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hí rek
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 szeret-
nénk 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.

XXIV. Csengelei Falunapok
Idén már 24. alkalommal rendeztük meg a Csengelei 
Falunapokat. Most is igyekeztünk minél változatosabb prog-
ramokat összeállítani, hogy mindenki találjon kedvére valót 
köztük. 
A szombati napot a kiállítások megnyitóival kezdtük, melye-
ket Kormányos Sándor polgármester nyitott meg. Ezek közül 
az első Kovácsné Takó Mária festményei voltak, akinek 
elsődleges témája a természet. A gyönyörű képek megtekin-
tése után Vincze János és tanítványa Mihályi László fafara-
gásai következtek, majd a Csengelei Vadásztársaság trófeáit 
tekinthettük meg. A kiállítások a falunapok ideje alatt végig 
megtekinthetőek voltak.

A József Attila téren már gyülekeztek a mazsorettek és a 
zenekar, közben fanfár hangjai csendültek fel a templomto-
ronyból. 
A felvonulás 9 órakor kezdődött, a művészeti iskola 
mazsorettcsoportjai a kicsiktől egészen a nagyokig a 
Csengelei Fúvószenekar zenéjére vonultak fel a falu utcáin. 
Visszaérkezve a térre, Kormányos Sándor polgármester meg-
nyitotta a falunapokat. Megtisztelte jelenlétével rendezvé-

nyünket Farkas Sándor országgyűlési képviselő is, aki 
beszédében kihangsúlyozta mennyire látszik falunk össze-
tartása. Idén is voltak vendégeink Nowa Slupiából. Andrzej 
Gasior polgármester a tőle megszokott kedvességgel köszön-
te meg a meghívást. 
Kormányos Sándor polgármester mindig gondol azokra, akik 
munkájukkal már hosszú évek óta meghatározó szerepet 
töltenek be településünk életében. Egy emléklappal és egy 
gravírozott emlékplakettel köszönte meg a munkáját Lengyel 
Jánosnak, Longa Istvánnak és Fehér Kálmánnak, valamint 
köszönetet mondott Takács Zsoltnak aki az I. világháborús 
emlékmű létrehozásában tevékenykedett. 
Egy pályázat keretében újraélesztő készüléket nyert az 
Önkormányzat, melyet Nógrádi Tibor az MLSZ Csongrád 
megyei igazgatója adott át Kun-Szabó Tibornak a CSKSE 
elnökének.
Ezután kezdődött a színpadi műsor. A színpadon táncosokat 
láthattunk, Pigniczki Dóra énekelt, fellépet a fúvószenekar a 
mazsorettcsoportokkal, a Régi dalok őrzőitől „csillagos dalo-
kat” hallhattunk, a kulturális műsort pedig a lengyelek pro-
dukciója zárta. 

Ezután polgármester megköszönte a kóstoltatók munkáját, 
hiszen egész délelőtt finom borokat, szörpöket, lekvárokat 
és sajtot kóstolhatott a közönség, amelyek Balog Jánosné, 
Jónás Szabolcs, Nagy Sándorné és Verovszki József munká-
jának köszönhetőek. 
Nowa Slupiával barátságunkat egy fa ültetésével erősítettük 
meg néhány évvel ezelőtt, melyet a két település polgármes-
tere most megöntözött, hogy tovább növekedjen és erősöd-
jön. A kis vonat ekkor már ott várta a vendégeket, akik 
nótaszóval utaztak a faluházhoz ebédelni. 
A délelőtt folyamán már motorok és traktorok hangját lehe-
tett hallani a távolból, ami nem volt véletlen, hiszen a tábo-
rozóhely mellett a szervezők egy nagyszerű találkozót hoz-
tak létre. Polgármester magasba emelve nyitotta meg a 
találkozót, majd ekkor került átadásra az a napelemes rend-
szer kiépítése, mely a település buszmegállóit teszi biztonsá-
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gossá. A délután folyamán látványos streetfighter, tűzoltó 
és motoros elsősegély bemutatót láthattunk. Nem maradha-
tott el a traktorhúzó verseny sem, mely nagy érdeklődést 
mutatott a traktorvezetők és a kilátogatók körében. A 
regisztrált motor és traktorvezetőket babgulyással kínálták 
meg a szervezők, valamint a délután folyamán folyamato-
san sütötték a palacsintákat, melyből mindenki ingyen 
fogyaszthatott. A programot elsőként a motoros, később a 
traktoros felvonulás, majd a díjátadás zárta. A díjazottaknak 
Széll János, Krizsán Sándor szervezők, és Kormányos Sándor 
polgármester egy emléklappal, egy üveg borral és apró aján-
dékkal köszönte meg, hogy részt vettek a találkozón. A leg-
sárosabb quados pedig egy vietnámi malacot vihetett haza. 
Aki még nem fáradt el kellően az Retro discoban folytathatta 
tovább az estét. 

A vasárnapot szentmisével kezdtük. Ezután az I-II. világhá-
borúban elhunytakról emlékeztünk meg. Tiszteletükre 
koszorút és virágokat helyeztünk el az emlékműnél. 
Ezután vidámabb programmal folytatódott tovább a nap, ez 
volt a Torta-túra. Idén 5 csapat versenyzett egymással, akik-

nek nagyon szórakoztató és vicces feladatokat kellett a 
különböző állomásokon megoldani. Mindenki kapott aján-
dékcsomagot, a fődíj pedig a nagyon finom epertorta volt, 
amiből természetesen az összes játékos ehetett. 
A finom ebéd elfogyasztása után a lovasok és fogatosok 
felvonulása következett, akiket a faluháztól a presszóig a 
Régi dalok őrzői énekszóval vezettek fel. A felvonulást egy 
csikós és puszta ötös bemutató szakított meg. A fogatosok 
és lovasok a faluházhoz érkeztek vissza, akiknek Csókási 
Zoltán szervező és Kormányos Sándor polgármester egy 
emléklappal és egy üveg Jónás borral köszönte meg, hogy 
eljöttek Csengelére. 
A falunapok másik látványos programja a vasárnap esti fák-
lyás színpadi előadás. A művészeti iskola színjátszó csoport-
jaitól először a Palacsinta király, majd a Kötélre hangolva 
című előadásokat tekinthettük meg. A két csoport közben a 
legnagyobb táncos lányos léptek fel, akik egy látványos 
koreográfiát mutattak be, a közönség nagy tetszésére.
A sátorban közben már gyülekezett a mulatni vágyó közön-
ség. Az idei sztárfellépőnk MC Hawer és Tekknő voltak. 
Koncertjük után reggelig tartott a mulatozás.
A hétfői napon 9 focicsapat gyűlt össze, akik a falunapi ván-
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dorkupáért küzdöttek. A kilenc csapatban mintegy 100-110 
focista játszott nagyon izgalmas mérkőzéseket. A lejátszott 
körmérkőzések után a következő eredmények születtek:
I. helyezett lett az AFC Ocskó Trans, akik Kistelekről érkez-
tek, így ők vehették át a vándorkupát.
II. helyezett az Újváros szegedi focicsapat, III. helyezett 
pedig Ópusztaszer csapat lett. 

A torna különdíjasai:
- Legjobb kapus: Lippai Péter (AFC Ocskó Trans)
- Legjobb játékos: Tóbiás Nándor (Ópusztaszer)
- Gólkirály: Széll Róbert (Fecskefészek, Kistelek)
A nap végére mindenki kellemesen elfáradt, így jóízűen 
fogyasztotta el a finom pörköltet. Az eredményhirdetésre a 
Gól Sörözőben került sor. Kormányos Sándor polgármester 
és Kun-Szabó Tibor szervező a játékosoknak emléktárgyat 
adott át. 
Az önkormányzat nevében szeretném megköszönni mind-
azok munkáját, akik bármilyen formában a falunapok sike-
res lebonyolításához hozzájárultak!

Törköly Ágnes

Óvodai hírek
Újabb domborművet kapott az óvoda
Még a múlt évben történt, hogy Vincze János fafaragó népi 
iparművésztől az egyik kisteleki óvoda baglyot ábrázoló 
domborművet rendelt. Az alkotás elkészült, elvitték a szom-
szédos városba. Fafaragónkban ekkor fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy a csengelei óvodát is megajándékozza egy 
ilyen fafaragással. Tanítványával, Mihályi Lászlóval hama-
rosan el is készültek a domborművel, és az az óvoda előte-
rének falára került.

Az ajándékozás itt nem állt meg, egy újabb domborművet 
készítettek. Ez egy mókust ábrázol. Május 10-én adták át az 
óvoda vezetőjének, sok-sok kisgyerek előtt. Itt elhangzott, 
hogy a fafaragó tanítvány, Mihályi Attila is egykor ebbe az 
óvodába járt.
A fafaragók most sem akarnak leállni. Tervbe vették, hogy 
az óvoda bejárata fölé faragnak egy nagyméretű névtáblát. 

M.M.

Elismerés a szépen beszélő diákoknak és 
felkészítő tanáruknak
Tavasszal rendezték meg az általános iskolás tanulók „Szép 
magyar beszéd” elnevezésű vetélkedőjének Csongrád megyei 
döntőjét, melyen Lantosné Horváth Irén diákjai az élvonal-
ban szerepeltek.
Május 31-én a szegedi pedagógiai oktatási központban ele-
venítették fel a versenyen eseményeit. Ezen Hegedűs 
Boglárka 1. helyezéséért, Grezsa Anna 2. helyezéséért és 
Gera Kitti 3. helyezéséért vehetett át oklevelet és jutalmat. A 
felkészítő tanárt, Lantosné Horváth Irént is elismerésben 
részesítették.

M.M.
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Parancsnoka; Bartók Gábor alezredes a Magyar Honvédség 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred törzsfőnöke; Kormányos 
Sándor polgármester és a Gurdics család. A díszlövés és a 
szózat elhangzása után a Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István lövészdandár alegysége díszmenetben elvonult és a 
rendezvény zárásaként az Il Silenzio hangzott el. A megje-
lent lakosok ezután helyezhették el a megemlékezés virága-
it az emlékműnél. 
Ez a nap méltó megemlékezése volt az I. világháborúban 
elhunyt halottak és áldozatok tiszteletére. 

Törköly Ágnes

Tavaszi hangverseny
Hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán a Szent Imre 
Templomban a művészeti iskola növendékei és tanárai tava-
szi hangversenyt rendeznek. Erre idén április 29-én került 
sor.
Elsőként a kis furulyások mutatkoztak be. Balázs Róbert, 
László Levente, Berecki Dávid, Vígh Noel, Kovács Bianka, 
Majlát Anita és Gera Zsolt nagyon ügyesen adták elő megta-
nult darabjaikat. Előadásukat nagyban színesítette az, hogy 
Horváth Lívia zongorán kísérte őket. 

A furulyások után rézfúvós és ütős hangszerek következtek. 
Ők is zongorakísérettel adták elő darabjaikat. Katona 
Angelika Schubert Szerelmi bánat című művét játszotta el 
kürtön. Gera Dominik xylophonon adta elő Valentin 
Hausmann Tánc című művét. Ezután Balog Bella követke-
zett Mozart: Bourrée című darabjával. Vágó Petra Weber 
Keringőjét játszotta. Széplaki Tibor szintén xylophonon ját-
szott, tőle Haydn: Dal című művét hallhattuk. Balog Bella és 
Vágó Petra közös darabbal is készült a hangversenyre, egy 
duót játszottak el kürtön. Tóth Marcell tenorkürtön Petrovics 
Emil Osztopáni Malomárok című darabját adta elő. Csókási 
Tamás következett xylophonon Handel: Menüett című darab-
jával. Gera Kitti trombita játéka folytatta a műsort, tőle 

I. világháborús emlékmű avatása
A kisteleki Takács Zsoltnak régen dédelgetett álma vált való-
ra. Az I. világháborúban elhunyt felmenőinek, akik a 
csengelei származású Gurdics család voltak, sikerült egy 
emlékművet létrehoznia.
A gránit táblán szereplő elhunytaknak – egy kivétellel – ez 
idáig nem volt emlék állítva.
Az ünnepséget hosszú és kemény munka előzte meg, hogy 
mire az átadásra sor került minden rendben legyen. A ren-
dezvény május 12-én 11 óra 11 perckor kezdődött. A dátum 
és az időpont kiválasztása sem véletlen, hiszen pont fél 
évvel előzi meg az első világháború befejezésének 100. 
évfordulóját, május 12. pedig az emlékművek napja is.
Szombaton délelőtt a rokonság és az összegyűlt érdeklődők 
11 órakor a hívójel elhangzása után együtt vonultak be az 
emlékműhöz. 
A Himnusz elhangzása után, megemlékező beszédet hallhat-
tunk Dr. Holló József nyugalmazott altábornagytól, prof. dr. 
Papp Lajos szívsebésztől.
Ezután Kapi Gábor nyugalmazott százados és nótás kapi-
tány katona dalokat adott elő, akit Csáki Tibor tangóharmo-
nika művész kísért.

Őket követte Mészáros János Elek előadása, aki énekével 
meghatotta a jelenlévőket. Kormányos Sándor polgármester 
köszönő beszéde után az emlékmű leleplezése következett. A 
tábláról a takarást dr. Bánfalvi (Gurdics) Ágnes, vitéz Gálfi 
(Gurdics) Lajos, dr. prof. habil Gálfi (Gurdics) Márta tanszék-
vezető egyetemi tanár és dr. Takács Zsolt távolította el. 
A megemlékezést dr. Alácsi Ervin katolikus tábori lelkész 
egyházi szertartása folytatta. A díszőr váltás után koszorú-
zás következett. Az emlékműnél koszorút helyezett el dr. 
Holló József, nyugalmazott altábornagy címzetes egyetemi 
tanár a kegyeleti diplomáciáért felelős megbízott; dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízott; Hári László alezredes, a Katonai 
Igazgatóság és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. TEK 
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Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary című művét hallhattuk. 
Rózsa Dorina Mike Hannickel: In a French Cafe című darab-
ját játszotta el. Az ütős növendékek között egyetlen egy lány 
van, Kormányos Viktória, aki szintén xylophon hangszeren 
Mozart Entrée című darabját adta elő. Samu Katalin 
Hausmann: Alla tedesca című darabját játszotta, majd taná-
rával, Gömöri Balázzsal Jean-Jacques Rippert: Rigaudon 
duóját adták elő. Hegedűs Boglárka is több darabbal mutat-
kozott be, elsőként Beethoven Örömódáját hallhattuk tőle, 
majd tanárával, Gömöri Balázzsal két darabot játszott, 
Anonymustól az Allemande és az Ungaresca címűeket. 
Molnár Barbara produkciója következett, Haydn: Allemande 
című művét játszotta. Katona Veronika kürtjátéka szórakoz-
tatta a nézőket, tőle Josef Dominik Skroup B-dúr koncertjét 
hallhattuk. A Pigniczki ikrek produkciója folytatta a műsort, 
akik nemrég váltottak trombitáról tenorkürtre. Három 
Anonymus darabot hallhattunk tőlük, Polonaise, Fanfare, 
March című műveket. 

Katona Johanna trombitán Steiner Ferenc és Bogár István 
Polkáját játszotta el. Az utolsó ütős növendék Mihályi Attila 
volt, Henry Purcell: Air című darabjával. Katona Petra 
Handel Arie-je következett, majd befejezésül Zsolnai Balázs 
Farkas Ferenc: Korabeli magyar tánc című művét adta elő.
Köszönjük a gyerekeknek és felkészítőjüknek, Czirok 
Zoltánnak, Gömöri Balázsnak, Kalmár Gergelynek és Tömösi 
Tamásnak a szép produkciókat, valamint állandó zongorakí-
sérőnknek Horváth Líviának munkáját, kellemes délutánt 
tölthetett el az, aki velük tartott. 

Törköly Ágnes

Bérmálkozás
Idén május 6-án volt a Szent Imre Templomban a bér-
málás. A szentmisét Kis-Rigó László szeged-csanádi 
megyéspüspök tartotta. 13 csengelei fiatal részesült a 
bérmálás szentségében: Katona Johanna, Hell Adrienn, 

Kormányos Angéla, Balog Hajnalka, Mihályi Attila, 
Mihályi László, Kurucz Gábor, Szarka-Kovács Niko-
letta, Nagy Máté, Pigniczki Tibor, Pigniczki Attila, 
Kontesz Adrián, Forgó Bálint.
Két arannyal nyerte a diákolimpia országos 
döntőjét
A 2017/18-as tanév diákolimpiájának grappling versenyszá-
mában május 26-án rendezték meg az országos döntőt. A 
kecskeméti megmérettetésen újabb szép csengelei eredmény 
született: Kontesz Adrián Gi és NoGi kategóriákban is arany-
érmeket szerzett. A grappling szövetség facebook oldalán 
élőben közvetítette az országos döntőt, közte Kontesz Adrián 
mérkőzéseit is.

M.M.

Újabb csengelei diákolimpiai aranyérem
Május 30-án Győrben rendezték meg a 2017/18-as 
tanév diákolimpiájának atlétikai többpróba versenyé-
nek országos döntőjét. Itt a második korcsoportban 
(2007/8-ban születettek) a csengelei Csáki Lívia szerez-
te meg az első helyet.

Molnár Mihály
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A CSIPKERÓZSA PARKHOTEL**** 
folyamatos forgalomnövekedése hatására 

új munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Hotel manager
Recepciós, adminisztrátor
Szakács, pincér és konyhai kisegítő
Portás, karbantartó és takarítónő

Munkavégzés helye: Csipkerózsa Parkhotel 
6135 csólyospálos, tanya 34.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a team@parkhotel.cc címen.

Telefon: +36 77 700 750
www.parkhotel.cc

„ Úgy mentél el, mint a tavasz virága, 
sírodba szállt Veled szívem 
minden boldogsága. 
Nincs olyan nap, perc és óra, 
hogy Rád ne gondoltam volna. 
Sokszor nappal is ébren álmodom, 
nevetve jössz felém, s újra találkozunk… 
Az álom elszáll, hamar felébredek, 
de áldott emléked örökre itt marad velem! 
Mert a halál után jön az örök élet, 
ott majd Te vársz reám, s én átölellek Téged!”

Emlékezünk

MÉSZÁROS FERENC

halálának 3. évfordulójára

szerető felesége, 
lánya, unokája

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. július 2.

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

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

irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Rabi Kálmánnénak (Csengele, Csatorna u. 9.) valaki 
elcserélte az alacsony vázú, piros kerékpárját.

Kérem hozza vissza, nagyon hálás lennék, 
vagy aki látta segítsen!

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

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.

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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2018. június 9-én 6 órától
2018. június 11-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. június 16-án 6 órától
2018. június 18-án 6 órági
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. június 23-án 6 órától
2018. június 24-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. június 30-án 6 órától
2018. július 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

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

Állatorvosi ügyelet

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

szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

A Vénusz Presszó - 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

MEGEMLÉKEZÉS
HELL RUDOLFNÉ
Hegedűs Erzsébet

halálának 10. évfordulóján

szerető férje és családja

Hirdetések
1 db 12-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből és 1 db 8,5-es 
42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből öntözőberendezésekkel 
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
50 cm3 robogó eladó, kifogástalan állapotban, kevés kilométerrel. 
Érd.: 06-30/414-5230
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! 
(A föld 2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). Csengele Tanya: 
628. szám alatt 1 hold tanyatelek eladó (épület nincs)! 
Tanya 92. 15.000 m2 földdel eladó! Érd.: 06-20/476-6448
Eladó konvektor alkatrésznek. Biciklijavítást, cipővarrást, vala-
mint redőnyjavítást is vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes 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), disznó-
vágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn 
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 

Érd.: 06-20/430-8482
Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! 
Érd.: Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) 
és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű földterület, ugyanitt 
tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső! 
Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
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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 106m2-es, amihez melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) 
A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből 
és kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 
szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 
tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 
kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408
3800 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában! 
Fúrott kút, locsoló berendezés, ipari áram van a területen. 
Érdeklődni: 62/286-003
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 
amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. 
A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. 
Érd.: 06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 
szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! 
Érd.: 06-20/231-1530
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 
Érd.: 06-30/590-9351
Eladó: egy alig használt centrifuga, 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, tollpárnák, huzatok, szennyvízszivaty-
tyú, 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 
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 utánfu-
tók 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
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 szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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