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Egészséghét
Mint minden évben, 2018-ban is megrendezésre került az 
Egészséghét, melynek keretén belül több szűrésen és progra-
mon is részt lehetett venni. Dr. Csoma Zsanett melanoma-
bőrrák-anyajegy szűrésén 12-en vehettek részt. Egész héten 
falunkban volt a tüdőszűrő busz, sokszor tömött sorok vár-
ták a vizsgálatot. A Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda mun-
katársai csontsűrűség vizsgálattal és dietetikai tanácsadás-
sal várták az érdeklődőket, valamint környezeti allergének 
témakörben előadást tartott dr. Tóth Zsuzsanna tüdőgyógy-
ász. Dr. Kajtár István nőgyógyász rendelésén komplex 
nőgyógyászati vizsgálat történt, 40 hölgy vett részt rajta. 
Zsolnai Tamás zumba instruktor minden héten tart zumbát 
falunkban, ezen a héten 38-an izzadtunk az óráján. Szerda 
délelőtt elsősegély bemutató volt a faluházban, a 0-6 éves 
korosztályban előforduló balesetekről volt szó. Délutánra 
biciklitúrát hirdettünk, ám a rossz idő miatt a teljes távot 
nem tettük meg, és sokan el sem jöttek. Ennek ellenére kitar-

Önkormányzati hírek
Csengele Közös Önkormányzati Hivatal az egységesített 
önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezeté-
se érdekében, pályázati forrásból megvalósítva, csatlakozott 
az önkormányzati ASP központhoz, amelyet Kormányrendelet 
írt elő. 2018. június 30-án zárult a pályázat megvalósítási 
időszaka. 
Megvalósult az ügyintézők képzése, a rendszerek tesztelése 
és élesítése, beszerzésre kerültek a tervezett eszközök, 
melyek már képesek a kor elvárásainak megfelelő hatékony, 
gyors szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, és az ügyfe-
lek számára egyaránt. Kialakításra került az Önkormányzat 
egységes Iratkezelési szabályzata, Információbiztonsági sza-
bályzata, egységesítve lett az iktató- és az adórendszer.
A megvalósult fejlesztéssel igyekszünk az ügyintézés mene-
tét hatékonyabbá és gyorsabbá tenni ügyfeleink számára.

Csengele Községi Önkormányzat a 2017-es évben pályázatot 
nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretében a „Csengelei 
közétkeztetés eszközfejlesztésre”. 
A pályázat 2018. júliusában pozitív elbírálásban részesült, 
amely keretében önkormányzatunk 13 197 269 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 14 663 623 Ft, 90%-os támogatási intenzitás mel-
lett. A projektben Csengele község közétkeztetést ellátó 
konyhájának komplex megújítását kívánjuk megvalósítani 
energiatakarékos, modern eszközök beszerzésével. A fejlesz-
tés során a meglévő konyhaterület teljes technológiai kor-
szerűsítését tűztük ki célul a pályázati támogatás segítségé-
vel.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

CSENGELEI KÖZÉTKEZTETÉS
ESZKÖZFEJLESZTÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

13,2 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

(folytatás a következõ oldalon)
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Templomhalmi iskolások 
50 éves találkozója
2018. július 21-én az egykori Templohalmi iskola 50 évvel 
ezelőtt végzett tanulói találkoztak a belterületi iskolában. 
Kuklis Andrásnak köszönhetően eljött három tanítójuk is: 
Sinka Ilona, Varga Ferencné Király Éva és Herczeg Anna. Az 
iskolában a három nyugdíjas pedagógus elmondta élete tör-
ténetét, majd Vargáné egyenként próbált visszaemlékezni fél 
évszázaddal ezelőtti tanulóira, és ez sok esetben sikerült is. 
Az Öregmalom vendéglőben a három tanító nénit egy-egy 
emléklappal, illetve egy-egy csokor virággal lepték meg volt 
diákjaik. Az ebéd után egyenként számoltak be az osztály-
társak arról, hogy hogyan alakult az életük.
Kuklis András a következő gondolatokkal köszöntötte a 
megjelenteket:
„Köszöntöm a Csengele Templomhalmi Iskola 1968-ban vég-
zett tanulói nevében az 50 éves találkozó alkalmából megje-
lent tanítókat, hozzátartozókat és az osztálytársakat. 
Kérem felállással fejezzük ki tiszteletünket azoknak, akik 
már sajnos nem lehetnek itt, nevezetesen Túri Ferencnek, aki 
a 4. osztály első felében, Vass Sándornénak, aki a 4. osztály 
második felében tanított. Fráter Bélának, aki 7-8. osztály-
ban tanított és bocsátott el a nagybetűs életbe. Sajnos az 
osztályból is hiányoznak hárman, előttük is fejet hajtunk, 
Agárdi János, Horváth Klára, Papp János.
Most egy pár gondolatot az egyes évekről. 1960. szeptember 
új időszámítást jelentett számunkra. 1-3. osztály együtt, 
egyik héten délelőtt, másik héten délután és ez így maradt 8. 
osztályig. Lassan összeszoktunk, köszönhető ez Herczeg 
tanító néninek, aki hol megértéssel, hol kis szigorral, de 
igazságosan a tanév végére írni, olvasni, számolni úgy 
ahogy megtanított bennünket. Köszönjük szépen!
A 2-3. osztály Sinka tanító néninek jutott. Itt már tökélete-
síteni kellett írás, olvasás és számtantudásunkat. 
Legnagyobb örömünkre új tantárgyak is bekerültek, ez a 
nyelvtan és a fogalmazás volt, mely tantárgyak nem arattak 
osztatlan sikert. Többen is igen nehezen birkóztunk velük. 
Ez nem volt elég 3. osztályba földrajzzal is bővült a tantár-
gyak köre. A tanító néni is néha magasabbra emelte hangját 
és az asztal végéről az 50 cm favonalzót. Köszönjük! 
A 4. osztálynál különleges emlékeink nincsenek, új tantár-
gyak nem lettek. Túri Ferenc tanársága idején a Balázs-
gyepen a testnevelés és a gyakorlati foglalkozás órákon 
rengeteget lehetett focizni, sőt ő is beállt közénk, mivel a 
focit úgy szerette, mint Orbán Viktor. A második félévben 
Vassné tanító néninél viszont megtanultunk kézimunkázni, 
színes cérnákkal mintákat varrni, ez a fiúknak kisebb-
nagyobb gondokkal sikerült.
5-6. osztályba ránk köszöntött a jó világ, Varga tanár néni 
szerint mi már felső tagozatosak lettünk és a feladatok is 
nehezültek, matek, magyar, történelem, földrajz, élővilág 
ezekre a tantárgyakra nagyon oda kellett figyelni és szerin-
tem jóval többet kellett tanulni, mint előző években. Ez volt, 
akinek sikerült volt, akinek kevésbé. Az egészet betetézte 6. 

Egyházi hír
Tájékoztatjuk a Híveket, hogy 2018. augusztus 12-től 
vasárnaponként a szentmise 8 órakor fog kezdődni.

Megérkeztem
Július hónapban született gyermek: Rácz 
Rolandnak és Sándor Orsolyának Rella

Gratulálunk!

tó csapat gyűlt össze, és végül 14 kilométert tekertünk! 
Csapatunk legifjabb tagja mindössze 1,5 éves volt, a legidő-
sebb pedig 78. 
A csütörtök délelőtt a gyermekekről szólt. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és a kisteleki Gyerekesély Irodamunkatársai 
voltak a segítségemre, hogy a programokat sokszínűvé tud-
juk tenni. Kipróbálhatták a gyerekek, hogy hogyan kell man-
kóval, kerekesszékkel közlekedni, milyen lehet látás nélkül 
boldogulni. Ezeken kívül volt még célbadobás, csillámteto-
válás készítés, gyümölcssaláta készítés, krumplinyomda, 
zöldségek megismerése, papírhajtogatás, színező és sport-
eszközök kipróbálása, valamint sorverseny az udvaron. Dr. 
Hajdú Erzsébet urológus is rendelést tartott nálunk. Péntekre 
véradást szerveztünk, melyre 31-en jöttek el! 3 délután lehe-
tett vérnyomás és vércukor értékeket ellenőriztetni, 65 részt-
vevő volt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segí-
tettek, köszönöm a véradóknak a véradást, és mindenkinek, 
aki bármilyen vizsgálaton megjelent. Az orvosok is köszönik 
mindenkinek a közreműködést, a vizsgálatok gördülékenyen 
mentek, elégedettek voltak a csengeleiek hozzáállásával. 
Jövőre hasonló lelkesedéssel várunk Mindenkit!

Tóth Alexandra 
védőnő

(folytatás az előzõ oldalról)
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osztályba a fizika. Ez is némelyünknek kínaiul vagy latinul 
volt, nehezen birkóztunk vele. Ilyenkor előfordult a maga-
sabb hangnem, a tanárnő részéről persze, a vonalzóval az 
asztalra ütés, és a sokszor elhangzott mondás: édes fiam, 
pimasz kölyök, szégyelld magad. Köszönjük a két év tanítá-
sát és további jó egészséget kívánunk.
Engedjék meg, hogy a sorból és az emlékezésből ne hagyjam 
ki a 7-8. osztályt. Ez Fráter Béla nevéhez fűződik, aki egy 
kicsit igazgatója is volt az iskolának. Nem tantárgyakról, 
hanem emberi tartásáról és előrelátásáról szeretnék beszél-
ni. Ebben a korban már benne volt számunka a gyújtós 
hasogatás a vaskályhákba, vízadás a tyúkoknak és a hízó-
nak, őszibarack szedése hátul a kertben. Ez a fiúkat érintet-
te. Nem lehet ebből kihagyni a politikát sem, hiszen az 1961-
es TSZ alakítástól eltelt 7 év, a Ratkó-gyerek születési kor-
szaknak vége lett, az osztályok száma rohamosan csökkent, 
az emberek más munkahelyet kerestek, és ennek következmé-
nye lett a lakosság egy részének elköltözése is. Hiszen az 
1960-as 3600-3800 lakosból ma alig vagyunk 2000. Ezt ő 
mind látta előre és a kis Jóba motorjával mindannyiunk szü-
leit felkereste és kérte, hogy engedjék és támogassák, hogy 
ki-ki képessége szerint tovább tanuljon gyerekeik közül. Ez 
néha szenvedélyes vitákba is átment a szülőkkel, mert 
ragaszkodott hozzá, hogy a gyerek is ott legyen a beszélge-
tésnél.
Köszönjük az útmutatást, nyugodjék békében. 
E néhány gondolat után mindenkinek jó szórakozást, beszél-
getést kívánok!”

Csengele irodalmi vonatkozásai
Móra Ferenc (1879-1934)
Az íróról, újságíróról és múzeum igazgatóról sokan tudják, 
hogy a csengelei erdészházban szállt meg, amikor tüdőbe-
tegségét az erdő jó levegőjével kúrálta. Napközben az erdőt 
járta, és közben írogatta az Aranykoporsó című regényét. 
Néhányan tudni vélik, hogy régészeti ásatásokat is végzett a 
településen, de ez nem igaz, Csengelén nem folytatott ilyen 
tevékenységet.
A népszerű írónak 1927-ben jelent meg a „Betűország 
negyedik virágos kertje” című olvasókönyve. Ebben szerepel 
a „Csengelei pap virága” című elbeszélése. A szegedi 
Délmagyarország a megjelenés évében lehozta ezt a kis 
írást, majd egy év múlva megismételte, de akkor már kis 
címváltozással („Acsengelei papvirág”). Mórát anakroniz-
musa miatt „megrótták”, mivel írásában akácfa erdőket 
emlegetett a török időkben, pedig az író tudta, hogy 
Csengelén csak 1800-ban kezdték el telepíteni ezt a fafajtát. 
Na de hát ez az írói szabadság…

Most pedig következzen a Csengelei pap virága:

Tamás pap szegény falusi lelkipásztor volt a török világban. 
Csengelének hívták a csöndes falucskát, hol istenfélelemben, 
emberszeretetben éldegélt. Csupa szegény zsellérember volt a 
híve, kincseire rá nem áhíthatott se török, se német, élhettek 
békességben. Az akácfaerdők közé bújt tanyácskák mellett 
sűrűn ellovagolt portyázó útjain a szegedi bég, de soha 
ügyet se vetett rájuk. 
Ez a szegedi bég különben sem volt kincsszomjas ember. 
Hanem akkoriban újság volt még Magyarországon a tuli-
pán: annak volt bolondja. Arannyal mérték föl akkoriban 
ennek a divatos virágnak a hagymáját S a hatalmas török 
urak nem abban versengtek, hogy kinek van ékesebb kardja, 
szebb lova, sebesebb sólyma, hanem abban. hogy kinek van 
különb tulipánja. 
Hát a szegedi bégnek volt sok. Amilyen fajta tulipánt csak 
ismertek abban az időben, az mind ott pompázotl a 
cseperkeszigeti kertben. Voltak kőztükpirosak, sárgák, lilák, 

Felső sor balról jobbra: Tisóczki Gizella, Bangó Anna, ?, 
Szarvas Mária, Kun-Szabó Eszter

Középső sor balról jobbra: Papp János, ?, Kelemen Klára, 
Horváth Klára, Csíkos Antal, Kelemen Piroska, 

Rozsnyai Mária, Harmath Éva
Alsó sor balról jobbra: Kuklis András, Kun-Szabó Tamás, 

Agárdi János, Csókási Margit, Szabó László, 
Béres István, Túri Lajos

Tanárnő: Varga Ferencné Király Éva

Alsó sor balról jobbra: Harmath Éva, Herczeg Anna tanítónő, 
Sinka Ilona tanítónő, Varga Ferencné tanárnő, Bangó Anna

Felső sor balról jobbra: Szőnyi Imre, Túri Lajos, Csíkos Antal, 
Rozsnyai Mária, Kelemen Piroska, Kuklis András, Tisóczki 
Gizella, Kelemen Klára, Szarvas Mária, Kun-Szabó Eszter

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
(folytatás a következõ oldalon)
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levelei, mint a kéz ujjai s olyanoknak látszottak, mint a 
szétnyitott kéz. Negyednapra pedig a szegedi bég otthagyta 
a szegedi várat, minden kincsével s kibujdosott ebből az 
országból, melyben még a föld is megbosszulja fiait. Az elva-
dult tulipánkert magvait aztán széthordta a szél mindenfelé 
s így terjedt el az egész országban a basa-rózsa. 
A csengelei pusztán a nép ma is pap-virágnak hívja.”

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.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. szeptember 3.

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

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

2018. augusztus 4-én 6 órától
2018. augusztus 6-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2018. augusztus 11-én 6 órától
2018. augusztus 13-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2018. augusztus 18-án 6 órától
2018. augusztus 21-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2018. augusztus 25-én 6 órától
2018. augusztus 27-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/487-4030

2018. szeptember 1-jén 6 órától
2018. szeptember 3-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2018. szeptember 8-án 6 órától
2018. szeptember 10-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/ 330-4504

Állatorvosi ügyelet

feketék, cirmosak, csikósak, csillagképüek, harangformájuak, 
turbánalakúak, császárkoronát utánzók, rojtosak, sallango-
sak. 
Az Isten kertjében sincs több tulipán, mint az enyémben, – 
szokott kérkedni a bég, mikor a tarka tulipánerdőt bejárta 
vendégeivel. 
Kalmárjai csakugyan hiába járták már a hollandi tulipán-
kerteket, meleg tengerek partjait, sziklabércek vadon erdőit, 
nem tudtak már újfajta tulipánt találni. S akkor egyszer 
csak azt hozták hírül a bégnek a martalócai, hogy de bizony 
van még a világon olyan tulipán is, amilyent ő még nem is 
látott. 
- Tengereken túl? – kérdezte a bég. 
- Nem biz az, csak egy lóugrásnyira ide, Csengelén. 
- Kinek a kertjében? 
- Biz az Istenében, uram! A csengelei pap nevelgeti az anyja 
sírján. Világlátott ember az, külső országi főiskolákon sze-
rezte a tudományát, virágját is onnan hozta. Fehér a színe, 
mint a frissen hullott hó, teljes a virága, mint a pünkösdi 
rózsa. 
- Sokat locsogtok! – intett bosszúsan a bég. – Reggelre itt 
legyetek a csengelei virággal. Adhattok érte egy erszény ara-
nyat. 
Még azon estén el is nyargaltak a martalócok s reggelre azt 
jelentelték a bégnek, hogy nem eladó a csengelei virág: azt 
mondta Tamás pap, a török császárnak sincs annyi kincse, 
amenynyiért ő megfosztaná az édesanyja sírját a virágtól. 
- Hozzátok elejbém Tamás papot! – s végigverte dühösen 
embereit a bég a vizilóbőrkorbáccsal. 
A pribékek vágtattak sebesen Csengelére, de még sebesebben 
vágtatlak visszafelé. Tamás pap föllázitotta híveit, karddal, 
kaszával védte a falu a temetőjét. 
- Kő kövön ne maradjon abból a faluból, – tajtékzott dühében 
a bég s most már rendes hadi népet küldött Tamás pap ellen. 
Azok aztán teljesítenék is a parancsot. A falut széthányták, 
népét szétzavarták s hozták nagy diadallal a csengelei tuli-
pánt. Teljes volt, mint a pünkösdi rózsa, de szirmai friss 
haván itt-ott piros foltok égtek 
- Micsoda ez? – nézte őket megborzongva a bég.
Megmondták neki, hogy Tamás pap kezének vére pergelt a 
virágra. Arra aztán selyem kaftánjával letörölgette a piros 
foltokat s vitte a virágot a Cseperke-szigelre. Maga ültette el 
a tulipánkertben. Főhelyre tette, hogy onnan király gyanánt 
nézhessen a többire. 
- Ő legyen köztük a basa – mondta kertészének -, úgy 
vigyázz rá, hogy a fejeddel felelsz a basa-virágért. 
A kertész tudta, hogy a bég nem tréfál s egész éjjel strázsál-
ta a virágot. Akkor is ott szorgoskodott körülötte, mikor 
másnap reggel a bég kisétált a szigetre. 
- Mi keresni valód itt? – ez volt az első szava. 
- A piros foltokat törülgettem le a virágok basájáról, ó, nagy 
úr! – borult arcra ijedten a kertész. 
De a nagy úr még jobban megijedt. Arca sápadt lett, mint a 
viasz, ahogy megnézte a csengelei tulipánt. Fehér szirmain 
csakugyan ott égtek a vérfoltok, mint a rubin. Semmi tiszto-
gatás nem fogott rajtuk, ő maga már nem mert hozzányúlni, 
hanem a kertészre kiáltott rá: 
- Tépd le azt az átkozott virágot! A kertész leszaggatta a 
virágokat, de másnapra új bimbói hasadtak. Vérvörös bim-
bói a fehér virágnak. Harmadnapra összenőttek a keskeny 

(folytatás az előzõ oldalról)
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Hirdetések
Eladó Csatorna u. 27. sz. és Deák F. u. 8. sz. alatti házak! 
Ugyanitt eladó még fagyasztószekrény, fagyasztóláda, nagy telje-
sítményű terménydaráló, sparhelt, teatűzhely, villanybojler, gáz-
tűzhely, tárcsás mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, vasmázsa, 
villanymorzsoló és kézi, boroshordók, sutú, bútorok, edények, 
cserép, női kerékpár! Telefon: 06-30/855-5259
Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 80x100-as kisipari fenyőablak (új dupla), 1 db 
130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiátor, 1 db 120 literes 
önitató, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa súlyok-
kal. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 12-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből és 1 db 
8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből öntözőberende-
zésekkel eladó! Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár 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, cipővarrást, 
valamint redőnyjavítást is vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négyszemélyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy dohányzó 
asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy porszívó, egy 
színes TV, egy női kerékpár, 2 db üst, 1 üstház, 1 szőlőprés, 
1 tányéros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
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), 
disznóvágáshoz 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
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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
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, 
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 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
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, kb. 40-50 literes szőlőprés, 
gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkályha, keresztvágó 
fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezetékkel, száraz-vizes takarító-
gép, szép szekrénysor, régi típusú konyhabútor, edények, készle-
tek, 3 db régi vattapaplan, huzatok, szennyvízszivattyú, színes 
TV. Régi Családi Lapok számai 50 Ft/db áron. 
Érd.: 06-70/604-7779
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy vagy 
több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840
10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! Érdeklődni: 
Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk 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 
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 
 
 
 
 
 
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 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő eladó, ugyanitt 
elektromos kukorica morzsoló, kézikocsi, 2 tagú vas borona kap-
ható. 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 szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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hí rekCsengelei

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


