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Az EP választás csengelei
eredményei
A 2019. május 26-án megtartott Európa parlamenti választáson, Csengelén a választásra jogosult 1513 főből 675 fő
(44,61 %) jelent meg, az érvényes szavazatok száma 666
volt.
A pártok helyi eredményei:
1. FIDESZ-KDNP 496 szavazat (74,47 %)
2. Jobbik 43 szavazat (6,46 %)
3. DK 31 szavazat (4,65 %)
4. Mi Hazánk 26 szavazat (3,90 %)
5. Momentum 20 szavazat (3,00 %)
6. LMP 17 szavazat (2,55 %)
7. MSZP-Párbeszéd 16 szavazat (2,40 %)
8. MKKP 12 szavazat (1,80 %)
9. Munkáspárt 5 szavazat (0,75 %)
Forrás: valasztas.hu

Eltemették Varga doktor urat
2019. május 24-én helyezték örök nyugalomra dr. Varga
Ferencet, aki 43 éven gyógyította a csengeleieket. A búcsúztatón sok százan vettek részt.
Az egyházi szertartás előtt a „Csillag születik” győztes
Mészáros János Elek énekelte az elhunyt kedvenc dalait.
A katolikus egyház szertartása után, a sírnál Kormányos
Sándor polgármester búcsúzott falunk nevében az orvosunktól:
„Megrendülten és nagy tisztelettel állunk most itt Dr. Varga
Ferenc ravatalánál, vagy ahogyan ismertük, Varga doktor
úr.
Kérem, engedjék meg, hogy azon gondolatokkal búcsúzzak
tőle falunk nevében, amit még Ő is hallhatott, hiszen ezekkel a szavakkal engedtük nyugdíjba 2015-ben a karácsonyi
koncertünkön.
»2015-ben egy nagyszerű szakembertől búcsúztunk, aki
általános orvosi diplomáját 1963-ban szerezte, majd 1972ben került Besenyszögről Csengelére. Tevékenységét 1964től már felesége is segítette, egészen 2015 szeptemberéig. A
doktor úr egészen 2015-ig végezte munkáját. A közben eltelt
43 év alatt megannyi élmény, tapasztalat és emlék gyűlt
számára és számunkra is.
Elmondása szerint körülbelül 1 millió főt látott el, melyből a
legtöbb egy nap alatt 270 beteg ellátása, 18 beteghívással…
Ami, ha belegondolunk, emberfeletti teljesítmény!
A külterületen élőket sem hagyta sohasem cserben, lelkiismeretesen járta Csengele hatalmas tanyavilágát, hol gyalog,
hol kerékpárral, motorral, lovas kocsival, lóháton, vagy ha a
körülmények megkövetelték azt, akár traktorral is.
Minden akadályt leküzdött, ha a betegeiről volt szó. A beteg-
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látogatásainak távolsága is rekordot döntött, hiszen elmondása szerint a 43 év alatt hozzávetőleg 1,3 millió km-t tett
meg, ami szintén elképesztőnek mondható!
12 gyereket segített a világra, miközben az évek alatt feleségével 5 csodás fiút is felneveltek.
A doktor úr ekkorra sokszoros nagyapának is mondhatta
magát, hiszen összesen 14 unokával büszkélkedhetett.
Amellett, hogy általános orvosi végzettséget szerzett, felsőfokú társadalombiztosítási szakember, Csengele önkormányzati képviselője volt, háziorvos és mindezek mellett
még labdarúgó edzőnek is mondhatta magát. Egy igazán
sokoldalú egyéniség!
Magas színvonalú szakmai tudását és munkásságát az évek
során többször is elismerték, hiszen amellett, hogy
Besenyszög község díszpolgára, főorvos, 2015 októberében
címzetes főorvos lett. 2013-ban aranydiplomát kapott, és
szintén 2013-ban Csongrád megyéért emlékéremmel tüntették ki.
Csengele fejlődését mindig szívén viselte, valamint orvosi
tevékenysége mellett elkötelezett híve volt a sportnak. Aktív
közbenjárásával segített a csengelei focipálya öltözőjének
tervezésében, megvalósításában és kivitelezésében.
A sok-sok év alatt számos megpróbáltatással nézett szembe,
azonban hitvallása szerint bármily nehéz volt a helyzet,
igyekezett sosem a problémák kikerülésére, hanem azok
legjobb tudása szerinti megoldására törekedni. Ezt a szemléletet mindig is igyekezett betegeinek átadni, történeteivel
és tanácsaival.
Mindig jó kedélyű, mosolygós és kedves volt, ami miatt
örökké hálás szívvel gondolunk rá.
Szívesen és hosszasan beszélgetett bárkivel, hiszen meséi és
történetei az életéből, kis községünkhöz kapcsolódtak.
Nevezhetjük őt Csengele „nagy mesélőjének is”, akinek mindig volt egy kedves szava, jó tanácsa vagy egy kedves, tanulságos története számunkra.
Doktor úr! Köszönjük, hogy elmondhatjuk, annyi-annyi éven
át Csengele háziorvosa volt!«
Az idézetnek itt vége szakad. Varga doktor úr nincs többé.
De tetteit soha nem feledjük.
Csengele község lakói nevében köszönöm minden jóságát,
gyógyító munkáját, tanácsát, amivel átsegített bennünket, a
betegeit a nehéz pillanatokon.
Csengele község a doktor urat saját halottjának tekinti.
Koszorúnk 43 virága jelképezze minden egyes helyi lakosért
végzett egy évnyi őszinte munkáját!
Isten adjon erőt mindazoknak, akik szerették, a gyász elviseléséhez!
Isten adjon számára nyugodalmat és békét itt a csengelei
temetőben!”
Bár a hozzátartozók azt kérték, hogy csak egy-egy szál virágot hozzanak a temetésre, azok így is beborították a sírt.
Molnár Mihály
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Kitüntetés a Vöröskereszttől
Krizsán Sándor több éves segítő munkájáért kitüntetést
vehetett át a Magyar Vöröskereszttől. Az oklevelet és az
ehhez járó emlékérmet Hódmezővásárhelyen ünnepélyes
keretek között kapta meg, ahol a Dél-alföldi régióból többen
is részt vettek.

Szép sikert ért el a Moccantó elnevezésű kisteleki zenekar,
mely megtáncoltatta, megmozgatta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Délre az apukák bográcsgulyást főztek, melyhez az ovisok kedvence, a palacsinta járt. Ebédre az összes
résztvevőt meghívták.
A rendezvény az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 számú „Humán
kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” projekt keretén
belül valósult meg.

Óvodai hírek
Családi nap az óvodában
2019. május 24-én családi napot rendeztek az óvodában.
Eljött sok szülő és nagyszülő, és meghívottak voltak a leendő óvodások is szüleikkel. A gyerekek hozzátartozóikkal
kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Hosszú sor állt a
karfestést várva, mely nem csak a kicsiket érdekelte, hanem
némelyik felnőttet is.
A legnagyobb szám viszont a felfújható ugrálóvár és csúszda
volt, melyet az esős idő miatt a tornateremben állítottak fel.

Európai Szociális
Alap

M.M.

Bölcsőde átadó
A csengelei mini bölcsőde átadójára május 23-án délután
került sor. Az átadó ünnepségen jelen volt Farkas Sándor
miniszterhelyettes, államtitkár, dr. Kovács Beáta a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke és Gémes László a Csongrád
Megyei Közgyűlés képviselője.
A Himnusz elhangzása után az óvodások rövid műsora
következett. Először Kormányos Csenge és Niemeyer Mátyás
szavalta el a Megnyílott a bölcsőde című verset, majd a
Katica csoport középsősei adtak elő egy kedves kis táncot.
Ezután Farkas Sándor, dr. Kovács Beáta és Gémes László
gratulált a bölcsődéhez, valamint beszédükben méltatták a
falu vezetőségének munkáját. Kormányos Sándor polgármester részleteiben is beszélt a beruházásról és egy emlék-
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környező településekről összesen 38 embernek, köztük
Berkó Nórának, Czakó Brigittának, Czakó Máténak, Forgó
Dominiknak, Gera Rajmundnak, Grezsa Annának, Katona
Veronikának, Molnár Barbarának, Oláh Tamásnak és Szabó
Cintiának szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Arra biztatott, hogy immár nagykorú keresztényként továbbra is bátran és aktívan kapcsolódjanak be az egyház életébe.

lappal mondott köszöntetet azoknak, akiknek munkája
segítette mindezek megvalósulását.
Polgármester szavai után Antal Imre plébános megszentelte
az épületet, majd a miniszterhelyettes, a közgyűlés alelnöke
és tagja, a polgármester és Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető átvágták a szalagot.
A szalagátvágás után mindenkinek lehetősége volt megtekinteni a bölcsődét.
Törköly Ágnes

Betlehemezők tavaszi kirándulása, bérmálás
és zarándoklat
A nyolcadikosok tavaly decemberben falujáró betlehemes
játékot mutattak be az őket fogadó családoknál. Az összegyűlt összegből idén tavasszal Pécsre kirándultunk, ahol
városfelfedező kalandtúra keretében megtekintettük a főbb
nevezetességeket, a Planetáriumban előadást hallgattunk
meg arról, hol is helyezkedünk el a világegyetemben, soft
csúzlis játékot játszottunk és nagyon jó éreztük magunkat.
Köszönjük a szülők, pedagógusok, a Szent Imre Plébánia és
a Csengelei Önkormányzat támogatását!
2019. május 5-én Csengeléről 10 fiatal részesült a nagykorúság szentségében. Kiss-Rigó László püspök úr Kisteleken a

Köszönjük fiataljainknak, hogy vállalták a felkészülést, szüleiknek és családjaiknak pedig hogy támogatták őket ebben
a nemes feladatban. Köszönjük továbbá, hogy Csengeléről
oly sokan átjöttek a kisteleki püspöki szentmisére, hogy
velünk együtt ünnepeljenek.
Zólyomi-Katona Theodóra

Anyák napi ünnepség az iskolában
Május első vasárnapja anyák napja. Erről a szép alkalomról
nem feledkeznek meg az általános iskolában sem, így idén
is gyönyörű műsorral kedveskedtek a gyerekek az édesanyáknak, nagymamáknak.
Elsőként Lantos István tanár úr köszöntötte a megjelenteket, majd az alsó tagozatosok, az 5-6. osztályosok és a 7-8.
osztályosok köszöntötték az ünnepelteket. A műsort a gyerekek közös éneklése zárta.
T.Á.

Pedagógus nap
Az általános iskolában május 31-én ünnepelték a pedagógusokat. Elsőként Czakó Brigitta a szülői munkaközösség
elnöke köszöntötte a tanárokat, majd a tanulók egy szép
műsorral lepték meg nevelőiket. A negyedikesek és a nyolcadikosok előadása nagyon meghatóan sikerült, hiszen mindkét osztály búcsúzott osztályfőnökétől.
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az előzõ oldalról)

Országos versenyen a Főnix csoport
A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Főnix csoportja a
Csongor és Tünde előadásával a XXVIII. Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és Regionális
fordulója alapján továbbjutott az országos fesztiválra.

Csengeléről a Kristály csoport először vett részt az eseményen két színpadi tánccal, a 7-8.osztályosok már harmadik
alkalommal egy rumbát mutattak be a versenyen. Nagyon
jól sikerült az előadás, magabiztosan, felszabadultan adták
elő a koreográfiákat.
Az izgalmas eredményhirdetés végén a Kristály csoport egy
bronz és egy ezüst, a 7-8. osztályosok egy ezüst éremmel
lettek gazdagabbak. Boldogan és elégedetten utazott haza a
csapatunk.
Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Újabb két diákolimpiai aranyérem került
Csengelére

XXXVI. Zuglói Táncfesztivál
2019. május 19-én ismét Zuglóban táncoltak a művészeti
iskola csoportjai. A rangos versenyen két nap alatt közel 400
produkciót láthatott a zsűri kb. 1800 táncostól.

2019. május 25-én a kiskunfélegyházi városi sportcsarnokban rendezték meg a 2018/19-es tanév Diákolimpiájának
grappling országos döntőjét.
A csengelei Kontesz Adrián itt is szerepelt az ifjúsági2 korcsoportban, az 53 kg-osak között. A Gi és NoGi kategóriákban 2-2 mérkőzést kellett játszania, és mindet meg is nyerte.
A NoGi kategóriában az aranyéremért egy miskolci lánnyal
kellett megmérkőznie. A szebbik nem képvelőjének az előző
ellenfele feladta a küzdelmet, így nehéz döntő elé nézhetett
a falunkbéli grapplingos. Hol ő, hol a lány kerekedett felül,
de Kontesz Adriánnak pontozással sikerült megszerezni a
győzelmet, ezzel a második aranyérmét. Egy ilyen küzdelem
„csak” három percig tart, de a döntő most olyan izgalmasra
sikeredett, hogy Adrián drukkoló apukája jobban megizzadt,
mint ő.

Úgy tűnik, hogy Kontesz Adrián sikersorozata tovább tart,
ezzel is öregbítve Csengele hírnevét.
Molnár Mihály
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Május 1.: Csengeleiek itt és ott
A csengeleiek május 1-jén több rendezvényen vettek részt.
A tollascsapatnak Törköly Ágnes szervezett kerékpártúrát
Soltvadkertre. Kilenc sportoló, köztük egy általános iskolás
leány indult el a 41 kilométeres távnak. A társaság kevésbé
fitt része buszon utazott a fagyi fővárosába. Aki akart,
fagyizhatott, a többiek pedig a Frittmann pincészetnél tettek
munkalátogatást. Hazafelé már kényelmesen, buszon utazva jöhetett, aki akart, a bicikliket utánfutón szállították.
Öten azonban maradtak a kétkerekűnél, és teljesítették az
összesen 82 km-es távot. Szép teljesítményükért megérdemlik, hogy itt szerepeljenek a nevük: Csáki István, Csákiné
Géczi Rozália, Kiss Nándorné, Törköly Ágnes és Jos Bierings.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2019.05.14.
Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP-2.2.19-17-2017-00071 „BEFEKTETÉS AZ EGÉSZSÉGES
JÖVŐBE”

Vincze János fafaragónk a kiskunfélegyházi parkerdőben
állította ki alkotásait. Beszámolója szerint látogatói között
sok-sok csengelei is volt. Ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy ugyanott Bikini koncertet is rendeztek.

A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
EFOP-2.2.19-17-2017-00071 „Befektetés az egészséges
jövőbe” – járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kistelek
járásban című pályázatának keretén belül az Egészségügyi
Intézményben 2019. június 22-én 9:00 órától lakossági tájékoztató napot és projektzáró rendezvényt tart a Kisteleki
Egészségügyi Központban.
A projekt elsődleges és átfogó célja volt, hogy aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások kerüljenek fejlesztésre és
ezáltal emelt szintű járóbeteg szakellátást lehessen igénybe venni
Kisteleken.
A pályázat keretén belül sor került az egészségügyi intézmény
várótermeinek felújítására, akadálymentesítésére, a földszinti és az
emeleti folyosókon a szellőzés, a hűtés és fűtés kialakítására illetve
korszerűsítésére, a vizesblokkok felújítására, új betegirányító
recepció és büfé kialakítására, hét járóbeteg szakellátás orvostechnikai fejlesztésére, a fejlesztéssel érintett szakrendelők korszerűsítésére, valamint bútor, informatikai és infokommunikációs
fejlesztésre.

A helyben maradó csengeleieket a Vénusz lovas presszóba
várták retro május 1-jére. Délelőtt májusfát állítottak az
udvaron. Volt olyan, aki némi segítséggel meg is mászta a
most nem túl magas fát. Délben tárcsás sütögetést rendeztek. A sült krumpli mellé szalonnát, sonkát, debrecenit és
csirkecombot készítettek.

Orvostechnikai eszközfejlesztéssel érintett szakellátások: fizikoterápia, gyógytorna, bőrgyógyászat, kardiológia, sebészet – traumatológia, nőgyógyászat, laboratórium. A beruházásnak köszönhetően magas szintű járóbeteg szakellátásokat vehetnek igénybe a
járási lakosok Kisteleken.
Támogató: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Kedvezményezett: Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft.
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Program helye (régió): Dél-Alföld, Kistelek Járás
Program helye (helység): 6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Program időtartama: 2018.február 01.-2019. 06.30.
Projekt összköltsége: 299.246.231 Ft
Támogatás összege: 299.246.231 Ft
Támogatás aránya: 100 %
Kistelek, 2019. május 14.

Molnár Mihály

Dr. Nagy Z. Zsolt
ügyvezető igazgató
projekt gazda

Kovácsné Szabó Edit
szakmai vezető
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MEGEMLÉKEZÉS
GAZSOVICS MIHÁLYNÉ
halálának 2. évfordulóján
„Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
aki a bajban meg fog ja kezed,
s hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed
ha nincs már veled!”
Szerető fia

I. világháborúban elhunytak
megemlékezése
2019. május 11-én a tavaly létrehozott I. világháborús
emlékműnél ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a
hősi halottakra.

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. július 1.

Állatorvosi ügyelet
2019. június 8-án 6 órától
2019. június 11-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2019. június 29-én 6 órától
2019. július 1-jén 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2019. június 15-én 6 órától
2019. június 17-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/487-4030

2019. július 6-án 6 órától
2019. július 8-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2019. június 22-én 6 órától
2019. június 24-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

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: Pálnok Erika 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, Szarka-Kovács Csilla
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
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
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Tisztelt Lakosok!
Oláh Rajmund a NAK-TAN Kft szaktanácsadójaként
egyéni vállalkozók, vállalkozások, őstermelők részére támogatott mezőgazdasági szaktanácsadási szerződés keretein belül szaktanácsadói szolgáltatást
vállalok. A szolgáltatás részét képezi: - gazdálkodási napló vezetése; - kérelembenyújtás és adatszolgáltatás a hivatalok felé; - ellenőrzések esetén
érdekképviselet biztosítása; - tápanyag gazdálkodási 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 telefonszámon.

Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív munkák 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 erdőgazdálkodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellenjegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőtervezett erdőben.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

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

A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

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

Hirdetések
Deutschsprachige Haushaltshilfe für alte Frau in
Kiskunmajsa gesucht. Tel. 20/261-3507
Katonai ruhák eladók! 46-os, 56-os, 54-es méretben kantáros nadrágok, 56-os méretű zubbony. Érd.: Kovács
Attila, 06-30/606-5022
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

7. oldal

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,
fóliákkal, 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 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 mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg!
Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg
eladó! Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es csőből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből.
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta
FRANCIA ÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő,
disznóvágó kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult
tetővel (2mx80 cm), disznóvágáshoz nagy edények
(bödön, sózókád stb.) kapható! Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa
sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj!
Érdeklődni: 06-30/590-9351
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, megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti
munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint ügyes
férfit alkalmankénti feladatokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású géppel, 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
telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán
kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286
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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 106 m2-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 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 takarítógép, szép szekrénysor, régi típusú konyhabútor, edények, készletek, 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 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
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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, radiátort, 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 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
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók 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
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