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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)

Tisztelt Lakosok!
A Polgárőrség száma megváltozott!

Ezentúl a 06-30/6324-196-os 
telefonszámon lehet őket elérni!

Önkormányzati hírek
A családok, a biztonság és a további 
fejlesztések éve lesz az idei
Az újesztendő a családok, a biztonság és a további fej-
lesztések éve lesz hazánkban és térségünkben egyaránt. 
Olyan esztendő, melyben közös célunk értékeink megőr-
zése, hagyományain ápolása és térségünk jövőjének fej-
lesztése – hangsúlyozta Farkas Sándor évértékelő inter-
júnk elején.
A térség országgyűlési képviselője szerint: A tavalyi év rend-
kívül tartalmas volt, nehéz feladatokat kellett teljesítenie a 
térségnek 2017-ben, sikerült és bizakodva állunk az idei év 
előtt, hiszen Európában egyre inkább felértékelődik hazánk, 
mind a gazdaság teljesítmény, mind a biztonság miatt.
A kormányzati intézkedések hatására masszív növekedési 
pályára állt az ország, évről-évre egyre több a munkahely, 
alacsony az infláció, a piaci szereplők is bíznak a magyar 
gazdaságpolitikában. A vártnál is gyorsabban, az uniós 
átlag fölött növekszik a magyar gazdaság, s várhatóan 4 
százalék felett bővült a GDP az év végére. A beruházások 20 
százalékkal növekedtek. 
–  A tavalyi dinamikus és stabil gazdasági növekedés hatá-
sára olyan gazdasági évet zártunk, amely lehetőséget bizto-
sít számtalan fejlesztésre, és ennek mi is részesei leszünk – 
hangsúlyozta a honatya. Farkas Sándor kiemelte, hogy az 
elmúlt években Csengelén például a fejlesztések jegyében 
napelemes rendszer és térfigyelő kamerarendszer épült ki, a 
sport és a családok vonatkozásában műfüves pályát adtunk 
át. 
Farkas Sándor három fontos területet említett, melyek 
kiemelt helyen szerepelnek a 2018-as kormányzati intézke-
désekben. Mint mondta, komoly pénzügyi-gazdasági válto-
zások lépnek életbe, hiszen 8 százalékos minimálbér-, 12 
százalékos szakmunkás minimálbér-, 3 százalékos nyugdíj-
emelés lépett életbe. Utóbbi a nyugdíjak vásárlóértékének 
erősödését jelenti. Ezen felül a tavalyi áfacsökkentések után 
most a fogyasztási célú halak és a házi sertés belsőségek 
áfakulcsa csökken 27-ről 5 százalékra. Tovább csökken a 
munkabérek közterhe és a juttatások (pl. Erzsébet-utalvány) 
terhe munkáltatói oldalról. 
Az országgyűlési képviselő kiemelte az internet, az e-ügyin-
tézés területét is. Elmondta, hogy hazánk ezeknek a terüle-
teknek a fejlesztésével is Európa élvonalába kíván kerülni – 

Európai viszonylatban Magyarországon vált a legalacso-
nyabbá az internetadó és új, személyre szabható e-Ügyintézés 
központ indult. Idéntől a gazdálkodó szervezetek már a 
Cégkapun keresztül adják le bevallásaikat, az őstermelők és 
az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és a munkáltatók 
helyett is a NAV készíti el az SZJA-bevallást – részletezte az 
országgyűlési képviselő, aki szerint talán a legfontosabb, 
hogy 2018 a Családok Éve. 
– Európában egyedülálló, komplex, széles körű családtámo-
gató rendszert építettünk föl, amelyet idén tovább bővítünk. 
A költségvetés körülbelül 5 százalékát költjük a családokra, 
míg az európai átlag ennek a fele. Számunkra a család az 
élet alapvető szervezeti egysége, amelynek minden tagját, 
minden élethelyzetében támogatni kell – fejtette ki, hozzáté-
ve, hogy a Családok Évétől kezdve a kétgyermekesek már 35 
ezer forintot tudnak leírni havonta az adójukból, növekszik 
a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed 
összege is, gyermekvállalás esetén pedig részben vagy telje-
sen elengedik az édesanya diákhitelét.
Farkas Sándor hangsúlyozta, a változásokból mindannyian 
láthatjuk, sikeres, eredményes évet zárt az ország és a térség 
is. – Végre már nem a tűzoltás, hanem a fejlesztések vannak 
a középpontban. Ehhez azonban meg kell védenünk és fej-
lesztenünk kell biztonságunkat, családjainkat, hiszen a 
családokon és a fejlesztéseken nyugszik hazánk jövője. 
Fontos, hogy a közösség összes tagja érezze, hogy szüksé-
günk van egymásra, éljünk az új lehetőségekkel és bizako-
dással tekintsünk a jövőre! – húzta alá az országgyűlési 
képviselő.

Színházi előadás az óvodában
A Szegedi Látványszínház már több alkalommal volt 
Csengelén. Most az óvodásoknak kedveskedtek műsorukkal. 
A kisebbek kicsit félénkek voltak, de a nagyobbak már 
nagyon élvezték az előadást. Döme a malac és Tigris farsan-
gi mulatságba készülődött, miközben nagyon-nagyon tanul-
ságos dolgokat tanultak meg együtt a gyerekekkel. A kis 
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óvodások részesei lehettek az előadásnak, melyet nagy 
örömmel fogadtak.

Köszönöm szépen a szegedi Somogyi Könyvtárnak a segítsé-
gét, ő általuk jutott el a színház Csengelére.

Törköly Ágnes

Főnix csoport tagjai következtek, akik már számos sikert 
tudhatnak magukénak. A mostani előadásuk címe Kötélre 
hangolva.

A színjátékot a kis zenészek műsora követte, elsőként a 
kezdő furulyások, név szerint Berecki Dávid, Balázs Róbert, 
László Levente, Kovács Bianka, Majlát Anita és Gera Zsolt, 
utánuk három dobos növendék következett, Gera Dominik, 
Széplaki Tibor és Csókási Tamás.

A legkisebb táncosoktól egy disco táncot láthattunk, majd 
újra zenészek vették át helyüket a színpadon, akik zongora-
kíséret mellett adták elő darabjukat. Kürtön hallhattuk 
Katona Angelika, Vágó Petra és Balog Bella játékát, trombi-
tán játszott Samu Katalin és Hegedűs Boglárka, majd a 
zenei blokkot három dobos növendék egymás utáni játéka 
fejezte be, akik Kormányos Viktória, Hegedűs Bálint és 
Kontesz Adrián voltak.

Ezután egy Twist következett, majd újra zenész növendékek. 
Gera Kitti trombitán, Rózsa Dorina szintén trombitán, Tóth 
Marcell tubán, Katona Veronika kürtön, Molnár Barbara 
trombitán, Katona Johanna trombitán, Pigniczki Tibor trom-
bitán, Pigniczki Attila trombitán adta elő megtanult darab-
ját, majd Mihályi Attila és Forgó Bálint tanárukkal Tömösi 
Tamással doboltak. 

Tóth Józsefné Matyóka emlékére
Fájó szívvel búcsúzunk volt kolléga-
nőnktől Tóth Józsefné Matyókától.
1974. májusától, az óvoda működé-
sétől, dolgozott a Csengelei 
Óvodában. Munkáját nagy odaadás-
sal, lelkesedéssel, örömmel végezte. 
Gyerekekkel, szülőkkel, munkatár-
saival közvetlen, megértő, mindig 
segítőkész volt.
1989. 01. 09-től 1995. 06. 15-ig 
vezető óvónőként nem csak a kis-

gyermekek mindennapjait, hanem az óvoda működését is 
lelkesen szervezte, irányította. 32 éves pályafutása alatt 
több száz kisgyermeket tanított, nevelt a szépre és a jóra, 
indított el az élet rögös útján.
Csodálatos kézügyessége a mai napig fel-felbukkan óvodánk 
mindennapjaiban. Különleges szép rajzai, meséi, mesés raj-
zai csodás világba repítették az óvodások képzeletét. 
Távozása fájó űrt hagy szívünkbe, de tudjuk emléke örökké 
szívünkben él, és mindenkinek szívében, aki ismerte kedves, 
jószívű lényét. 

Csengelei Óvoda közössége

Félévi bemutató
A művészeti iskolában fél évkor bizonyítvány helyett egy 
bemutatót tartanak a gyerekek szüleiknek, hozzátartozóik-
nak arról, hogy mit tanultak művészeti iskolában töltött 
idejük alatt. Erre a rendezvényre idén január 30-án, kedden 
délután került sor.
Czirok Zoltán igazgató úr bevezetője után elsőként a 
Napsugár színjátszó csoportot konferálta fel, akiktől Lázár 
Ervin: A soványító palacsinta című meséből készített elő-
adást láthattuk. Utánuk a 6. és 7. osztályos tanulókból álló 
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és bekonferálták az éppen elkészült ételeket. Az asszonyok 
kisütötték a vért meg a májat. Reggeli sült húst sütöttek a 
vadászok, a gazdakör tagjai, a képviselők, a sport egyesület 
focistái. A karajból rántott húst készítettek a Tollas Barátok. 
A polgárőrök bográcsukban pörköltet főztek és üstben forrt 
a finom leves. Rengeteg töltött káposzta is készült, az asszo-
nyok alig győzték a húst levélbe göngyölgetni. Közben kisült 
a tepertő és kemencében a finom kalács. Hajába krumplit is 
sütöttünk, majd lassan elkészült a hurka és a kolbász is. 
Közben fogyott a forralt bor, a tea és akadt pálinka is. Sokan 
hoztak magukkal süteményt, kalácsot, bort, amivel végigkí-
nálták a megjelenteket. A kemence nem is győzte volna ezt 
a sok ételt elkészíteni, ezért tárcsán sültek a húsok. Jó volt 
látni a sok érdeklődőt, kóstoló embereket, akik jóízűen elfo-
gyasztották az elkészült étkeket, beszélgettek és jól érezték 
magukat. A jó hangulatról még egy zenész is gondoskodott. 
A rendezvényünket meglátogatta Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő, Vincze József Alsónémedi polgármestere, 
valamint Antal Imre plébános, aki meg is áldotta az első 
kemencében sült kenyeret. 

Kormányos Sándor polgármester nem felejtett el köszönetet 
mondani a segítőknek, szakácsoknak és felajánlóknak, mert 
voltak szép számmal szerencsére. De megérte, mert egy 
nagyon jó kis közösségi rendezvényt szerveztünk, ahol jól 
éreztük magunkat.

Törköly Ágnes

A 6-7. osztályos táncosok előadásában egy angol keringőt 
láthattunk, majd a középiskolás növendékek rézfúvós játéka 
zárta a zenészek előadását. Martus Nikolett trombitán, 
Forgó Judit kürtön és Zsolnai Balázs trombitán zenélt. Itt 
már lehetett látni és hallani, hogy szorgalommal, kitartással 
hová lehet fejlődni.

A félévi bemutatót a 8-9. osztályosok tánca zárta egy Rockyt 
láthattunk tőlük.
A gyerekek felkészítő tanára Czirok Zoltán, Czirokné Krizsán 
Zsuzsanna, Csáki Klaudia, Gömöri Balázs, Horváth Ágnes, 
Kalmár Gergely, Lantosné Horváth Irén és Tömösi Tamás. 
Állandó zongorakísérőnk Horváth Lívia. 
Egy nagyon kellemes délután részesei lehettünk!

Törköly Ágnes

I. Csengelei Hagyományőrző Disznóvágás
2018. január 28-án első alkalommal rendeztünk falunkban 
hagyományőrző disznóvágást. A két sertés feldolgozását 
Horváth Péter és Tóth Attila böllérek vállalták. 

Reggel 7 órakor kezdődtek a munkálatok, és ahogy a böllé-
rek bontották szét a disznót úgy álltak a húsért sorba a 
szakácsok és készítették el belőle a sok-sok finomságot. 
Nagy Mihály vőfély és polgármester körbejárta a csapatokat 

Megérkeztem

Január hónapban született gyermekek: 
Almási Attilának és Krizsán Máriának 
Liza, Székesi Zsoltnak és Nagy 
Orsolyának Réka Petra

Gratulálunk!
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jelent meg „Szabad nap” című novellája. Ennek végéről idé-
zünk egy részletet:
„Szimóünnepnaponkint vidáman fogadja a vendégeit. Hát 
kicsoda, micsoda ez a Szimó? Egy idegen üzletember, aki az 
idegenbe csapott katona ennivalóján nyerészkedik. De mégis 
csak egy ember, aki szívesen látja vendégül. És a katonák 
azon fegyverestül végigdőlnekSzimó szobapadlóján. Szimó 
anyja, vén gugás rác asszony, kávét hoz, Szimó pedig veres 
bort gyönyörű szép török vert ezüst edényekben. A vendégek 
fekszenek, ki hanyatt, nyúlnak hol a dohányos, hol az 
italosedények felé. A nargilét is megtömi Szimó, nagy közös 
pipázás kezdődik a gumicsöveken keresztül. Az emberek 
beszélnek Szimónak a búzáról, amit még teremni sohasem 
látott, a síkságokról, amiket csak hírből ismer. Káplár 
Mikhael Rózsa, leteszi a boros poharat maga elé és azt 
mondja: — Csak még egyszer ihassak a csengelei pusztán a 
csordakút vödribül. 
Ugyanis gulyás volt ez a Rózsa azelőtt. Az emberek elhall-
gatnak és Szimó hiába hordja piros borát: a gondolatok 
amoda messze vannak a csengelei csodakút körül...”
Az idézett novella később bele került Törmörkény István 
„Napos tájak” című novellás gyűjteményében, melyet a 
Singer és Wolfner könyvkiadó jelentetett meg. Ezt szemlézte 
Mihályi Ernő a Pannonhalmi Szemle 1940. évi III. számá-
ban:
Tömörkény zamatos magyarságát, jóízű elbeszélő készségét, 
igaz magyar talajból kisarjadt eseteit nem kell bemutatnom 
olvasóközönségünknek, A tanyai világ egyhangúságából 
olyan gazdag, színes világot tud teremteni, hogy szinte káp-
rázik a szemünk. Egy öregember csendes halála, útja a köz-
anyánk felé, régi katonapajtások, dicsőséges aggcsontok 
találkozása, egy gyanakvással teli alkudozás, szerelem, 
bosszú, bűn, házásással kapcsolatos tolvajlás, egy útszéli 
csárda, csavargó, a gyújtogatás, a tűz, víz veszedelme, a jég 
alá temetett élet, mind alkalom neki, hogy megragyogtassa 
elbeszélő készségét, belevigye egészen magyar lelkét. Mikor 
letesszük a könyvet az idegenbe szakadt katona sóhajával: 
Csak még egyszer ihassak a csengelei pusztán a csordakút 
vödriből, a mi lelkünkből is kitör a vágy: csak még sok ilyen 
jóízű forrás fakadjon a magyar televényből.”
1913-ban az Élet kiadásában jelent meg „Egyszerű embe-
rek” című másik novellás kötete. Ebben olvasható a 
„Kabarézás a csárdában” című írása, mely egy csengelei 
betyártörténetet mesél el. Idézetek a novellából:
„A pénzt tehát fölszedvén, a hivatalos formák szerint indul-
tak vissza. Késő délutánra értek ki s a gazda tartóztatta is 
őket, hogy ne menjenek el éjszakára, háljanak ott.
- De - mondja Sándor bácsi - az abban az időben nem volt 
szokásos. Elviszem a pénzét adóban, azután még ott vendé-
geskedjek? Ez nem járja. Azért van csárda a pusztán, majd 
odamegyünk s ott meghálunk.
Oda is mentek. A lovakat bekötötték az istállóba, a csárdás-
né meg vacsorát főzött.
- Valami jó ételt-e? - kérdem, tudván, hogy az öreg úr a régi 
magyar konyhának nagy ismerője s bizonyos hónapokban 
még a finom pulykapecsenyét is eltolja maga elől, azon az 
alapon, hogy úri ember nem eszi meg a pulykát akkor, ami-
kor fészekszagú.
- Jó ételt? Mit képzel? Csárdában márciusban nincs jó étel, 
mert olyankor nincsen más főznivaló hús, csak a kotlóstyúk. 
Ez az eset pedig éppen március tizenhetedikén történt; 
onnan tudom, mert másnap volt a nevemnapja.

Kontesz Adrián magyar válogatott lett
A falunkbéli Kontesz Adrián sportsikereiről már sokszor 
írtunk, most egy újabb lépcsőfokhoz érkezett, ugyanis a 
2017-es teljesítményével sikerült teljesíteni a magyar ju-jitsu 
válogatottsághoz szükséges kvalifikációt, így a magyar 
keret tagja lett.
Ilyen minőségében először március hónap végén, a hollandi-
ai Amersfoortban, az U15 korosztály számára megrendezen-
dő Ju-Jitsu Európa Kupán fog szerepelni.

M.M.

Újra a Gól Söröző Csengele csapatáé 
az Újév Kupa!
2018. január 20-án véget ért a teremfocisok Újév Kupája 
Domaszéken. A múlt vasárnapi 100%-os csoport meccsek 
után az elődöntőben 5:0-ra, majd a döntőben 7:1 re a Gól 
Söröző Csengele csapata diadalmaskodott, így 100 % teljesít-
ménnyel nyerte ismét a kupát. A torna legjobb játékosa, 
Koncz Zsolt lett a Gól Söröző csapatából!

M.M.

Csengele irodalmi vonatkozásai 
1. rész: Tömörkény István (1866-1917)
Az író 1894/95 telén a kisteleki gyógyszertárban gyakorno-
koskodott. 1895 tavaszán viszont összekülönbözött a főnö-
kével, és otthagyta munkahelyét. Ekkor a Csengelén élő 
testvéréhez, Józsefhez költözött néhány hónapra. 1896-tól 
már a Szegedi Napló munkatársa, később a szegedi múzeum 
és könyvtár igazgatója lett.  
Az Új Idők című irodalmi lap1905. október 1-jei számában 
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ellenébe, ezek közé ültettek. Azután azt mondták, egyek az 
ételből.
Mondom: Köszönöm, én már vacsoráztam.
- De csak ögyön! - mondták. De olyan hangon mondták, hogy 
sietve fogtam bele megint a kotlóstyúk evésibe. Öt kétcsövű 
puska meg keresztben hevert az asztalon.
Nyilvánvaló, hogy elég csinos asztalteríték mellett kosztolta 
az öreg tyúkot Sándor bátyánk, többi felebarátjával együtt.
Étel után azt mondja az egyik betyár:
- Tíz itce bort ide az asztalra.
- Hát, - mondja Sándor bácsi - most kezdett már kellemetlen 
lenni a dolog. Jól tudjuk, hogy még az úrféle is neveletlen, ha 
sok bort iszik. Hát mi lesz majd most itten a betyárok 
között?
Nem is csalódott. Egyik betyár azt mondja neki:
- Hát az úr vacsora után nem pipázik?
- De szoktam - feleli a szorongatott Vékes - de a pipám meg 
a dohányom bent maradt a szobában. Majd kihozom.
Készülődött is, hogy majd kihozza, de az emberek vissza-
nyomták a padra.
- Sohase menjen. Majd kihozza a csárdásné.
Kihozta az asszony a pipát a zacskóval együtt.
- Gyönyörű szép pipám volt - beszéli az öreg - tizenöt forin-
tért vettem Okernyi kávéstól. Nagy pénz volt abban az idő-
ben a tizenöt forint. Hát megtömtem, rágyújtottam s kínál-
tam tovább a dohányt. A betyárok szeme rámeredt a pipára. 
Egyszer azután a jobbfelül ülő szomszéd kirántja a szájam-
ból a pipát, de olyformán, hogy egy fogam majdnem velement 
a csutorával.
Azt mondja:
- De szép pipája van az úrnak.
Azzal a szájába veszi a pipát és szívja tovább. Birtokba vette, 
a kis késit neki.
Most csönd volt. Az erőszakoskodás, így nyilvános helyen, a 
többi embernek nem tetszett.
Akkor azután az előljáró betyár a fegyverekre tette a kezét és 
azt mondta a piparablónak:
- Te kapcabetyár! Hát így mersz bánni a vendéggel? Hát nem 
adod vissza rögtön azt a pipát? Te kapcabetyár?
A pusztai csavargó megszégyenülten adta vissza a pipát.”  
[…]
„Éjfélt kakukolt az óra, a csárda ajtaja fölnyílt s belépett a 
hatodik betyár, az őr. Nem szólt egy szót sem, csak nyitott 
ajtónál, puskával a kezében, megállt. Erre a bentlevők a 
fegyverhez nyúltak s fölálltak az asztal mellől. Az előljáró 
betyár egy ötvenforintos bankót vetett az asztalra fizetés 
gyanánt s azt mondta Vékesnek:
- Köszönje az úr, hogy jól tudott danolni.
Ezzel kocsira kaptak s elmentek a sötét éjszakába. Vékes a 
sok izgalom után nem tudott fekvőhelyére térni, kiment a 
csárda elébe s ott járkált a füvön. Egyszer messziről, az erdő 
fái közül puskadörrenés hallatszott. Ahán! Bizonyosan üldö-
zik őket. Bár megfognák valamennyit! Vagy legalább csak 
azt a betyárt, aki a pipát majdnem a fogával együtt kapta ki 
a szájából.Pedig nem így történt. Nem üldözte akkor éjjel 
őket senki. Hanem éppen az a pipás betyár lőtte hasba a 
vezért, hogy megtorolja a sértést, amiért lekapcabetyározta. 
Testét azután még azon az éjjel bevetették a csorda-kútba s 
másnap a hazatérő Vékes láthatta, amint onnan a gulyások 
kiemelték...”

Hát megették a kotlóstyúkot, megitták a messző borukat, 
Ábrahám János kiment aludni a lovak közé, Vékes pedig lefe-
küdt a vendégszobában. Mert úgy voltak akkor a csárdák 
berendezve, hogy tartoztak vendégszobát tartani arra az 
esetre, ha valamely kintjáró hivatalosra ráesteledik az idő. 
Az egész napi törődés után jól esett az ágy és szívesen haj-
totta Vékes álomra a fejét. Mikor úgy félszenderben volt, 
hallott még valami kocsirobogást, de nem sokat törődött 
vele. Bizonyosan utasok jöttek. Azért csárda a csárda, hogy 
a vendégek megszálljanak benne.
Elaludt. De alig hogy szunnyadt, a csárdásné fölrázta álmá-
ból.
- Keljen föl!
- Miért?
- Itt vannak a betyárok a kocsmaszobában. Hívatják.
- Kicsodák?
Az asszony az ajkára tette a két ujját, ami tudvalevőleg min-
den nyelven annyit jelent, hogy ne szólj szám: nem fáj fejem.
- Csak öltözzönsebösen, mert baj lösz. Mönjönközibük. Ne 
várja mög, míg érte gyünnek.
- Hányan vannak?
- Öten.
- Hát Ábrahám pusztázó hol van?
Legyintett a kezével a csárdásné:
- Elbujt a padláson a szénába.
- Hát akkor egészen helyben vagyunk, mint Makó - gondolta 
a talyigás-szenátor és öltözködni kezdett. Előbb azonban a 
kétcsövű vadászpuskáját eldugta az ágyba a szalmazsák 
alá. Pedignem volt az az ember, aki a maga árnyékától meg-
ijedt volna. Erről később elég bizonyságot tett csendbiztos 
korában, meg az árvíz idején. De akkor...
- Hát féltem - mondja. - Ha maga az oroszlánszívű Rikárd 
mondaná, hogy ilyen esetben nem tart valamitől, még az is 
hazudna. Ha puskával megyek közibük, már az ajtóból 
azonnal lelőnek... Vagy hát, mondjuk, a legjobb esetben lelö-
vök belőlük kettőt. Akkor még mindig marad három. 
Azonfölül még kint is van legalább egy vagy kettő. Mert az 
csak a nótában van, hogy „szolgálóját istrázsára állítsa 
kend”. Ha öt betyár ivott, egy vagy kettő mindig a csárdán 
kívül maradt józanul. Hát most már egymagamban mit csi-
náljak ennyi akasztófavirággal szemben, éjszaka a pusztán? 
Bizony csak féltem. Bizonyság rá, hogy mikor már fölöltözve 
voltam, akkor láttam, hogy a ruhadarabokat fordítva szed-
tem magamra. Akkor újra kellett vetkőződni, meg öltözköd-
ni, pedig a csárdásné már ugyancsak sürgetett...
Kiment a betyárok elé.
- Jó estét adjon az Isten.
- Adjon az Isten - felelték. - Gyűjjön ide, üljön le.
Az elbeszélésbe beleszól egy öreges hang:
- Természetesen e díszes társaságban az elnöki helyre ültet-
ték kendet?
Aki közbeszól, az Koncz Antal bátyánk, nyugalmazott gyön-
gye az ország összesarchiváriusainak s arról is nevezetes, 
hogy okosabb ember, mint az édesapja volt. Erről kézzelfog-
ható bizonyság az, hogy bár negyvennyolcban az apjával 
együtt állt be katonának s együtt mentek neki a branyiszkói 
hegynek is, az öregje csak káplár maradt, ő pedig hadnagy-
ságig vitte s Világos alatt hamarabb kibujdokolt az osztrák 
kéz alól, mint az öreg.
- Hogy mondja kend? - kérdezi a Sándor bácsi. - Az elnöki 
székbe? Hát! Három betyár ült szemközt, kettő meg ezeknek (folytatás a következõ oldalon)
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Tömörkény Csengelével való kapcsolatát jól szemlélteti Papp 
István költeménye, melyet az író századik születésnapjára 
írt „Tömörkény Istvánnak” címmel (megjelent Szegedi 
Egyetem című lap 1967. január 12-i számában). Ebből idéz-
zük a második versszakot:

„Jó Tömörkény István! életnek tudója,
sorsoknak mérnöke, te bölcs-szelíd elme,
nyomorult zsellérek vergődései közt
kinek jövőt-látó volt dühös türelme.
Csengele bogáncsos homokján ki járva,
gyümölcsöstláttál ott s szőlőket teremni.”

M. M.

A Csipkerózsa Parkhotel nemzetközi színvonalú 
négycsillagos szállodájába munkatársat keres

Recepciós
munkakörbe.

Elvárások:
-  legalább középfokú német nyelvtudás (plusz angol 

nyelv előny)
- számítógépes ismeretek
- B- kategóriás jogosítvány
- váltott műszakok és hétvégi munkavégzés teljesítése
- rugalmasság, pontosság, sokoldalúság

Amit kínálunk:
- svájci vezetőség és munkakultúra
- kiváló környezet
- jó fizetés

Munkavégzés ideje: teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Csipkerózsa Parkhotel,
6135 Csólyospálos
Tanya 34.
Igény szerint szállás biztosított.

Juttatások:
- támogatott munkába járás
- napi egyszeri étkezés biztosított

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címre várjuk:

team@parkhotel.cc

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

MEGEMLÉKEZÉS
„Megpihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Megpihen a szív, mely értünk dobogott,

Könnyes az út, mely hozzád vezet,
Örökké őrizzük emlékedet.”

Emlékezünk
TÖRKÖLY MIHÁLYNÉ

Gémes Erzsébet
halálának első évfordulójára.

Szerető családja

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. március 14.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. március 5.

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

2018. február 10-én 6 órától 
2018. február 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, Telefon: 
06-30/519-1829

2018. február 17-én 6 órától
2018 február 19-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, Telefon: 
06-30/488-0267

2018. február 24-én 6 órától
2018. február 26-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, Telefon: 
06-70/424-4455

2018. március 3-án 6 órától
2018. március 5-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, Telefon: 
06-70/330-4504

2018. március 10-én 6 órától
2018. március 12-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, Telefon: 
06-30/519-1829

2018. március 15-én 6 órától
2018. március 17-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, Telefon: 
06-70/424-4455

2018. március 17-én 6 órától
2018. március 19-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, Telefon: 
06-70/330-4504

2018. március 24-én 6 órától
2018. március 26-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, Telefon: 
06-30/488-0267

2018. március 30-án 6 órától
2018. április 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, Telefon: 
06-30/519-1829

Állatorvosi ügyelet

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.

(folytatás az előzõ oldalról)
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A Vénusz Presszó - ban 
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

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

Széllné Ildikó

H l

u RQ t

A VÉNUSZ PRESSZÓ PB GÁZCSERE 
TELEPÉN KAPHATÓ: 

11,5 kg-os palack - 3800 Ft 
23 kg-os palack - 7600 Ft 

Nyitva tartás: Hétfõtõl-vasárnapig: 700 - 2100

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 
Kornócziné Sisák Mónika 
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
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

Hirdetések
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.
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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
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó. 
Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-1915
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is 
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672
Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, 
konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség. 
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné 
Harkai Erikánál 06-20/227-5631
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 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
Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes 
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlag-
súlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy 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

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Gépi hasogatást, favágást, fűrészelést vállalok! Érdeklődni a 
06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.
Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklődni a 
06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklődni: +36-
20/2906-776
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni lehet a 06-30/328 
2375-ös telefonszámon.
Eladó csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, 
szekrénysor. 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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