kürtön. Őt Hegedűs Boglárka követte 
trombitán J. S. Bach: Andante-val. Katona Angelika kürtön 
játszotta Schubert: A zongorámnál című darabját.
Az ütős növendékek is bemutatkoztak, közülük elsőként 
Gera Dominiktól harangjátékon Valentin Hausmann: Tánc 
című művet hallottuk. Vágó Petra kürtön szintén egy 
Schubert művet adott elő Szerelmi bánat címmel. Molnár 
Barbara trombitán Sugár Rezsőtől játszotta a Dal és Táncot, 
majd szintén harangjátékot hallhattunk Csókási Tamástól. 
Gera Kitti trombitán Krieger: Menuettjét adta elő. Ezután két 
ütős növendék következett Kormányos Viktória Joseph 

Haydn: Dal, Mihályi Attila W.A. Mozart: Keringőjét játszotta 
el. 
Egy testvérpár lépett a színpadra, Pigniczki Attilától és 
Pigniczki Tibortól trombitán két duót hallhattunk.
Katona Veronika kürtön Csajkovszkij: Régi Francia dal, 
Katona Johanna trombitán Hasse: Bourrée című művét ját-
szotta el.
Széplaki Vivien kürtön Beethoven: Romanze, Katona Petra 
trombitán Bononcini: Rondoját adta elő. Forgó Judit kürtön 
egy Mozart darabot játszott el. Zólyomi-Katona Theodóra 
következett trombitán Händel: Allemande című darabjával. 
A szólistákat Martus Nikolett és Zsolnai Balázs duója zárta, 
két menüettet adtak elő trombitán.
Ezek után a vendég együttes következett a Mönhattan Big 
Band, akik előadásukkal nagyszerű hangulatot varázsoltak 
a terembe. A produkciók közben az együttes vezetője bemu-
tatta településüket Amöneburgot és néhány szóban megis-
merkedhettünk iskolájukkal is. 

A műsort a Csengelei Ifjúsági Fúvószenekar műsora zárta. 
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk el együtt, egy nagyon 
színvonalas, szórakoztató rendezvényen vett részt az, aki 
velünk tartott. 

Törköly Ágnes

Újabb siker országos zenekari versenyen
Zenekarosok, Szülők, Barátaink!
„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes!”
Ez hangzott el a IX. Országos Zenekari Verseny gáláján a 
zsűri elnök gondolatai közt. Aki ott volt a Kisteleki és 
Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Gyermek-Ifjúsági 
Fúvószenekarral a Budafokon megrendezett megméretteté-
sen – segített a szervezésben vagy csak egyszerűen drukkolt 
nekünk – az tudja, hogy ez az egyszerű mondat igaz. 
Felemelő érzés volt, ahogy kimondták a nevünket az ered-

(folytatás a következõ oldalon)
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ményhirdetésen, és közölték, hogy a korosztályunkban III. 
helyezést értünk el. Megérte a sok munkát!
Szeretném megköszönni, elsősorban a gyerekeknek és szüle-
iknek, akik elhitték sokszor azt is, amiben én magam is 
kételkedtem.
Szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek az egész 
projekt megszervezésében: a települések önkormányzatai-
nak (a csengelei ingyen buszt), művészeti iskolák vezetősé-
geinek, iskolatitkárainak, fúvós és ütős tanárainak. 
Szeretném név szerint megköszönni Horváth Lívia, Pete 
Réka és Kalmár Gergely munkáját, akik a próbákon is segí-
tették a felkészítést.
Ezek után csak azzal szeretnék biztatni mindenkit, hogy 
hajrá! Itt van nemsokára június 24-25. Megyünk Zrenjaninba 
és nemzetközi szinten is megmérettetjük magunkat. 
Reméljük, onnan is legalább olyan büszkén és boldogan 
jövünk haza, mint most!

Czirok Zoltán 
zenekarvezető

Projektzenekar – ahogyan mi láttuk
Mikor Zoli bácsi mondta, hogy projektzenekart akar létre-
hozni a kisteleki és csengelei fiatalokból, mert szeretné, ha 
részt vennénk egy országos és egy nemzetközi versenyen, 
arra gondoltam, hogy már megint egy újabb teher: a próbák-
ra rámegy a szombati nap fele, és totál idegenekkel kell majd 
együtt lenni. Viszont az is eszembe jutott, milyen jó érzés 
volt tavaly, mikor megnyertük a zrenjanini versenyt, és gon-
doltam, belevágok, vállalom.
Fárasztó volt a sok-sok próba, és utáltam, hogy még a tava-
szi szünet is rövidebb lett, mert jönni kellett zenekarra. A 

darabok egyébként nagyon megtetszettek, és egyre szebben 
sikerült eljátszanunk őket. Rájöttem, hogy a projektzenekar-
ban is vannak jó fejek, sőt, ha belegondolok, mindenki az. 
Most már a nevét is tudom mindenkinek.
A kisteleki koncert sokat jelentett számomra. Olyan jó volt 
látni azt a rengeteg szülőt, barátot, akik eljöttek, meghall-
gattak, és megtapsoltak minket. A taps mindig felemelő 
érzés. De a legjobb az volt, amit a koncert végén mondott 
Zoli bácsi: „Nálam ezek a gyerekek mindenképpen elsők”. 
Tudtuk, hogy profi zenekarokkal kell majd megmérkőznünk, 
és esélyeink a 4. helytől indulnak, ezért arra törekedtünk, 
hogy a tőlünk telhető legszebben adjuk elő a darabokat.
Mikor Budafokra értünk, felpörögtek az események: sietve 
kellett a hangszereket kipakolnunk a buszból, tartottunk 
még egy nagy próbát a számunkra kijelölt teremben, és már 
mehettünk is a színpadra. A reflektorok elvakítottak, és 
nagyon meleg volt, ahogy ránk világítottak. Nem sokra 
emlékszem abból, ami a színpadon történt, csak tudom, 
hogy így még sosem szóltak ezek a darabok. Teljesen új volt 
a terem akusztikája. Végre hallottam a klarinétokat, így volt 
kikre támaszkodnom. Láttam Zoli bácsi arcát, aki mosolyog-
va és elismerően nézett ránk miközben vezényelt.
És feldübörgött a taps. Hatalmas volt. Akik eljöttek velünk, 
hogy meghallgassanak minket, a szülők, tanárok, hozzátar-
tozók sorra jöttek oda hozzánk, és gratuláltak, a kicsiknek 
még puszit is adtak. Azt mondták, fantasztikusan szólt, még 
a kisteleki koncertnél is jobban. Ekkor kezdtünk el remény-
kedni, hogy hátha lesz számunkra hely a dobogón.
Meghallgattuk versenytársainkat, és saját fülünkkel hallhat-
tuk, mi is az a profi zenekar. Hát igen. Nagyon szép zenéket 
játszottak – nagyon szépen. Éreztük, ha nem jutunk fel a 
dobogóra, akkor is megtiszteltetés, hogy ilyen társasággal 
versenyezhettünk együtt. Egyébként a versenyről meg azt 
mondta a zsűri elnöke, hogy nem igazán szereti, ha a művé-
szetben úgy versengünk, mint a sportban, mert itt az a 
lényeg, hogy mindenki eljusson a célba. Ez a cél pedig a zene 
szeretete, és ő úgy érzi, az itt jelenlévők már mind elindultak 
az ide vezető úton.
Az eredményhirdetés idegtépően lassú volt. Amikor meghal-
lottuk, hogy harmadik helyezést értünk el, hatalmas üdvri-
valgásban törtünk ki. Ez ugyanakkora öröm volt számunk-
ra, mint a tavalyi első hely Zrenjaninban. Hiszen jók vol-
tunk, jól megcsináltuk, és ezt mások is így látták és elismer-
ték.
Fárasztó volt az ide vezető út, de megérte. Már alig várom 
Zrenjanint! És ha Zoli bácsi újabb versenyre akarna vinni 
bennünket, oda is nagyon szívesen mennénk.

Katona Petra Mária és Katona Veronika

„Aranyosak” a csengelei mazsisok
A Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége 2017. április 
29-én – a Tánc Világnapján – rendezte meg a III. Országos 
Majorette Bajnokságot és a Domaszék Open Majorette 
Versenyt. „A” és „B” kategóriában mérettették meg magukat 
a szólisták, kis és mini csoportok, valamint a csapatok. Az 
„A” kategóriából – amely szabályzatban meghatározott for-
gatásokat, forgásokat, dobásokat ír elő – az Olaszországban 
megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra kvalifikálták 
magukat a legjobbak. „B” kategóriában mindenféle kötött-
ség nélkül, szabad stílusban lehet mazsorettezni – itt indul-

(folytatás az előzõ oldalról)
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tak a csengelei Cicák és Ifjúsági Csoport – ahol minősítése-
kért folyik a verseny. 

Az ország minden részéből érkeztek versenyzők és ezek 
közül a mi lányaink teljesítményük alapján mindkét csoport-
tal KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉST szereztek. Ezen kívül az 
Ifjúsági Csoport megkapta kimagasló teljesítményéért a 
DOMASZÉK KUPÁT, mely a legjobb koreográfia díja volt. 
Ezért köszönet Csáki Klaudiának, aki készítette a díjnyertes 
koreográfiát. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Általános iskolai hírek

MATEMATIKA VERSENY 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A tavaszi szünet előtt egy megmérettetés várt az alsó tago-
zatos kisdiákokra. Április 6-án délután került megrendezés-
re a matematika házi verseny. A másodikosok közül nyol-
can, a harmadikosok közül öten és a negyedikesektől tízen 

vállalkoztak arra, hogy kitöltik az öt feladatból álló feladat-
lapot. A hagyományos feladatok mellett, furfangosságot és 
logikus gondolkodást igénylő feladványok is várták a kis 
matematikusokat.
Eredmények:

2. osztály: 
I. helyezés: Hegedűs Rudolf
II. helyezés: Niemeyer Tamara
III. helyezés: Tóth Szabina

3. osztály: 
I. helyezés: Jaksa Márkó
II. helyezés: Tóth Amira
III. helyezés: Bencsik Panna

4. osztály: 
I. helyezés: Szécsényi Árpád
II. helyezés: Harmath Balázs
III. helyezés: Fekete Nelli, Gera Dominik, Kócsó Zoltán

A területi versenyre az első és második helyezést elért tanu-
lók jutottak tovább. Itt is nagyon ügyes volt Hegedűs Rudolf 
Sándor 2. osztályos és Szécsényi Árpád 4. osztályos tanuló, 
ők még a megyei versenyen is képviselték iskolájukat. 
Gratulálunk Nekik! Köszönjük a felkészítő tanító nénik 
munkáját.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

KÜLÖNDÍJAS A CSENGELEI 1.OSZTÁLY
Ünnepélyes körülmények között adták át az Alföldvíz Zrt. 
Víz világnapja alkalmából meghirdetett „Miként védd a kör-
nyezeted?” című rajzpályázatának nyereményeit 2017. ápri-
lis 21-én,pénteken délután Békéscsabán, a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban. A kiírásra több száz alkotás érkezett 
Békés, Bács-Kiskun, Csongrád és Hajdú-Bihar megyéből.
Az eseményen Fábri Ágnes, a cég főosztályvezetője köszön-
tötte a megjelenteket. A díjakat a szakember mellett Ludmán 
Réka, a Békéscsabai Röplabda SE játékosa és Zsadon Endre, 
a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő igazgatója adta 
át.

Nagy izgalommal utaztunk Békéscsabára, hogy átvegyük a 
különdíjat, amelyet az együtt készített képünkkel nyertünk. 
A kép egyik felén vizek szennyezését festettük meg, azt, 
hogy mi emberek tehetünk arról, hogy sok-sok vízi élőlény 
elpusztul, és hogy vannak olyan országok, ahol a gyerekek 

(folytatás a következõ oldalon)
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még nem is láttak tiszta vizet. Fontos, hogy megvédjük az 
ivóvizet és azzal együtt az egész Földet. A képünk másik 
felén a szép tiszta vizű folyó látható, vidám, játékos halacs-
kákkal.
Sok-sok kisgyermek mellett, mi is izgalommal vártuk az 
ajándékosztást. Oklevéllel és tárgyjutalommal térhettünk 
haza. Az ünnepség után – a közelben lévő játszótéren – 
jutott idő játékra is, sőt a hazafelé fagyizni is megálltunk.
A hazaúton, beszélgetés közben megegyeztünk abban, hogy 
jövőre is szeretnénk részt venni ezen a rajzpályázaton, hátha 
akkor már anyagi támogatást is bezsebelhetünk az osztály-
kirándulásunk megvalósításához.
Köszönjük Novákné Erzsike néninek a nevezést, és azt, hogy 
elmehettünk erre a nagyon jó kirándulásra.

az 1. osztályosok

Kurucsai Szabolcs és vakvezető kutyája 
az iskolában
Április 19-én, és 20-án Kurucsai Szabolcs és kutyája látoga-
tott el az iskolába. Szabolcsot a Délmagyarország szavazá-
sán 2016-ban az év emberének választották. Miért? A kiste-
leki férfi 2009 óta látássérült. Azóta küldetésének tekinti, 
hogy kutyájával, Elvissel, érzékenyítő előadásával az óvo-
dákban és az iskolákban a gyerekek megismerjék, milyen az 
ő életük, hogy ezzel is elősegítse a fogyatékos emberek 
elfogadását. 
Megmutatta a fehér bot használatát, a Braille-írást és egy 

Rubik-kockát is, aminek a 
színeit domború pontok 
borítják a színek megkülön-
böztetésére. 
Ezek után Elvis is sorra 
került a bemutatón. A fekete 
szőrű Labrador kutya min-
dent teljesített, amit a gaz-
dája mondott neki. Tudja, 
merre van a bal és a jobb, 
megtalálja az ajtót, tudja, ha 
a gazdája elengedi a hámot 
nem mehet tovább stb.. A 
bemutató mellett még 
nagyon sok érdekességet 
mesélt Szabolcs a kutyáról, 
hogyan és mennyit képeznek 
ki ország és világszerte, 
miért ezt a fajta kutyát képe-

zik ki vakvezetésre, valamint türelmesen válaszolgatott a 
gyerekek kérdéseire is.
Előadása végén azt kérdezte a gyerekektől: Mit gondoltok, 
én más vagyok e, mint ti?

Törköly Ágnes

Nyuszi simogatás
Húsvét közeledtével az Önkormányzat ismét nyuszikkal ked-
veskedett a gyerekeknek. A tavaszi szünet utolsó tanítási 
napján a faluház előtti füves részen idén is nyuszi simogató 
lett kialakítva. A nyuszik nagyon jól érezték magukat a 
kialakított helyen és jól tűrték a gyerekek lelkesedését is. 
Először az általános iskolás gyerekek, majd az óvodások 
jöttek el megnézni az állatokat. 

A nyuszikat Nagyné Kucsora Katalintól hoztuk, aki a dél-
előtt folyamán segítségünkre is volt, a simogató helyet pedig 
Fődi Csaba ládáiból kerítettük körbe. Köszönjük szépen 
segítségüket!

Törköly Ágnes

Könyvtári hírek
KönyvtárMozi
Újabb szolgáltatással bővítette tevékenységét a könyvtár, 
mely nem más, mint a KönyvtárMozi. 

Elsőként az óvodásoknak, közülük is a Napocska csoportnak 
kedveztünk egy mesével. A Káló, a cigánylegény című mese-
filmet nézhették meg. A gyerekek szívesen vettek részt az 
utána következő játékban is, nagyon figyelmesek voltak, 
tökéletesen tudták a mesével kapcsolatos kérdésekre a vála-
szokat. 
Bízom benne, hogy a KönyvtárMozi Csengelén is kedvelt 
szolgáltatása lesz az olvasóknak!

Törköly Ágnes

(folytatás az előzõ oldalról)
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Dr. Varga Ferencné köszöntése
Dr. Varga Ferencné Ildike néni hosszú évtizedeken keresztül 
dolgozott Csengelén, a csengelei lakosokért, amiért mindany-
nyian hálásak vagyunk.
41 éven keresztül végzett munkáját a csengelei lakosok 
nevében is, Kormányos Sándor polgármester köszönte meg 
neki. Az ünnepség családi körben folytatódott tovább. 
További jó egészséget kívánunk az egész családnak!

Törköly Ágnes

A Csáki-Pigniczki párosé lett a tollas 
vándorkupa
A Csengelei Tollasbarátok 2017. április 8-án rendezték meg 
ötödik bajnokságukat. A versenyen öt páros játszott a ván-
dorkupáért.
A szoros, kemény mérkőzések után az alábbi sorrend alakult 
ki:
I. Csáki István – Pigniczki Árpád (4 győzelem) 
II. Gyermán Vivien – Lesták Mátyás (3 győzelem)
III. Jos Bierings – Molnár Mihály (2 győzelem)
IV. Csákiné Géczi Rozália – Lantos István (1 győzelem)
V. Sandra de Buck – Tisóczki Ferenc

Csáki István „nagyon akarásáért” különdíjat is kapott.
A versenyben megfáradt sportolókat Csáki István látta ven-
dégül egy halászlére, melyet állandó szakácsunk, Rényi 
László főzött meg. A minőséget jól mutatta az, hogy a nagy 
bográcsban alig maradt valami.

Molnár Mihály

Ruhabörze
2017. április 11.-én és 12.-én a Kiskunfélegyházi Szent 
István Karitász jóvoltából Ruhabörzét szervezett a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat. A két napon közel 60 család 
részesült ruhaadományban.

Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosságtól érkező fel-
ajánlásokat, illetve a Szent István Karitász munkatársának 
több éves áldozatos munkáját.

Kornócziné Sisák Mónika

Megemlékezés
Mészáros Ferenc 
halálának 2. évfordulóján

Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet,
de a betegség mindent összetépett.

Lehunytad szemed, csendben elmentél,
szerető férj, drága édesapa voltál.
Most állunk sírodnál némán,
nem tudjuk elmondani, hogy hiányod mennyire fáj,
mert hogy egy férj, egy édesapa mekkora kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.
S ha majd egyszer mi is arra az útra térünk,
gyere elénk, hogy találkozzunk újra.

Szerető családod, feleséged, lányod, unokád.

A Csipkerózsa Parkhotel nemzetközi színvonalú 
négycsillagos szállodájába

férfi munkatársat keres
Recepcióvezető

(Head Office Manager)
munkakörbe

Elvárások:
- fiatal, dinamikus, barátságos személyiség
- csapatkészség
- felsőfokú német nyelvtudás (angol előny)
- számítógép ismerete
- B- kategóriás jogosítvány
- váltott műszakok és hétvégi munkavégzés
- csapatkészség, rugalmasság, pontosság, sokoldalúság

Amit kínálunk:
- Svájci vezetőség
- családias csapat
- előrelépési lehetőség
- jó fizetés

Munkavégzés ideje: teljes munkaidő
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Csipkerózsa Parkhotel,
6135 Csólyospálos
Tanya 34.
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre várjuk.

info@parkhotel.cc
További információk: 06 (77) 700 750

www.parkhotel.cc
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2017. május 20-án 6 órától
2017. május 22-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2017. május 27-én 6 órától
2017. május 29-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2017. június 3-án 6 órától
2017. június 6-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2017. június 10-én 6 órától 
2017. június 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/519-1829

2017. június 17-én 6 órától
2017. június 19-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2017. június 24-én 6 órától
2017. június 26-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2017. július 1-jén 6 órától
2017. július 3-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2017. július 8-án 6 órától
2017. július 9-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/519-1829

Állatorvosi ügyelet
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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Olajos Alíz 62/586-572
polgarmester@csengele.hu 
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta 
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boriné Dóka Erika, Kálmán Rita 
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó,
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2017. június 14.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. június 12.

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

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti
TELJESEN MEGÚJULT  

ÁLLATORVOSI RENDELÕMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idõ: hétköznapokon 17-19 óra között.
Rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés alapján.

Dr. Farle Csaba szakállatorvos;  
Telefon: (70) 3-304-504

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 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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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
Olajos Alíz Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Buduczkiné Sági Ildikó, 
Tel.: 586-572, munkaugy@csengele.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Hirdetések
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
Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! 
Érd.: Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó 4 bála B30-as tégla és tetőcserép, 3 db 6m hor-
gonyzott 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 
vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, köz-
művesített 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 lehe-
tőség. Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, 
vagy Törkölyné Harkai Erikánál 06-20/227-5631
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez mel-
léképületek 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 (szám-
kijelzést 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 terüle-
ten. Érdeklődni: 62/286-003
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyo-
só, 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 méte-
res fóliaváz 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 átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! 
Érd: 06-30/282-9393
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy felújított tárcsás 
mosógép, egy 3 égős palackos gáztűzhely palackkal, kb. 
40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos lomb-
szívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hőcsöves olajkályha, 
keresztvágó fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok szá-
mai 50 Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingat-
lan 5 hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületek-
kel és felszereléssel (permetező, rotátor stb.) együtt 
eladó! Érd.: 06-30/9980340
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 rendezvé-
nyek - 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
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SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő 
(felnőttnek és gyereknek is használható) eladó!  
Érd.: 06-30/487-6946-os telefonszámon
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, köz-
ponti 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 
gáztűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. 
sz. Telefon: 06-30/374-7041
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Ruhák átalakítását, szűkítését, javítását, valamint egyéb 
varrási munkákat vállalok. Érdeklődni: 06-30/413-2617
Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók javí-
tását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István autószerelő mester és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szo-
bás téglaépítésű 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! 5 q futó, talajmaró. Érdeklődni a 06-30/487 6946-os 
telefonszámon.
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, radiá-
tort, tűzhelyeket) 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 
csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrénysor, 
hűtőszekrény. 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 
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászá-
rók beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áll-
ványok, 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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