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LAKODALMAS ZENEKAROK ÉS 
VŐFÉLYEK 

XII. TALÁLKOZÓJA 
2019. március 16-án 

18 órai kezdettel a csengelei Faluházban. 

Tiszavirág Néptáncegyüttes
Jegyek elővételben 2019. február 28-ig  

Nagy Mihálynál, és a Faluházban  
5800 Ft/fő áron kaphatók. 

Érkezéskor aperitif,  
vacsora: sertés raguleves, sültes tál és sütemény. 

 

Érdeklődni lehet: 
Nagy Mihály 

Telefon: 06-30/390-99-86 
Törköly Ágnes 

Telefon: 06-30/443-57-76 

Fellépők:  
Lagzi Lajcsi 

és a  
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Lantos tanár úr országos szintű 
elismerést kapott
2019. január 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében értékelték a 2017/18. tanévi diák-
olimpiát, majd elismeréseket adtak át. A legeredményesebb 
megyei, illetve budapesti testnevelők díját azok a pedagógu-
sok kapták, akik tanítványaikkal az országos döntőkön a 
legeredményesebbek voltak. Csongrád megyéből ezt Lantos 
István, a csengelei általános iskola tornatanára érdemelte 
ki. 

A díjat Sárfalvi Péter utánpótlás-nevelésért felelős helyettes 
államtitkár és Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke adta át. A kitüntetéshez emléktárgy, oklevél és pénz-
jutalom járt.

Molnár Mihály

Köszönöm a gratulációkat!
Köszönöm a kedves ismerőseimnek a gratulációkat, nagyon 
jól esett a sok pozitív hozzászólás, de az érdem nem csak az 
enyém. Nem csak az a közel huszonöt év kellett hozzá, hogy 
idáig eljussak, hanem a gyermekek szeretete is. A sikerhez 
vezető út csak a hosszú évek közös munkájának eredménye 
lehet. A gyerekek felkészítésében nagy szerepe volt alsós 
éveik alatt a tanító nénik kitartó munkájának, akiket 
néhányszor meglátogattam a tanórán és megnéztem a gye-
rekek teljesítményét, és megköszöntem segítő hozzáállásu-
kat a gyermekek fejlesztésében. Köszönet illeti áldozatos 
munkájukért Sánta Ildikó, Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, 
Gurdics Gáborné Kucsora Gyöngyi és Czirokné Krizsán 
Zsuzsanna tanítónőket.
A felső tagozaton megosztva tanítunk két-két osztályt kollé-
ganőmmel, iskolánk másik testnevelőjével, Szabó-Babud 
Edina tanárnővel. Ahhoz, hogy a 144 fős iskolánkból ütőké-
pes csapatokat tudjunk kiállítani, és felvegyük a versenyt a 
szegedi, hódmezővásárhelyi, szentesi sportiskolákkal, 
komoly összefogás kellett a nevelő-oktató munkában. A 
mindennapos testnevelés bevezetésével sok új probléma 
merült fel az ütköző órák miatt. Ezt a gondot sikeresen for-
dítottuk az előnyünkre, és versenyhelyzetet teremtve tanít-
ványainkat sokkal jobban tudtuk motiválni a versenyekre. 
Köszönet a tanárnő áldozatos, és segítő munkájáért.
Nyertes diákjaink voltak a múlt tanévben Csáki Lívia (atléti-
ka II. kcs. olimpiai bajnok Győr, olimpiai bajnok Szombathely 
kis iskolák versenye), Niemeyer Jasmin (atlétika olimpiai 
bajnok hetedik hely 600 m futás).
Köszönöm a Csengelei Községi Sport Egyesület labdarúgó-
csapatának vezetőjének és edzőjének Kun Szabó Tibornak és 
Váradi Márkónak, hogy a Diákolimpián való részvételünket 
szakmailag kiemelkedően támogatták, és a gyerekek felké-
szítésében segítették pedagógiai munkámat, s így az orszá-
gos versenyen Csengele csapata a tizedik helyen végzett. És 
természetesen a legfontosabb hozzávaló a sok tehetséges és 
kitartó diák: Pigniczki Attila, Pigniczki Tibor, Mihályi Attila, 
Timofte Levente, Csáki Péter, Kormányos Renátó, Seres 
Roland, Kontesz Adrián (labdarúgás). Ezúton is köszönöm a 
munkájukat!
Ehhez a sikersorozathoz kapcsolódott a Sipos és Ambrus 3K 
Kistelek Küzdősport egyesület, Sipos Dániel edző munkájá-
nak eredménye, hogy Kontesz Adrián a ZR Team színeiben 
indulva a Grappling Gi ifjúsági 2 és NoGi ifjúsági 2 fiú 53 
kg-ban is első helyezést ért el a Diákolimpián.
Természetesen ezek a lehetőségek csak akkor tudnak meg-
valósulni, ha a szülői háttér, az intézményi hálózatok és 
egyesületek, a tanárok és a tanulók egymás mellett állnak. 
Így tette ezt önzetlen segítő szándékkal a Csengelei Általános 
Iskola vezetősége, és a Csengelei Községi Önkormányzat a 
gyerekek utaztatásával, és a Szegedi Tankerületi központ 
erkölcsi és anyagi támogatásával is.

Lantos István

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
MEGÜRESEDŐ BÉRLAKÁSOK 

BÉRLETÉRE
Csengele Községi Önkormányzat pályázatot ír ki az Árpád 
utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedő 
1. 3. és 4. lakás bérletére.
A pályázat kiírásának célja, hogy a megüresedő lakások-
ba olyan családokat juttassunk első lakáshoz, akiknek 
szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehető-
ségük lakhatási körülményeiket megoldani.
A pályázat benyújtásának feltételei:

- csengelei állandó lakos,
- büntetlen előélet,
- nem rendelkezik lakás céljára szolgáló ingatlannal,
- lakbér és rezsi költség vállalása.

Előnyt élveznek:
- fiatal házasok,
- munkahellyel rendelkezők,
- szociális helyzete indokolja.

A pályázat benyújtásának helye:
Csengele Községi Önkormányzat

6765 Csengele, Petőfi u. 13.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázatot az Önkormányzat Képviselő-testülete soros 
ülésén bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet hivatali idő-
ben a 70/334-1738 telefonszámon.

Falugazdász ügyfélfogadása

A falugazdász 2019. február 4-től 
hétfőnként 8-16.30-ig tart ügyfélfogadást!
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A Lexington marsh című indulóra a Kishercegnők csoport 
mutatta be koreográfiáját. A rutinos lányok otthonosan 
mozogtak a színpadon, ügyesen kezelték a botot.
Következett F. Solan – Steve Barri: Secret agent man című 
száma, mely egy James Bond film főcímzenéje is lehetne. 
Hangulata teljes mértékben megegyezik ezekkel a filmekkel. 
Itt a Kristály csoport táncolt nagy sikerrel.
Következett Glenn Miller Medley című száma, melyben az 
Ifjúsági mazsorettcsoport mutatkozott be. Ők állandó kísérői 
a fúvószenekarnak, együtt vesznek részt versenyeken, bemu-
tatókon, fesztiválokon.

Richard Rodgers: The sound of music műve, A muzsika 
hangja című népszerű film zenéiből készült egyveleg. A 
közönségnek nagyon tetszett, az ismert dallamok mosolyt 
csaltak az emberek arcára. A Beach Boys: Goldenhits című 
egyvelege is nagy tapsot kapott a nézőktől.
Évek óta hagyomány, hogy ajándékkal kedveskedünk a jubi-
láló zenészeknek és táncosoknak. Idén négy lány – Széplaki 

Könyvtári és faluházi hírek
A csengelei könyvtár könyvállománya negyedévente bővül új 
könyvekkel. A könyvek mellett folyóirat kölcsönzésre is van 
lehetőség, mint például Nők Lapja, Képmás, Kertészet és 
Szőlészet, Vidék Íze, Nők Lapja Egészség, Kertbarát maga-
zin, Turista stb.
Várjuk régi és új olvasóinkat!

A téli estékre is szervezünk különféle szabadidős tevékeny-
ségeket:
Hétfő, csütörtök: 19-21-ig tollas,
Hétfő: 17.30-19-ig jóga,
Kedd: 19-20-ig zumba

Annak, aki angol tudását szeretné frissíteni középhaladó 
nyelvtanfolyamon van lehetősége részt venni február 26-tól. 
Az órák minden alkalommal 17 órakor kezdődnek. 

Baba-mama klub
A Kisteleki kistérség Gyerekesély program keretében minden 
csütörtökön 10-12 óráig Baba-mama klubot tart Miklós 
Andrea. Szeretettel várja az anyukákat gyerkőceikkel. 

Informatikai képzések
Használd ki az Internet lehetőségeit címmel tartott a Dél-
alföldi teleházak egyesülete alapvető Internet- és számító-
gép használati képzést. 
Az érdeklődők, saját igény szerint, kaptak alapvető szöveg-
szerkesztési, internetezési és számítógép kezelési ismerete-
ket. 
Ilyen képzésre 2019. február 26-án szintén a Faluházban 
újra lesz lehetőség. A pontos időpontról érdeklődni lehet 
Törköly Ágnesnél. 

Újévi koncert
A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola újításként először 
rendezett újévi koncertet, melyet január 12-én tartottak a 
Faluházban. Izgalommal teli várakozás előzte meg a rendez-
vényt, vajon hogy sikerül majd, hogyan fogadja a közönség.
A hideg, téli estén háromszáz főnyi közönség töltötte meg a 
nagytermet, remek hangulatot teremtve az este folyamán.
Először Kormányos Sándor polgármester úr újévi köszöntője 
hangzott el, majd Dezseri Bachó István: Ludovika indulója 
csendült fel. A Törpikék csoport táncolt, akiknek ez volt első 
komoly fellépésük.
Következett Eördögh János: Magyar nyitánya, melyet 1971-
ben írt. A zenekar stílusosan adta elő a különböző tempójú 
népdalfeldolgozást.

(folytatás a következõ oldalon)
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MEGEMLÉKEZÉS
„  Csak ülök magányosan némán, egyedül, 
Fülemben a kínzó bánat hegedül, 
Reszket a testem a lelkem és vacog 
Szememből a könny egyre csak csorog. 
Siratom azt, aki elment, itt hagyott, 
Azóta feketék a napfényes nappalok, 
Ő volt az életem, az erő a biztonság, 
Tudom, hogy odafentről is vigyáz rám.”

Fájó szívvel emlékezek

TÓTH ANTAL
halálának 1. évfordulóján.

Szerető feleséged Marika

Szintia 10 éves, Túri Henrietta 15 éves, Kiss Bernadett 10 
éves és Laczkó Zsófia 10 éves munkájáért – részesült elisme-
résben.

Napjainkban nagyon népszerű az Ismerős arcok: Nélküled 
című száma. Fülbemászó dallama és mondanivalója miatt is 
a közönség kedvence szokott lenni. A fúvószenekarban 
trombitázó Pigniczki Dóriról mindenki tudja, hogy mennyire 
szeret énekelni és ezt most ki is használtuk. Fúvószenekari 
kísérettel adta elő az említett művet. A végén a közönség 
állva, könnyezve, vastapssal jutalmazta az előadást.
A műsor vége felé közeledve népszerű dallamokat hallgat-
hattak. Charleston egyveleg, I Will Survive, El bimbo ... 
mindet nagyon nagy tapssal jutalmazta a közönség.

Utolsó műsorszámként egy igazi újévi műsorszám hangzott 
fel: Johann Strauss: Radetzky indulója. Minden táncos szín-
padra állt, szilveszteri hangulatban, kiegészítőkkel és a 
végén boldog új évet kívántak a hálás közönségnek. Nagyon 

jó hangulatú estét sikerült megvalósítani. Reméljük minden 
évben legalább ennyien velünk köszöntik az új esztendőt!

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Díszoklevél Dr. Hegedűs Erzsébetnek
A Szegedi Tudományegyetem Dr. Hegedűs Erzsébet 50 éven 
át tartó gyógyszerész munkáját aranyoklevéllel ismerte el.

(folytatás az előzõ oldalról)
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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.§).

2019. február 9-én 6 órától
2019. február 11-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. február 16-án 6 órától 
2019. február 18-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. február 23-án 6 órától
2019. február 25-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. március 2-án 6 órától
2019. március 4-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. március 9-én 6 órától
2019. március 11-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. március 15-én 6 órától
2019. március 18-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. március 23-án 6 órától
2019. március 25-én 6 órágig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. március 30-án 6 órától
2019. április 1-jén 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

Állatorvosi ügyelet

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. március 4.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. március 13.

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

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00, 
Szombat: 8.00-11.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

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
Tóth Alexandra védőnő
Elérhető hétfőtől péntekig 8-16 óráig a 06-30/728-1434-es 
telefonszámon
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás kedden 8-10-ig
Várandós tanácsadás kedden 10-12-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
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Hirdetések
Tanya eladó! Falu mellett, 7 ha földdel, fóliákkal, 
locsolórendszerrel. Telefon: 06-30/855-5259
Porta eladó az Egyetértés utcában 90 m2 alapterületű 
alappal, közművesített, fúrott kúttal. Érd.: 06-30/598-
3097
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 
m2 nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis 
vegyes fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Faluhoz közel tanya eladó 12 hold földdel, erdővel, fóli-
ákkal, locsolórendszerrel. Telefon: 30/855-5259
Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 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 súlyokkal. 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 
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
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 színes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mér-
leg (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 cső-
ből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169

2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta 
FRANCIA ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, 
disznóvágó kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult 
tetővel (2mx80 cm), disznóvágáshoz nagy edények 
(bödön, sózókád stb.) kapható! Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa 
sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! Érdeklődni: 
06-30/590-9351
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, 
gázkonvektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy 
kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-
0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, meg-
bízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti 
munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint ügyes 
férfit alkalmankénti feladatokban való közreműködés-
re. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyo-
mású géppel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továb-
bá szalma kombájn alól és kaszálék is. Telefon: 
06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es 
telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán 
kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286
Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. 
Érd.: 06-20/430-8482
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511m2) és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű 
földterület, ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott 
cső! Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást 
is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106m2-es, amihez 
melléképületek 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 terüle-
ten. 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

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.
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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 sző-
lőprés, gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkály-
ha, keresztvágó fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezeték-
kel, száraz-vizes takarítógép, szép szekrénysor, régi típu-
sú konyhabútor, edények, készletek, 3 db régi vattapap-
lan, 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 rendez-
vények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. 
Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói 
tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg 
eltartási szerződést 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 
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.: 
Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes 
hagyatékot 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., 
Telefon: 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, radi-
átort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 
06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839m2 legelő eladó, 
ugyanitt elektromos kukorica morzsoló kapható. 
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, TV állvány, szekrénysor. Telefon. 
+36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelé-
sét, 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 
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílás-
zárók beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 
8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, 
állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 
2375

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
 

Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,
6765 Csengele, Pe tõ fi u. 13. 

Szer kesz tõ: Tör köly Ág nes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hir de tés fel vé tel: A Fa lu ház ban (62/286-239) 
Nyo más: Szo li ter Kft. Ter jesz tõ: A Ki adó 
Meg je le nik ha von ta 800 pél dány ban. 
Nyil ván tar tá si szám: 163/0820/1/2007.

ISSN 2062-1728 (Nyomtatott)
ISSN 2062-1922 (Online)

AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei



8. oldal
hírek

Csengelei 2019. február

V. JÓTÉKONYSÁGI SPORT 
BULI 

2019. február 23-án 
18.00 órától a csengelei Faluházban 

 
19.00 szabadszedéses vacsora feltálalva:  

Tárkonyos sertésragu leves, marhapörkölt körettel, 
savanyúság, somlói galuska 

 
21.00-22.00 vendég DJ Tokaji Pál 

 
 

23.00 sztárvendég: 
CSOCSESZ 

 
 

Jegyek elővételben 2019. 02. 15-ig korlátozott  
számban kaphatóak 

Kun-Szabó Tibornál (06-30/77 42 791) 
Gyerek (14 éven aluli) 2000 Ft 

Felnőtt 4000 Ft 
Az est vendége egy meglepetés sztársportoló lesz! 

 
Éjfélkor tombolasorsolás, értékes ajándékokat és fődíjat 

nyerhetnek! 
 

A jó hangulatról gondoskodik DJ. Dorogi! 
 

Az italokat a Gól Söröző biztosítja. 


