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hí rek
EGÉSZSÉGHÉT

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Csengelei Önkormányzat 2018-ban
július 13 és 20-a

között szervezi az egészségnapokat!

Programok:

TÜDŐSZŰRŐ: 2018. 07. 16-tól 20-áig 9-13 óráig

07.13-PÉNTEK

•  DR. CSOMA ZSANETT BŐRGYÓGYÁSZ RENDELÉSE: 
anyajegy és bőrrákszűrés az egészségházban (ingyenes, bejelentkezés szükséges)

07.17-KEDD:

Faluházban
• 9-12 óráig KISTELEKI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA SZŰRÉSEI:

o LÚDTALPSZŰRÉS (be kell jelentkezni, ingyenes)
o CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT (be kell jelentkezni, ingyenes)
o ÉTRENDI TANÁCSADÁS

•  14 órától: DR. TÓTH ZSUZSANNA interaktív, beszélgetős előadása KÖRNYEZETI ALLERGÉNEK témában 
(ingyenes)

• 19 órától ZUMBA (ingyenes)
Egészségházban
•  13:00-tól NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT (még mindig lehet jelentkezni, előzetes bejelentkezés szükséges, 

3000 forintba kerül fejenként)

07.18.-SZERDA

Faluházban
• 10:00 ELSŐSEGÉLY INTERAKTÍV ELŐADÁS kifejezetten a 0-6 éves korosztályra kiélezve (ingyenes)
• 9-12 óráig: VÉRCUKOR, VÉRNYOMÁS MÉRÉS a Faluházban
•  17:00 BICIKLITÚRA MINDENKINEK! (felnőtt segítők jelentkezését várom, ingyenes. Gyülekező 16:45-kor a 

Faluház parkolójában)

07.19.-CSÜTÖRTÖK

• 9 órától (kb 13-ig) PROGRAMOK A FALUHÁZBAN GYEREKEKNEK (0-18 éves korig):
o sportversenyek, sorversenyek, kreatív sarok, színezők, zöldség-gyümölcssaláták készítése stb. 
o  „Te tudod-e” érzékenyítő program keretén belül kipróbálhatod milyen tolószékkel, járókerettel, mankóval, 

gólyalábban közlekedni
• 9-12 óráig: VÉRCUKOR, VÉRNYOMÁS MÉRÉS a Faluházban
•  14:00-tól UROLÓGIAI SZŰRÉS (orvosi rendelőben) (prosztata szűrés, vizelési panaszok kezelése, vizelettar-

tási panaszok, stb. -ingyenes) Dr. Hajdú Erzsébet rendelése

07.20.-PÉNTEK

• 9-12 óráig: VÉRCUKOR, VÉRNYOMÁS MÉRÉS a Faluházban
• 9-12-óráig VÉRADÁS a Faluházban

A vizsgálatokra bejelentkezni a 06-30/728-14-34-es telefonszámon, vagy kedden délelőttönként a védőnői 
tanácsadóban/egészségházban lehet, mely jelenleg a Móra Ferenc utca 1. szám alatt található.
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Önkormányzati hírek
Felhívás!

Felhívjuk a tisztelt csengelei lakosok figyelmét, hogy 
amennyiben ingatlanukban/tanyájukban olyan külföldi 
család tartózkodik, ahol kiskorú gyermekek is vannak, 

legyenek szívesek jelzéssel élni a Csengele Községi 
Önkormányzat felé.

A kiskorú gyermekekről tudomást szerezve segíteni 
szeretnénk Őket, családjukat, illetve támogatást 

nyújtanánk abban, hogy gyermekek iskolai és óvodai 
beíratása mielőbb megtörténjen. Fontos továbbá, hogy a 

Magyarországon elfogadott védőoltási rend szerint hiányzó 
védőoltásaikat pótoljuk, ezzel is megelőzve a 

járványveszélyt.

Köszönjük szépen együttműködésüket.

Kinizsi juniális
Június 2-án 6. alkalommal került megrendezésre a falvak és 
városok vetélkedője. Az idén az összetartozás jegyeként a 
bevonulás után csigavonalban egymást követve vettek részt 
a települések küldöttei egy közös éneklésen, melynek alapja 
az Ismeretlen arcok zenekar Nélküled című száma volt. 
Településünk nagyon szép helyezést ért el ezt illetően, 
hiszen elnyerte a leglátványosabb bevonulásért járó máso-
dik helyezést. Az érte járó díjat Csengele alpolgármestere 
vette át. 

Összességében 9. helyen végzett falunk. Ami a helyezésektől 
fontosabb volt, hogy a csengeleiek játékos vetélkedőkön, 
közös főzéseken, beszélgetéseken, vettek részt és ez volt a 
legnagyobb élmény. Valóban egy összekovácsoló erő volt a 
program, melynek az időjárás is nagyon kedvezett. 

Edlichné Fekete Piroska

Óvónők (balról jobbra): Varga Györgyi, Víghné Nyikos 
Tünde, Molnár Éva, Tóth-Andorné Farkas Éva
Középső sor (balról jobbra): Cseke Márió, Tóth Áron, Forgó 
Benjamin, Virág Hunor, Tamás Szabolcs, Kurucz Krisztián, 
Tisóczki István, Kecskés Milán, Martus László
Alsó sor (balról jobbra): Ene Ana Marije, Tóth Szidónia, 
Jaksa Martina, Kóré Jázmin Regina, Fődi Fanni, Szabó Kitti, 
Balogh Regina, Molnár Kinga, Nagy Jázmin

Minden kisgyermeknek sok sikert kívánunk iskolás éveikhez!

Törköly Ágnes

Iskolai ballagás
Az általános iskolai ballagásra 2018. június 16-án 10 órakor 
került sor. Az iskolát és a faluház nagytermét ünneplőbe 
öltöztették a 8. osztályosok tiszteletére. 
A ballagó diákok énekelve végigjárták az iskolát, ahol idejük 
jelentős részét töltötték az elmúlt évek alatt, majd a faluház-
ban folytatódott tovább az ünnepség. A gyerekek elköszön-
tek tanáraiktól, diáktársaiktól és osztályfőnöküktől Nacsáné 
Kopasz Katalintól. A tanárnő is búcsúzott, minden tanítvá-
nyától külön-külön.
A Csengelei Iskoláért emlékplakettet Kormányos Angéla 
érdemelte ki a nyolc év alatt tanúsított eredményeivel. 

Felső sor, balról jobbra: Mihályi László, Kontesz Adirán, Fődi 
Flórián, Nagy Máté, Forgó Bálint, Sziládi Péter, Kurucz 
Gábor, Mihályi Attila, Csáki Péter, Kormányos Renátó, 
Hegedűs Gábor, Pigniczki Attila, Seres Roland, Pigniczki 
Tibor
Alsó sor, balról jobbra: Katona Lívia, Béres Alexa, Szécsényi 
Tamara, Katona Johanna, Hell Adrienn, Kormányos Angéla, 
Nacsáné Kopasz Katalin (osztályfőnök), Gulyás Anita, 
Szilágyi Violetta, Szécsényi Henrietta, Balog Nóra, Szarka-
Kovács Nikoletta, Gera Beáta

Óvodai ballagás
Az óvodai ballagásra 2018. június 2-án került sor, melyet a 
csoportot vezető óvónők a József Attila parkban szerveztek 
meg.
A rendezvény kezdetén a szülők és a gyerekek megköszönték 
minden pedagógusnak és dadának a munkáját, akik segítet-
ték gyermekeiket a bölcsődés és óvodás évek alatt. 
Ezután kezdődött a ballagók műsora, akik szép dalokkal, 
versekkel, tánccal búcsúztatták el óvodás éveiket. 
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Sikeres szereplés a zuglói táncversenyen
2018. június 3-án XXXIV. alkalommal rendezték meg a 
Zuglói Táncfesztivált. A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 
táncosai idén is részt vettek ezen a megmérettetésen. 
Most három tánccsoporttal jelentkeztek a rendezvényre. A 
6-7. osztályosok egy angol keringőt adtak elő, amivel ezüst 
érmet szereztek és kiérdemelték a verseny különdíját is. Őket 
Czirokné Krizsán Zsuzsanna készítette fel.

Csáki Klaudia növendékei két tánccal mutatkoztak be, 
melyeket már itthon is nagy sikerrel előadtak a közönség-
nek. Tőlük egy angol keringőt és egy show táncot láthatott 

A szünidő után mindenki kipihenten új környezetben és 
közösségben folytatja tovább tanulmányait, melyhez sok 
sikert és kitartást kívánunk!

Törköly Ágnes

a zuglói zsűri. A lányok a tőlük megszokott magabiztosság-
gal adták elő a táncukat, aminek meg is lett az eredménye, 
hiszen az angol keringővel első, a show tánccal pedig máso-
dik helyezést értek el. Gratulálunk a táncosoknak és felké-
szítőiknek is!

Törköly Ágnes

Polgárőrség közgyűlése
A Csengelei Polgárőr Csoport 2018. június 8-án tartotta évi 
közgyűlését a Csengele Ház udvarán felállított sátorban.
Elsőként Bangó Péter polgárőr elnök foglalta össze a 2017-
es évben történt eseményeket. Az egyesület sokrétű tevé-
kenységet folytat. Szeptemberben 22 napon át segítették az 
iskolába járókat. Közterületi figyelő szolgálatot 83 esetben, 
összesen 739 órát teljesítettek. Rendezvényeket 10 esetben 
biztosítottak, összesen 1041 órában. A beszámolóban 
elhangzott, hogy az önkormányzat segítségével, pályázati 
pénz felhasználásával nagy teljesítményű éjjellátó készülék-
hez jutott az egyesület. A régi, öreg gépkocsi egy Nissan 
terepjáróra lett kicserélve.

Az egyesület Felügyelő Bizottságának munkájáról Csókási 
Jenő FEB-elnök számolt be. Elmondta, hogy a könyvelést 
könyvelői iroda végzi. Az egyesületi elnök a készpénz fel-
használást a pénztárkönyvben rendben végzi, hiányosságot 
nem tapasztaltak.
Kormányos Sándor polgármester megjegyezte, hogy minden 
évben elmondja, hogy a polgárőrség csodálatos dolog, és ez 
Csengelén is jól működik. Minden rendezvényen ott vannak 
a polgárőrök, szinte már nem is kell őket erre kérni. Az 
önkormányzati képviselő-testület is elismeri a munkájukat, 
hiszen ellenvetés nélkül szokták megszavazni számukra a 
támogatásokat. Külön örül a csengelei és ópusztaszeri pol-
gárőrök jó kapcsolatának. Szép és hasznos dolog, ha egy 
településen jól működő polgárőrségnek még egy másik is 
besegít. Végezetül egy nagy tapsot indítványozott a polgár-
őröknek a faluért végzett munkáért.
A Kisteleki Rendőrkapitányság képviseletében Bánfi Ferenc 
százados köszönte meg a polgárőrség 2017-ben végzett 
munkáját. Több mint 180 óra közös szolgálatot láttak el a 
rendőrséggel. 2018-tól a körzeti megbízottak viszik főleg a 
közterületek ellenőrzését, és ebben számítanak a polgár-
őrök, mezőőrök segítségére is.
Batiz István megyei polgárőr elnök szerint a csengelei pol-
gárőrök kimagasló tevékenységet végeznek, jó a kollektívá-
juk. Örül neki, hogy új autót kaptak, bár ennek jelentős a 

(folytatás a következõ oldalon)
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feltöltéséhez kért segítséget Katona Attilától, Molnár 
Mihálytól és Törköly Ágnestől. 
Az, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, mi sem bizonyítja job-
ban, hogy közel 10 év alatt 500 ezer volt a megtekintések 
száma. Ezt a szép kerek számot június 23-án a Csengele 
Háznál ünnepelték meg a honlap készítői családjaikkal 
közösen. A finom ebéd elfogyasztása után jött az óriási 
oroszkrém torta és a pezsgő.

Törköly Ágnes

Bronzéremmel zárták a szezont az ifi focisták
2018. június 9-én tartották a szezonzáró összejövetelüket a 
csengelei focisták a Gól sörözőben.
Kun-Szabó Tibor sportköri elnök értékelte a női felnőtt és ifi, 
valamint a férfi felnőtt és ifi csapatok teljesítményét a 
2017/18-as szezonban. Elhangzott, hogy a kevés játékos 
miatt a női csapat megszűnik, a következő bajnokságban 
már nem indulnak. Minden csapatnál a kimagasló teljesít-
ményt nyújtó játékosokat sportról szóló könyvekkel díjaz-
ták, melyeket Kormányos Sándor polgármester adott át. A 
főleg U19-es játékosokból álló ifi fiú csapatban viszont min-
denki elismerést kapott, hiszen a megye IV.-ben harmadik 
helyezést értek el. Az érmeket a polgármester akasztotta az 
ifjú sportolók nyakába.

Az ajándékozás a lányok részéről sem maradt el. A sportkö-
rért tevékenykedők kaptak egy ajándékot tőlük, a sportköri 
elnök egy lila-fehét kabala állatot.
Kormányos Sándor polgármester hozzászólásában elismerő-
en szól a focisták teljesítményéről. Kun-Szabóról megemlí-
tette, hogy keményen szokott harcolni, ha a sportolóknak 
szóló támogatásokról van szó. Beszédét stílszerűen így 
fejezte be: „Hajrá Csengele!”.

M.M.

fogyasztása is. A csengelei elnök, Bangó Péter a megye 
elnökségben is tevékenykedik, nemrég ifjúsági felelősnek is 
megválasztották, emellett az Országos Polgárőr Szövetségben 
is küldött.

A Szeri Polgárőr Egyesület elnöke, Mucsi Antal elmondta, 
hogy Csengelére úgy jön, mintha családtag volna. Szívesen 
jönnek Csengelére is a falunapok biztosítására, mert szívé-
lyesen fogadják is őket. Ha több rendezvény lenne, többre is 
eljönnének szolgálatot adni.
Bozó Béla levezető elnök a felszólalások után szavazásra 
bocsátotta az elnöki és a felügyelő bizottsági beszámolót. A 
jelen lévő polgárőrök azokat egyhangúlag elfogadták.
A közgyűlés végén Bozó Béla és Pigniczki Péter 10 éves pol-
gárőr szolgálat után járó, Bangóné Kovács Magdolna és 
Csáki Lajosné 15 év szolgálat után járó emléktárgyat vehe-
tett át, melyeket a helyi és a megyei elnökök közösen adták 
át.
A közgyűlés zárásaként Batiz István meghívta a polgárőrö-
ket a bajai országos találkozóra, melyhez ingyenes buszt fog 
biztosítani a megyei szövetség.
A hivatalos részt vacsora és kötetlen beszélgetés követte.

Molnár Mihály

500000 letöltött oldal
Októberben lesz 10 éve, amikor Forgó Gyula elkészítette a 
www.csengeleiinformaciok.hu weboldalt. Tartalommal való 

(folytatás az előzõ oldalról)
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Csengele irodalmi vonatkozásai
4. rész: Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Mikszáth élete során nagyon sokféle dologgal foglalkozott írói és 
újságírói tevékenysége mellett. Tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának. A magyar kritikai realista próza nagy mesterének 
tartják.
Most két Csengelére vonatkozó, napilapokban megjelent írását idéz-
zük fel. Az első a „Párbaj – kabátokkal” címet viseli és az Országos 
Hírlap közölte 1898-ban:
„Mint rendesen, a „Tisza”-vendéglőbe szálltunk, ahol egy kis külön 
lakosztály volt építve a gróf számára, a mellette levő szomszédszo-
bát mindig én foglaltam el. 
Az este magánkörben telt el, korán lefeküdtünk, mert korán kell 
holnap kimenni a pusztára, Csöngölére. Reggel a kellő időben 
becsengettem a gróf vadászát, aki különben inkább inas volt s csak 
az erdészeti-egylet iránti figyelemből viselte az aranyos tölgyfaleve-
let mákszínű blousa hajtókáin. 
— Felkelt már a kegyelmes úr? 
— Igen. 
— Öltözködik már ? 
— Igen. 
— Milyen ruhát vitt be neki? 
— Egy szürke blouset, feketebársony mellényt és egy koczkás nad- 
 rágot. 
— Májszinkoczkásat? 
— Igenis, májszinkoczkásat. Egy negyed óra múlva ezekbe n a ruha- 
 darabokba n felöltözve hagytam el szobámat, a künn ácsorgó 
 pinczérektöl megtudakolva: 
— Ő excellencziája kijött már ? 
— Még nem. Egy darabig fel és alá sétáltam a folyosón, míg végre 
 nyílt az ajtó és kijött a gróf.
 — Jó reggelt — monda vidáman. — Hát már felkeltél? 
E pillanatban végigsiklott szeme a ruhámon s meghökkenéssel, 
majdnem ijedten — hogy miféle dzsin incselkedik vele — a saját 
ruhájára tekintett. Még nagyobb . lehetett az álmélkodása, mert 
legott visszanézett rám és újra saját magára, aztán a boszankodás 
bizonyos érzése ült ki kifejezésteljes ajkai fölé, de egy szót se szólt, 
egyetlen hanggal se említette az egyforma habitust. 
Rövid reggeli után úgyis indulnunk kellett, A kocsik már ott vártak 
hosszú sorban, a város prüszkölő, pihent paripái és a fiákkerek. De 
nekem még egy órai dolgom volt a városban, nem indulhattam a 
vasúton Tisza gróffal és Munkácsyval. Inkább megyek később 
kocsin. 
Elvégezvén dolgaimat, megszólítottam egy fiákkert: 
— Hé, kocsis, mennyit fizetek Csöngölére ? 
— Nyolcz forintot. 
— Az ám, a rabok vérit — vágtam ki a szokott szegedi 
 kraftausdruckot. 
— Hm — felelte a kocsis fejcsóválva. 
— Hát mért nem mondja az úr rögtön, hogy ismerős errefelé?   
Viszem hát öt forintért. 
— Dangubálással? (Ez is egy szegedizmus — a hajó veszteglését 
 jelzi.) 
— A kirielejzomát! Hiszen az úr idevaló. Üljön fel no hamar, négy 
forintért. Fel is ültem, el is vitt s mondhatom, kedves mulatság 
kínálkozott a tanyán. Ki volt adva a rendölet a pusztai kapitányok-
nak, hogy ami jóképű férfinép vagyon köröskörül kétmérföldnyire a 
bárányczímerű város tanyájától, az mind ott legyék, de az öregje is. 
Pusztai kapitányok a fejüket csóválták, hogy miféle szerző lehet az, 
ki férfinépre áhítozik, talán valami külsőországi királyné érközött 
— de akkor is mire való lészen az öregje? Mindegy, szót fogadtak s 
mind összesereglett a nép. Volt mit nézegetni köztük Munkácsynak. 
Gyönyörű típusok akadtak: ősarczok, szőrrel benőve egész a szemig, 
csontos, körteképű kunok, laposfejű tatárok keresztbevágott szem-
mel, nyomott pogácsaképű bessenyök, széles, girbe-gurba fiziognó-
miájú, zömök termetű magyarok, apró, mélyen bennülő szemekkel. 
Munkácsy csak úgy turkált köztük, amint Tisza Lajos figyelmeztette 
egyikre vagy másikra. 
— Ni, itt is egy szép példány.

 A fotográfus ott volt velünk, rögtön lekapta, amelyik megtetszett a 
nagy művésznek.
Legtöbb érdekes alak volt a pásztorok között, kik roppant üstökben 
főzték a birkatokányt künn a szabad ég alatt, mert csak úgy jó — és 
asszony azt nem tudja megfőzni, mert sok tapasztalat kell ahhoz. 
Az asszony csak szeretni való, amíg szép — aztán kapálni való, ha 
megöregszik. 
Vagy tíz-húsz fölvételt csinált a fotográfus csupa szemenszedett 
férfialakokról. Egy vén pásztor, aki azóta vezér lett az Árpád környe-
zetében, de akkor még a tokányt kavarta, leginkább tetszett 
Munkácsynak, de sehogy sem engedte magát levétetni, leszegve a 
fejét az üst fölé makacsul: „Nincs nekem már szeretőm, ne izéljönek.” 
Végre kifogott rajta orvul Ivánkovics János, aki azóta püspök lett, de 
akkor még a tokányt kavarta, úgy tett a kanalával, mintha a lé 
habját az arczába akarná fröcscsenteni, mire az ijedten felkapta a 
fejét és a moment-gép odateremtette az örökkévalóság számára. 
Ekkor esett köztünk némi szó a képről. — Árpád bejövetelét kétféle-
képen lehet megfesteni — mondá Munkácsy — vagy úgy ahogy volt, 
vagy úgy, ahogy képzeljük. 
— Ebben van valami — felelte gróf Tisza, kit egész nap szörnyen 
feszélyezett az egyforma ruhánk s ha valahogy eleibe vagy oldalt 
kerültem (hogy tudniillik én nem vehettem észre), folyton nézegette 
s hasonlítgatta össze titkon a szöveteket. Nem fért a fejébe, milyen 
csudálatos véletlen okozhatta ezt a teljes egyöntetűséget. 
— Hogy milyen volt a magyarok bejövetele — folytatá Munkácsy 
— azt senki sem tudja. És különben is isten mentsen a valóságtól; 
furcsán, dísztelenül nézhettek ki a ruháik .. 
 — Igen, a ruháik — morogta a gróf gépiesen és kedvetlenül, mert 
ez megint a mi közös ruháinkat juttatta eszébe. 
— Hja, biz azokat nem Tiller Mór varrta — szóltam közbe — se az 
ingeiket nem vasalták a mosóintézetben. 
— Szóval — jegyzé meg a mester — csak a képzeletre szabad bazí-
rozni a képet. 
— Az a kérdés, kinek a képzeletére ? — vetette fel a gróf az ő józan 
okosságával. Mert az egész nemzet képzeletének ott kell lennie a 
képen. Nem könnyű az. 
A jó ebéd után kibontakozott a jókedv a buczkai bortól. Volt sok szép 
„szavallat” a gróf hosszú életére (bárcsak lett volna a fölséges égben 
több foganatja), éltették Munkácsyt is, de már hovatovább szaba-
dabb nyelven hogy hát itt keresi Árpád apánk arczvonásait, ami 
egyébiránt nagy dehonesztáczió az akkori szögedi menyecskékre, 
meg Árpádra — mert ha járt is itt, alkalmasint tisztösségesen 
viselködött. 
Egy tanyai gazda húzott ilyen tarka-barka czihát az eszére a 
Munkácsy itteni útjáról; nevetett a gróf, aki szerette a nép furfangos 
észjárását, de viszont félt is, hogy a vendég megharagszik, ha ebben 
a tónusban folytatják; kirúgta hát maga alul a széket pajzán kedv-
vel is odajárult az udvaron a legszebb menyecskéhez, derékon fogta 
és elkezdte ropni a csárdást fiatalosan, daliásan, úgy, ahogy az 
isten tudni adta. 
De a Miska se rest. Ő is fogott egy jól táplált Teczát vagy Maczát tyű 
hopp, s úgy megaprózta, hogy a Quartier Latin diákjai se csinálhat-
nák tüzesebben ha tudnák. 
Ezt látván a nemes városi tanács, szenátorok és mindennemű ran-
gok, utczu, nekiperdültek és — tekintély ide, tekintély oda— jártak 
lélekszakadtan rogyásig. Bezzeg, letűnt most már a férfiak divatja, 
ami délelőtt volt, a fejérnépnek lőn immár nagy értéke s még a vénje, 
ránczosa is legalább tekintetes úrral rakta, ha nem nagyságossal. 
Hanem, szó ami szó, a gróf tánczosnéja volt a legszebb, akár csak a 
kinyílt rózsa. Úgy is hívták valahogy: Buzás vagy Téglás Rózsának. 
Hogy tudott az rezegni, riszálódni szent isten. Minden izma mozgott 
annak s csiklandozta a férfiszemet. Magas egyenes volt, mint egy 
liliom s mégis kerek, formás minden testrésze, mintha piktor pingál-
ta volna. Aztán hogy tudott tánczolni! Hajlott a dereka, mint a 
kígyóé, még talán sziszegett is, pihegett a keble, hogy szinte reszke-
tett rajta az a feltűzött piros szekfű, a két alma között. 
De nem soká reszketett, kihúzta onnan és odatűzte kaczéran a 
kegyelmes úr gomblyukába. A kalapja mellé akarta, de az mosolyog-
va ezt a helyet jelölte ki. Uraknál úgy szokás. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. augusztus 6.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. augusztus 8.

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

2018. július 7-én 6 órától
2018. július 9-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. július 14-én 6 órától
2018. július 16-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. július 21-én 6 órától
2018. július 23-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. július 28-án 6 órától
2018. július 30-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

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

Állatorvosi ügyelet

No, ha így szokás, hát odatűzte. Aztán eleresztve hamiskásan ille-
gette billegette magát a csípőin tánczosa előtt, meg neki szilajodott, 
forgott mint egy karika s olyankor a sustorgó selyemrokolyája olyan 
szelet csapott, hogy akit az megérintett, megbódult, megittasodott 
tőle, az aranyos papucsait pedig fölhajigálta a levegőbe, a mik azért 
valami szemfényvesztéssel estükben megint rácsúsztak a piczike 
lábára. 
— Mester! — kiáltott a gróf a tánczoló Munkácsyra — ezt a 
menyecskét le kellene festeni valami vezér feleségének. 
— Nem bánom — felelte a lelkesedő művész. 
Tízen is rohantak a fotográfusért, de nem is kellett rohanni, mert az 
is ott tánczolt egy vén asszonynyal. Rögtön eleresztette az egyik 
masinát, a rozogát és hozta a másikat, amelyen levette a kaczkiás 
Buzás Rózsit — aki így válik ősanyjává valami főrangú nemzetség-
nek. Tisza Lajosnak széles jókedvében (se azelőtt, se azóta nem lát-
tam olyan vidámnak) az az ötlete támadt, hogy levéteti magát 
Munkácsyval. Úgy is lett, onnan datálódik a kép, melyet most közölt 
a „Vasárnapi Újság”. Én magam is szereztem belőle egy példányt, 
mert két kedves emberemet ábrázolja s azonfelül egy rendbeli ruhám 
is megvan rajta örökítve. […]
Nos, ezzel az írással van egy kicsi baj: a leírtak nem Csengelére 
vonatkoznak. Az írót megcsalta az emlékezete. Az események 
ugyanis Szeged-Felsőközponton (ma: Balástya) történtek, amikor 
azt ünnepélyesen felavatták.
A másik történet viszont biztosan csengelei témával foglalkozik. 
Külön érdekessége neki, hogy néven nevez benne egy vándortanítót, 
„zugtanítót” abból a korból, amikor még Csengelén nem volt közok-
tatás. Az írás 1886-ban jelent meg a Pesti Hírlapban „A gépek kirá-
lya” címmel:
Sok mindenféle pénzhamisítókról hallottam már. Olyan becsületes 
ember is volt köztük, mint Bugyi András uram, aki csak ezüst tallé-
rokat csinált pakfonból, de azokra illendően rávésette: »Andreas 
Bugyi Rex Hungariae«. Azt hitte őkelme, hogy így egyáltalán nem 
követ el semmi csalást.
Aztán hallottam olyan úri bandáról is, amelyik a bankhamisító 
prését úgy helyezte el az ajtózárban, hogyha látogatójuk jött és 
megnyomta a kilincset, mindig egy tízforintos bankót nyomott ki. 
Ezeknek is tiszta volt a lelkiismeretük, mert még az a két kutató 
rendőr is, aki egy napon belépett hozzájuk, húsz forintot csinált 
nekik. Hát tehetnek ők arról? Mi az ördögnek mászkálnak itt őná-
luk?
Hanem a legmulatságosabb eset mégis a csöngölei Kálmán Gergely 
nevű zúgtanító esete, aki szinte azt csinálta, amit az állam, amint 
az pár nap előtt elég részletesen volt a lapokban leírva.
Egyre gyártotta tanyai bérlett házában a bankót. Csodálatos, hogy 
tizenháromezer forintot találtak nála. Mégpedig azért csodálatos, 
mert úgy találták meg e nagy összeget, hogy Kálmán Gergely uram 
nem tudott egyik hitelezőjének 160 forintot kifizetni, minélfogva 
lefoglalták az ingóságait s azok között egy gépet is. Az ügyvédi írnok 
és a végrehajtó közönséges »képnyomtató masinának« tartották 
(mert Kálmán Gergely szentképeket is szokott nyomni) s egyszerűen 
bejegyezték a foglalási jegyzőkönyvbe, »egy gép értéke ennyi és 
ennyi«.
Nem is gyanították, hogy a »gépek királyával« van dolguk.
Időközben azonban a foglaltató fél rajtakapta a rendőrökkel 
Kálmánt, mikor az éppen egy garabolyt elásott a földbe, s kitűnt, 
hogy a garabolyban tizenháromezer forint hamis bankó van és min-
denféle bankócsinálási lemezek.
Kálmán fia, leánya és felesége rávetették magokat a rendőrökre, 
kétségbeesetten védték a garabolyt, de a rendőrök maradtak győzte-
sek s vitték haza Szegedre nagy triumfussal a garabolyt.
Kálmán Gergely uramat azonban elfelejtették elfogni. Mert a rend-
őrök mindég elfelejtenek valamit.
Ez eddig mind meg volt írva a lapokban, de most jön már a folyta-
tása mint teljesen új.
Kálmán tehát szabadon maradt, és ott bujdokolt valahol a szegedi 
tanyákon vagyis talán bujdokol a mai napig is.
De az igazságszolgáltatás se pihen. Hogy is pihenhetne az.
A foglalás idejétől elmúlván a perrendtartásilag megszabott időpont, 
kitűzetett Kálmán Gergely ingóságaira az árverés.

És minthogy a kitűzött nap is megvirradt, meg is tartották az árve-
rést. Licitánsok, zsidók, keresztények messze vidékről eljövének s 
akinek mire kedve volt, olcsó áron megvette.
Így adatott el a többi közt a gép is. A gépek királya, amelyikkel a 
bankót csinálta Kálmán Gergely.
A rendőrségnek szüksége lévén a corpus delictire, kezdi keresni, hol 
van, merre van, mert a lemezek egy része az ötforintos bankókról 
kezükbe jutott, de hát a százforintos bankóké? A gépet elő kell keresni.
A rendőrség kimegy és azt a jelentést teszi, hogy a gépnek vége... 
bottal üthetni a nyomát.
- De hát hova lett?
- El van adva.
- Ki adta el?
- Maga az állam.
- Teremtő istenem, mi lesz ebből? Ki vette meg a gépet?
- Hisz ez az, amit voltaképpen nem lehet tudni.
A végrehajtónak és a licitáltató ügyvédi írnoknak úgy rémlik, hogy 
egy hódmezővásárhelyi paraszté lett a gép a kikiáltási áron.
A rendőrség meg van rökönyödve és nyakra-főre keresi azóta a hód-
mezővásárhelyi parasztot, aki jogszerűen lett tulajdonosa egy ban-
kócsináló présnek.
(Ej, ej, hát nem tudta maga Szeged városa megtartani, annak lenne 
rá a legnagyobb szüksége.)
A hódmezővásárhelyi parasztot természetesen nem bírták eddig fel-
találni, úgyhogy az egész nyugodtan nyomatja most a százas bank-
nótákat, az államtól megvett szerszámokkal.
De az is meglehet, hogy a bujdosó Kálmán Gergely küldte a licitánst, 
s megvette a gépet a maga számára, hogy egy kis útiköltséget nyom-
hasson magának, mielőtt útra kelne Amerika felé.
... Erről a históriáról értesít bennünket rendes szegedi levelezőnk.
Olyan különös, hogy szinte lehetetlennek látszik.
De egyszersmind olyan mulatságos, hogy szinte kár lenne, ha nem 
volna igaz.”

M. M.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Hirdetések
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
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy dohányzó 
asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy porszívó, egy szí-
nes 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), 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

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

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.§).
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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
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
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 3839m2 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


