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Ingyenes ruha-börze
Várunk minden kedves érdeklődőt

2018. április 24-én és 25-én (kedd, szerda) 
8.00-13.00-ig

a csengelei Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25. - 
az óvodával szemben lévő teremben), ahol ingyenes 

használt-ruha osztást szervez Csengele Község 
Önkormányzata.

Aki adományruhát szeretne felajánlani az a ruhákat 
leadhatja 2017. október 24-én a ruhabörze ideje alatt 

(6765 Csengele, Deák F. u. 25. - 
az óvodával szemben lévő teremben)

A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi 
Szent István Karitász jóvoltából kerül sor.

Önkormányzati hírek
Csengele Községi Önkormányzat a 2017-es évben pályázatot 
nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretében a „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését 
biztosító gépek beszerzése pályázatra”. 

A pályázat 2018. februárjában pozitív elbírálásban része-
sült, amely keretében önkormányzatunk 108 731 784 Ft, 
forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatból. A projekt tervezett össz-
költsége 120 813 095 Ft, 90%-os támogatási intenzitás 
mellett. A projektben a 070 hrsz-út egy részének szilárd 
burkolattal való kiépítését, továbbá részben megerősített 
útalappal történő javítását, valamint a 078/36 hrsz-ú tanya-

si útjának rekonstrukcióját kívánjuk megvalósítani. Az út 
vonzáskörzetében jelentős tanyasi lakosság, a vállalkozók 
valamint az újonnan az út szomszédságába települt Kóser 
Vágóhíd mindennapos közlekedési problémáira kívánunk 
hosszú távú megoldást találni a pályázati támogatás segít-
ségével.

A Víz Világnapja
Minden évben március 22-e a Víz Világnapja. Intézményünkben 
egész héten kiemelt fontossággal bírt a környezetünk óvása, 
a víz védelme. Lényeges, hogy már bölcsődés, óvodáskorban 
megalapozzuk a természettudatos gondolkodásmódot.

Óvodai hírek
Március 15-i nemzeti ünnepre emlékeztek a csengelei óvodá-
sok, bölcsődések.KöszönjüK a Magyar ÁllaM  

és az Európai unió TÁMogaTÁsÁT.

a TÁMogaTÁs összEgE:

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKOEMÁMNYZAT

CSENGELE KÖZSÉG 078/36 ÉS 070
ÚTAK ÚJÍTÁSA GÉPBESZERZÉSE

108,73 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1826855467

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS
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(folytatás a következõ oldalon)
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Különböző tevékenységek: beszélgetés, ábrázolás, festés, 
mesehallgatás, ének-zene, séta alkalmával a víz fontosságá-
ra, védelmére hívtuk fel a gyerekek figyelmét. Ez évben az 
EFOP 3.9.2 Kistérségi pályázat munkatársai által még ese-
ménydúsabb programok vártak a csengelei bölcsődésekre, 
óvodásokra. Mint például vizes akadálypálya, kísérletek a 
vízzel, kézműveskedés. 

Nevelőtestületünk vallja, hogy minden értéket, melyet a ter-
mészet ránk hagyott, feladatunk megőrizni, védeni és erre 
kell a gyerekeket is nevelni.

Vőfély- és Zenésztalálkozó
Idén XI. alkalommal rendeztük meg a Vőfély- és 
Zenésztalálkozót. Március 17-én estére megtelt a faluház 
nagyterme és elkezdődött a mulatság. 
Kormányos Sándor polgármester üdvözölte a vendégeket és 
elsőként a zenészeknek köszönte meg egy üveg borral és egy 
oklevéllel részvételüket. 

Március 15-i ünnepség
Az Általános Iskolában a 8. osztály műsorával emlékeztek 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseire. A 
megemlékezés után Longa Istvánné okleveleket osztott ki 
azoknak a tanulóknak, akik igazgatói dicséretben részesül-
tek közösségi munkájukért.

Óvodai beíratás
Kedves Szülők!

A 2018/2019-es nevelési évre történő beíratás 
2018. április 18. (szerda) 

2018. április 19. (csütörtök) 
8.00 – 16.00 óráig lesz.

Beíratáshoz szükséges iratok:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
2. Lakcímet igazoló kártya.
3. Gyermek oltási könyve.
4. A gyermek TAJ kártyája.
5.  Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, 

közösségbe felvehető.
6. A szülő személyi igazolványa vagy lakcímkártyája.
7.  Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási 

jogcímét igazoló közokirat.
8.  Ha van gyermekvédelmi kedvezmény, arról szóló 

határozat.

Óvodánkba várjuk azon szülőket, akiknek gyermeke a har-
madik életévét 2018. augusztus 31-ig betölti. Óvodánkba 
vegyes életkorú csoportok működnek.
Nevelő munkánkat a Tevékenységközpontú Pedagógiai 
Program alapján végezzük, melynek lényege: a gyermeki 
személyiséget változatos tevékenységeken keresztül tevé-
kenységek által fejlesztjük. Nevelő munkánk alapja a szere-
tetteljes, nyugodt, családias légkör, amely elősegíti a gyer-
mekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük 
harmonikus fejlődését. A játék tevékenység a gyermekek 
alapvető tevékenysége, melyet kiemelten kezelünk. A játék a 
kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, 

ezáltal az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 
Fenntartónk a Csengele Községi Önkormányzat segítségével 
kirándulásokat tudunk szervezni a gyermekeknek, ahol a 
tágabb környezettel is ismerkedhetnek.
A szülőket nevelőpartnereknek tekintjük, kölcsönös biza-
lomra épülő együttműködésre törekszünk. A nevelési év 
során közös, jó hangulatú rendezvényeket szervezünk. 
Adventi ünnepi készülődés, közös barkácsolás, Föld Napja 
alkalmából környezetünk szépítése, közös virágültetés, 
gyermeknap, jótékonysági családi nap lebonyolítása alkal-
mával. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, gyermekeket.

Tóth-Andorné Farkas Éva 
vezető óvónő

(folytatás az előzõ oldalról)
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Új autót kapott a polgárőrség
A Csengelei Polgárőr Csoport nagyot lépett előre a lakosság 
védelmében és a bűn távol tartásában falunkban. A 
Belügyminisztériumnak, a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének és Bangó Péternek köszönhetően 
új terepjárót kapott a polgárőrség. 

lános iskolás gyerekek és az ovisok jöttek el megnézni az 
állatokat. A nyuszikat Nagyné Kucsora Katalintól hoztuk, 
aki a délelőtt folyamán segítségünkre is volt. Köszönjük 
szépen!

A mulatságot Bangó Margit műsora folytatta, aki énekével 
még jobban megalapozta a jó hangulatot.
A vacsora elfogyasztása közben a vőfélyek bemutatkozása 
következett, akiknek részvételét szintén egy üveg borral és 
egy oklevéllel köszönte meg a polgármester és Nagy Mihály 
vezető vőfély.
A vacsora után a zenekarok felváltva húzták a talpalávalót, 
melyet a tombolasorsolás szakított meg. A sorsolás előtt 
kiválasztották a bál szépét és asszonyát. A bál szépe Árvai 
Kitti, a bál asszonya Csókásiné Horváth Tünde lett.

Ezután kisorsolásra kerültek a tombolaajándékok. A szeren-
cse ismét Harmath Sándornénak kedvezett, a tavalyihoz 
hasonlóan újra ő vihette haza a fődíjat, ami most egy kávé-
főző volt.
A mulatozás hajnalig tartott, reméljük mindenki jól érezte 
magát. 

Törköly Ágnes

Nyuszi simogatás
Húsvét közeledtével az Önkormányzat idén is nyuszikkal 
kedveskedett a gyerekeknek. A tavaszi szünet utolsó tanítá-
si napján a faluház előtti füves részen nyuszi simogató lett 
kialakítva. Most egy picit jobban vigyáztunk a kis állatokra, 
hiszen a tavalyi lelkesedést nem mindegyik élte túl. Az álta-
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- Persze... Elhívom az öreg Tapodit, mög a 
Vecsörnyésgyerököt, aztán röndbetösszük. Egymás jósá-
gával él az embör.
A tanitó úgy tett, mintha megakadt volna a beszéden. 
Nem hagyta mindjárt helyben a szót. Ferenc se beszélt 
többet. Várt. A tekintete azalatt a tanító fakó arcán jár-
kált.
- Hát nem bánom, csinálják móvába - mondta kisvártat-
va.
- Azér’ mondom, - szólt utána Baranyás - mert fizetésért, 
higyjemög, kurtábbra gyünne. Tugygya, tanító úr, ma 
mán igen könnyen mögszaporítja az embör a fuvart, az 
átaljás munkát mögmögrövidíti, ha akarja.
Igaza volt Ferencnek és ezt tudta maga a tanító is. Sőt 
azt is tudta, hogy móvába való hordással ő jobban jön ki, 
ám azért mégis szeget ütött fejébe az ajánlat, mert nem 
tudta, minő szándékkal van az öreg Tapodi, meg a 
Vecsernyés gyerek. Mert ha történetesen erőltetni kellene 
őket, ez igen nagy vétek volna a móvába-dolgozás tradí-
ciója ellen, azután meg olyan lenne az a munka, mint a 
kifordított ködmön. Se színe, se fonákja.
Néhány szó adódott még ez iránt a két ember között és 
ezzel tökéletesen el volt intézve a szénahordás kérdése. 
Ami nyilvánvalóvá tette azon elvitathatatlan igazságot, 
hogy a magyar paraszt még mindig igen hű és háladatos 
azok iránt, kiknek a jóságával él s akiknek a becsülését 
bírja. És hogy megőrözte a faji gavallérságát, mely önkén-
telenül fölbuzog a lelkében, anélkül, hogy azzal hivalkod-
nék.
Most azonban, hogy a szavunkat megértessük, helyénva-
ló lesz megtudni: mi voltaképen a móva. Mert ezen igen 
könnyen megakadhat a városi ember esze, aki nem eléggé 
ösmerős a pusztai emberek szavajárásával. A móva 
hagyományos magyar szokás. Olyan, aminő ma már 
kevés van a régi időkből. Hajdanában ugyanis más indu-
latúak voltak az emberek és örültek egymás előmenetelén. 
A tehetősebbje fölkarolta az elesettet, sőt, ha kellett, a 
kétkézimunká¬jával törekedett őt fölemelni. 
Családalapításnál a rokonok, a szomszédok közönakara-
ton iparkodtak az új párt födél alá hozni, vagy ha valakit 
veszedelem ért, mondjuk tűz vagy más istenverés, résen 
volt az emberbaráti szeretet és letörölte nyomban a köny-
nyeket. Vállvetve rótták a munkát, tett, vett ki ezt, ki 
amazt és a gyöngébb gyarapodásnak indult az emberi 
szívek nemes ápolása alatt. Ez a közös, díjtalan munka 
volt: móvába-dolgozás. Ma már nincs így. Ma nagyobbára 
a pénz uralja a lelkeket. Így azután vesz, pusztul minden, 
ami szép, jó és nemes s ami a régi időből vette foganatját.
Én azt hiszem, a föld az oka ennek. Mert csak itt maradva 
ezen egyszerűkünnlakó em¬be¬reknél, azt tapasztaljuk, 
hogy a szívekben az érzelmeket lassankint a föld változ-
tatja meg. Teszem azt: az az ember, akinek az 
öregapjamóvába segített a szomszéd tanyáját fölépíteni, 
ma, ha annak a csirkéjét a maga földjén látja, már meg-
dobja. Ha pedig a lova megy a herésé¬be, már zálogot 
vesz és megy ítéletért a bíróhoz. Az ítélet pedig tudvalevő-
leg meg¬változ¬tatja a lelkek érzéseit. Mert úgy van az, 

Csengele irodalmi vonatkozásai
2. rész: Cserzy Mihály (1865-1925)
Cserzy ugyan borbélymesteri végzettséget szerzett, de 
már 20 éves korától jelentek meg írásai, mely a népéletet 
mutatta be. Általában „Homok” álnéven adta ki munkáit. 
Tagja volt a szegedi Dugonics Társaságnak. A szegedi 
születése révén jól ismerte a város tanyavilágát is. A 
Dugonics Társaság 1910. november 8-én a szegedi város-
házán tartott gyűlésén Cserzy Mihály „A csengelei pusz-
tán” című elbeszélését olvasta fel. A szerzemény szá-
momra nem ismert, viszont a Délmagyarország akkori 
tudósítója nem fukarkodott az elismerésben: „A munka 
annak a Cserzy Mihálynak a munkája, aki legélesebb 
szemmel tudja megfigyelni a napos tájakat, a naplemen-
tét és a tanyai embereket. A hosszú tárcában alig van 
történet, de a hangulatkeltés oly mesteri kézzel történik, 
hogy teljesen lekötötte a hallgatóság figyelmét.” 
Egy másik csengelei vonatkozású írása az 1899-ben „Kint 
a pusztán” címmel megjelent  novelláskötetében találha-
tó. A „Szénahordás móvában” címűírást be is tudom 
mutatni az olvasóknak:
„A csöngölei tanitónak egy kevéske szénája termett a 
semjéken, mely egy része a járandós földnek, amit a négy-
száz forint fizetéshez kap a tanyai pedagógus s amelyen 
egynapos esőtől már csillog a víz is, mivelhogy itt csak 
nagy szárazságban szomjazik meg az anyaföld és akkor 
is igen keveset bír elemészteni a föllegek könnyéből. 
Szörnyen hamar jóllakik és ilyenkor vékony, fényes erecs-
kéket bocsájt a felületére, amik aztán összefolynak és 
síkvíz lesz belőlök. Azért kedves helyek ezek nagyon. A víz 
tiszta és játékos, úgy mozgatja a széna jószagú, selymes 
szálait, mint a hullámos levegő a kalászt. Szép nézni...
A széna már virágzott, ennélfogva itt volt az ideje, hogy 
levágják. (Különben megvénül és ott keményedik meg áll-
tában.) A héten benn járt a tanitónál Baranyás Ferenc, 
valami írást, levelet-e vagy mit, olvastatott el vele és így 
kapóra jött a dolog, annyival is inkább, merthogy Ferenc 
igen ügyes boglyarakó hírében áll a csöngölei határban. 
Voltaképen ehhez is tudomány kell, mert ha nem hozzáér-
tő kéz csinálja, hamarosan széjjel hordja azt a könnyen 
jövő nyári vihar. Ez okból, amint elolvasta az írást, azt 
mondta neki:
- Ferenc, azt a kis szénát kellene behordani.
Az ember összehajtotta a papirost s amig a mellény-zseb-
be illegette, aközben felelte:
- Löhet, tanitó úr.
- Van ideje?
- Majd szorítunk neki.
- Aztán hogy lesz jobb. Átaljában vagy fuvarszámra?
Már tudniillik, hogy miként lesz olcsóbb, mert magától 
értetődik, hogy négyszáz forint fizetés mellett takarékos-
kodni kell az embernek, ha mindjárt néptanitó is. 
Baranyás megértette a dolog lényegét, szelíd tekintettel 
méregette a tanítót, aztán mosolyogva mondta:
- Úgy a... Majd behordjuk móvába.
- Móvába?
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hogy a föld, bár megmarad a maga valóságában, napról-
napra fogy. Fogy a könyvekben. Az egyik markából kiesik 
és átvándorol a másikéba. Ezért nő azután a becse és vele 
az emberekben az irigység. Hajdanában nem volt szükség 
házőrzőre és viszont szántás idején se vigyázta meg a 
gazda, hogy nem szánt-e föl a földjéből egy ujjnyit a 
szomszéd.
Íme ezekből is látható, hogy az öröklött magyar szokások, 
melyek a megbékült lelkekben fogamzhattak csak meg és 
ugyanezek lennének képesek megőrizni, letűnőben van-
nak. Olyanok, mint a pusztuló fa, melynek egymásután 
száradnak el az ágai és csak imitt-amott van még rajta 
egy-egy eleven levél. De azért van még hál’ Istennek és ez 
még vigasztaló.
A csöngölei tanító is ekép jutott ahhoz, hogy móvába 
hordták be a semjéken termett szénáját. És meg kell hagy-
ni, nagyon becsületesen. Levágták azt az utolsó szálig, be 
is hordták és olyan boglyát raktak, hogy meg lehetett 
nézni. A tanító is meg volt vele elégedve.
- Szép, - mondta - nagyon szép.
- Ugy-e! - mosolygott Baranyás és elöntötte lelkét a büsz-
keség. - Takarosan mögsüvegöltem... De mög erős is, 
nézze csak - azzal elkapta a szalmából font kötelet és úgy 
tett, mintha rángatná.
A másik két ember derűs arccal igengette a fejét, azt akar-
ván megértetni, hogy csakugyan takaros, de az alja is jól 
van megvetve, meg jól meg is van nyomatva, azonban 
nem adtak hangot, a tanítóra volt a figyelmök, hogy 
ugyan talál-e benne gyönyörűséget. Az pedig való-sággal 
talált, mert ugyan ki ne találna az itt élő emberek közül 
az ilyen szép, formás munkában. Olyan az, kérem, a 
tanyaudvarban, mint a nyolcszögletes, remekbe készült 
asztal a szalonban.
- El van ez látva, Ferenc, rendesen - hagyta helyben végül 
a tanító. - Hanem most már kerüljenek be a szobába.
- Minek, tanító úr? - ütközött meg a szón Baranyás.
- Egy kis áldomásra.
- Dehogy mögyünk. A világér’ sé - szabadkozott Ferenc. - 
Csak nem gondolja, hogy azér’ töttük!...
- No még az kellene, hogy azt gondoljam.
- Hát akkor minek fogyasztaná ránk a magáét.
- Ehun van-e, - mosolygott a tanitó. - Micsoda magyar 
ember maga Baranyás. Azt hiszi, én úgy Isten nevibe 
fogadom el a maguk barátságát!?
- Nem abba töttük, uram.
- Tudom, tudom.
- Böcsületbültöttük ezt, kéröm.
Amig itt ezen szavak egyik a másikába estek, az öreg 
Tapodi elővette a pipáját és látatlanul megtöltötte. A 
tekintete bozontos szemöldökei alól a tanítóra meredt, 
mintha a lelkébe akarna nézni, hogy ugyan miként érez. 
A másik, a Vecsörnyés gyerek, pedig valamivel odébb a 
széna-szálakat szedte le a nadrágjáról.
- No csak, no - erőltette a tanitó, Ferenc karjába akasz-
kodva - ne uraltassák már magukat. Jőjjön, Tapodi bácsi.
- Ejnye, ejnye - fogott a beszédbe az öreg. - Fölöslegös az, 

kéröm. De mög ha mán igy van, né kívánja, hogy 
bemönjünk.
- Miér?
- Csak nem rondítjuk lé a szobáját.
- Az ám - kapott a szóba Ferenc - Csakugyan igaz... Nézze, 
itt az epörfa alatt jó lösz.
A tanitó az eperfa felé nézett, ott szép gyöp volt, azután 
gondolkozva mondta:
- Hát nem bánom, majd itt teríttetek.
- Teríttet? - szólt rá nagy hangon az öreg Tapodi. - No 
még az köllene... Hogy léessünk a székrül!?
A tanitó elnevette magát.
- Hát csak igy a földön?
- Persze... Az embör ha lé is fordul, leginkább nem üti mög 
magát.
A tanító bement a házba, hogy bort hozzon, az emberek 
pedig letelepedtek az árnyékban a nagy fa alatt.
- No - mondta a gazda, mikor kijött az itallal - elöljárójá-
ba egy-egy pohárral.
A konyhaajtó nyitva maradt, valami pompás jó szag 
áradt kifelé. A bürgepaprikásnak az illata. Az emberek 
ittak, azután mintha fölvágta volna az ital a nyelvöket, 
megeredt közöttük a szó. Elsőbb a jégről tárgyaltak, ami 
pásztás volt és némely helyen még a fürtöt is leverte a 
tőkéről.
- Bátya - mondta Baranyás - szép időt értem, de még ekko-
ra szöm jeget nem láttam. Vót akkora, mint most a dió.
- Vót ám, - vélekedett a Vecsernyésék fiuk - hát mint egy 
libatojás!... Majd lé vert a lábamrúl még beértem a szérű-
ről.
Tapodi szívta a pipát és hallgatta őket. Mikor bevégezték, 
akkor kezdett a beszédbe:
- Látjátok, ugy-e, sok azt mondja, nincs Isten. Hát nem az 
ujját mutatta mög evvel?... Cudar világ ez a mai világ, 
cudar...Ahun van a jegönye szélön a feszület, annak is 
kúdústarisznyátvetött mán valaki a nyakába... Hát tött 
ez!?...
A két fiatalabb ember elmosolyodott, az öreg szemei pedig 
mintha tüzet fogtak volna, egyszerre égni kezdtek.
- Nevetitök?! Ezön ugyan van is nevetni való - mondta 
haragos fölindulással. - Ott van a hold, az is mögmutatta, 
hogy ez nem maradhat így, mer még az imádságbúl is 
nótát csináltok mán.
Az embereket valami különös érzés futotta át ezekre a 
szavakra. Egyszerre csöndesek lettek és mélán bámultak 
az öregre. Olyan furcsa is volt akkor, azon estén a hold. 
Mintha kihülni készült volna, úgy lohadt a fénye és a 
színe különös vörösbe csapott át... Mi lehetett az? - 
tünődtek ide künn, a puszták csöndes tudatlan lakói, 
akik nézték a teli hold fényének a fogyatkozását és bámu-
latukban elhalt ajkukon a szó, a szívükbe pedig valami 
félelmetes sejtelem és az isteni erő előtt való nagy meghu-
nyászkodás szállott... Rossz jel! - mondogatták az őszbe-
csavarodó öregek, kik tenyerüket a szemöldökük elé tar-
tották s úgy nézték a fényében fogyó égi testet. Az asszo-
nyok pedig imádságba fogtak és úgy lestek szorongva: 

(folytatás a következõ oldalon)
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vajon mi lesz a vége. Elmúlik teljesen a hold?... Nem lesz 
többé?... Vagy izzásba jön és szétrobban az égen, mint 
egy óriási rakéta!... Micsoda tűz lesz akkor, micsoda gyúj-
togatás a szerte hulló szikrák nyomán. Így tömörültek a 
félelmes gondolatok akkor és íme a hatása még most is a 
lelkeken ül, nem tudnak, nem mernek szólni az öreg sza-
vaira.
A tanitó pedig csak nézi az embereket, fürkészi a gondo-
latukat, a lelkük titkait és eközben csöndes nyugalom 
szállja meg.
- Úgy van az - folytatja ripakodó hangon az öreg. - Nem 
is lösz az máskép, mert még a tulajdon dajkátokon sé 
igaz mán az érzéstök.
- Hagyjuk, Tapodi bácsi, itt az étel, egyenek - akasztja 
meg a duruzsolást a tanitó.
A paprikás valóban itt van. Bográcsba hozza a tanító 
felesége.
- Tessék! - mondja vidáman és leteszi elibük a földre. 
Azután a frissen sült kenyeret hozza tiszta fehér kendő-
ben. A tanitó pedig a bor után jár, most lopótöközi a 
hordóból.
Tapodilecsettentvén a kupakot, a pipát zsebbe teszi, a 
kalapját pedig a földre veti.
- Mögérdemöljük-é leginkább, húgom-asszony? - kérdi 
tréfásan.
- Hogyne, megdolgoztak érte.
- Mer’ ez, úgy nézöm, röndösen el van kászolítva.
És most előkerülnek a bicskák, az emberek elhallgatnak, 
esznek. Nem divatosan, ügyetlen¬kedő balkézzel, mert 
úgy tartják, hogy az ennivalóhoz csak annak a kéznek 
van jussa, amelyik meg is tudja keresni. Azután a gazda 
is megkerül, bort hoz üvegbe, meg apró poharakat.
- Jó étvágyat, - mondja.
- Sosé kívánja azt tanitó úr - felesel az öreg, - mert így sé 
igen hagyunk benne.
- Nem is kell. Van odabenn.
- Akkor helyös, fogyhat - véli Baranyás Ferenc.
És esznek is. Úgy, hogy az ember ha igy köztük ülve elné-
zi ezeket a napsütötte, erős pusztai embereket, azt hiszi, 
hogy a világon nincs jobb eledel a bürge-paprikásnál. 
Olyan kívánatos jóízűn fogyasztják a zsíros falatokat. 
Később teleönti a gazda a poharakat és kínálja:
- Igyanak, emberek.
- Igyunk? - adja föl a kérdést a vén paraszt, a tanítóra 
tekintvén.
- Igyanak hát.
- Ejnye jó uram - folytatja tréfásan - csak nem panaszolta 
mög, amit öttünk?
- Én?!... Már hogy panaszolnám meg?
- Mer’ lássa, kéröm, még valamikor az öregapámtul hal-
lottam, nyugosztalja az Isten, hogy a növényt csak nap-
áldozat után szabad locsolni. Az embör is, ha jóllakik, 
csak aztán igyon.
- Azér’ még öhet kend - veti közbe Ferenc.
- Nem én - egészíti ki mondanivalóját az öreg, - mer’ én, 
öcsém, mögtartom a régi szokást.

És erre becsapja a bicskaélt, zsebbe teszi, megfogja a 
poharat és azt mondja:
- Isten áldásával.
A többiek is fölveszik a poharakat és isznak.
- Hanem - mondja ivás után az öreg, - én, uram, nem 
iszok ebbül a csentrösbül egy kortyot sé.
- Miért?
- Mer’ tuggya, ez szörnyen csalfa edény. Az üvegbűl 
annyit iszik az embör, amennyi jó esik, ebbülmög ameny-
nyi benne van.
Ezenközben leáldozik. A nyári alkonyat teregetni kezdi a 
homályát, ami még ritka ugyan, csak később kezd 
sürüsödni, ha kiülnek a mennyboltozatra a csillagok. 
Föltámad az esti szél is és rázza az eperfa lombjait. A 
fiatal asszony gyertyát hoz ki, a székre teszi a hordó tete-
jére. A tanító pedig teletöltögeti az üvegeket és kínálja a 
vendégeit, akiknek lassankint pirkad az arcuk, fényes 
lesz a szemük, hangosabb a beszédjük. És a kedvük is 
elevenedni kezd. A levegő tisztul, élesedik, a csönd egyre 
mélyebb, áthatóbb lesz, néha hallatszik csak egy-egy szú-
nyogsírás, amint ide csal egy-kettőt a világosság, azon-
ban ezek is elmenekülnek a pipafüst elől. És messzebbről, 
a rét felől hallatszik elvétve a bujkálva szaladgáló haris 
szava, mely most keresi az éjjeli tanyát. Később, fönn a 
magasban, szólal még meg valami madárféle. Olyan, 
mintha daru szállna... De hiszen nem lehet az, veszendő-
ben van már az is, mint a régi magyar szokások. Azután 
koppan valami, a fatörzsbe ütközik, és leesik a földre. Mi 
ez?... Cserebogár. A szárnyait röpülésre tartja, de nem 
mozdul...
Az Isten tudja, mi jó van benne, de olyan jó, olyan édesen 
fájó ezeket az embereket így elmélyedve nézni ebben a 
nagy csöndben és látni a lelkükben azt a még meglévő, 
veszendő érzést, mely annyi szép és jó szokásnak volt 
valamikor a megteremtője. Nekem úgy tetszik, mintha a 
felebaráti szeretetnek a lohadását látnám, mely fogy, 
fogy, mint a parázs, szunnyad, fehéredik, azután ellob-
ban végképen...”.

M. M.

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.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. április 9.

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

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

irodában (Csengele, Deák F. u. 11.) 2018. április 7-én 6 órától
2018. április 9-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-44-55

2018. április 14-én 6 órától
2018. április 16-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-45-04

2018. április 21-én 6 órától
2018. április 23-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-40-30

2018. április 28-án 6 órától
2018. április 30-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-02-67

2018. április 30-án 6 órától
2018. május 2-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-44-55

Állatorvosi ügyelet

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés 
is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal 

szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

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

A Vénusz Presszó - ban 
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/976-8515 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó
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A Csipkerózsa Parkhotel munkatársat 
keres az alábbi munkakörökbe:

- recepciós
- pincér
- szakács
- takarítónő

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
A team@parkhotel.cc címen lehet.
Bővebb információ: +36 77 700 750

www.parkhotel.cc

Csólyospálos

Rendelést felveszünk!
 Túrós
 Meggyes
 Almás
 Diós
 Mákos
 Meggyes-túrós
 Áfonyás-túrós
 Málnás-túrós
 Barackos-túrós
 Barackos-túrós csokival
 Ananászos túró
 Csokis túró
 Sós túrós
 Sós kapros túrós
 Édes kapros túrós
 Kókuszos-túrós csokival
 Mazsolás túrós
 Diabetikus túrós
 Meggyes-mákos
 Csokis-meggyes
 Gesztenyés almás
 Diabetikus almás
 Narancsos mák
 Szilvás diós
 Káposztás
 Tökös
 Tökös-mákos
 Meggyes-diós
Áraink:  Kisteleken: 730 Ft/szál 

Szegeden: 790 Ft/szál
Óriás házi krémes 400 Ft/db

Telefonon: 30/681-4854
Kisteleken vagy Szeged mars tér, 
Nagycsarnokban a Kisteleki Házi Rétes üzletében!

Sós sütemények:
 Stangli (rétestésztából) 
 2.500 Ft/kg
 Vajas sós rudak 
 2.200 Ft/kg
 Sajtos masni 2.200 Ft/kg

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 HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki 
mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig
Polgárőrség: 06-30/6324-196
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Olajos Alíz 62/586-572
polgarmester@csengele.hu 
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta 
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boriné Dóka Erika, Kálmán Rita 
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó, 
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK, KIFÜGGESZTÉSEK, 
KÖZÉRDEKŰ MUNKA, MÉHÉSZET:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika 
Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, Tel.: 586-572, munkaugy@csengele.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Babos Csilla 
Tel.: 586-573 Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Hulladékudvar nyitva tartás
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidő: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Polgármesteri Hivatal

Hirdetések
50 cm3 robogó eladó, kifogástalan állapotban, kevés kilométerrel. 
Érd.: 06-30/414-5230
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! 
(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
Eladó konvektor alkatrésznek. Biciklijavítást és cipővarrást válla-
lok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, egy üveges vitrin, két fotel, két 
dohányzó asztal, egy új tárcsás mosógép, 125 literes fagyasz-
tó szekrény, egy porszívó, egy színes TV, egy rotációs kapa, 
egy női kerékpár és egy Sever szivattyú eladó! 
Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg eladó! 
Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es csőből, 
és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta FRANCIA 
ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, disznóvágó kések, 
akácfából disznóvágó asztal, gyalult tetővel (2mx80 cm), disznó-
vágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
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 Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) 
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
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
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Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, 
közművesített 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 106m2-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
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 
Érd.: 06-30/590-9351
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy 3 égős palackos gáztűz-
hely palackkal, kb. 40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, 
gabonának való zsákok, csillár, 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.
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

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás téglaépí-
tésű 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
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: +36-20/2906-776
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrény-
sor. Telefon. +36-30/901-6223
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 szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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