
II. Hagyományőrző Disznóvágás
Csengelén február 2-án rendeztük meg disznóvágásunkat a 
Csengele Háznál. 
Az idén három sertés került a böllérek kése alá, melyből a 
civil szervezetek képviselői finomabbnál finomabb étkeket 
készítettek. 
Sült hús, rántott szelet, sült vér, sült máj, saslik, töltött 
káposzta, húsleves, pörkölt, borsos tokány, sült csülök és 
oldalas, hurka, kolbász és még sok más finomság közül 
lehetett választani. A jól sikerült ételek mellé forralt bort, 
teát, forró puncs italt lehetett fogyasztani. Természetesen az 
édesség sem maradhatott ki a felhozatalból. Túrós lepény, 
rétes, kemencében sült kalács és sok ízletes apró sütemény 
volt a kínálatban. 
Akinek volt kedve táncolhatott is, hiszen Varga László húzta 
egész nap a talpalávalót, de a jókedvről a maskarába bújt 
vendégsereg is gondoskodott.

Reggel Kormányos Sándor polgármester pálinkával és pogá-
csával várta a bölléreket, akiknek egy böllér esküvel kellett 
kezdeniük a napot. Ezután került sor az állatok feldolgozá-
sára és a sütésre, főzésre, majd ezeknek a kínálására. A 
szakácsok külön-külön beszámoltak arról, hogy milyen éte-
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BOLDOG NŐNAPOT!
Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán 
Róluk emlékezünk, 
A nőkről, kiknek 
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent 
Megtesz értünk, a nő, 
Dajkál, ápol, 
És felnevel ő.

Hálánk szálljon 
Lányra, anyára, 
Ki a családot 
Összetartja.

Szépséges nők, 
Jó asszonyok, 
Kívánunk boldog, 
Víg nőnapot.

Boldog Nőnapot!

Agrárfórum
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei 
Szervezete 2019. február 5-én tájékoztató előadást tartott a 
gazdáknak.
Elsőként Kormányos Sándor polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd az érdeklődő termelők Szél István elnök 
beszámolóját hallgathatták meg a NAK Csongrád Megyei 
Szervezetéről.

Ezután Gósz Zoltán földügyi referens előadása következett, 
aki a módosult földforgalmi szabályozásról számolt be.
Befejezésül Mavracic Beáta főfalugazdász az Uniós és hazai 
pályázati, agrártámogatási, agrárfinanszírozási lehetősé-
gekről beszélt a termelőknek.
Az előadók sok érdekes és hasznos információt osztottak 
meg a jelenlévőkkel. 

Törköly Ágnes (folytatás a következõ oldalon)
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leket készítenek, miket lehet náluk kóstolni. A saját étkek 
mellé rengeteg felajánlás is érkezett étel, ital és sütemény 
formájában. A nap folyamán polgármester ezeket egy emlék-
lappal köszönte meg, valamint azok munkáját is elismerte, 
akik segítettek a rendezvény megszervezésében. 
A jó hangulatú disznóvágás a csengelei emberek és szerve-
zetek összefogásával valósult meg. Köszönjük szépen a ren-
geteg felajánlást és segítséget. Nem szeretnék senkit sem 

kihagyni a felsorolásból, ezért az önkormányzat nevében is 
köszönetet mondunk MINDENKINEK, aki a rendezvény sike-
res lebonyolításához hozzájárult! 

Törköly Ágnes

Művészeti iskola hírei
Félévi bemutató
A művészeti iskola növendékei minden tanévben félévkor 
közönség előtt mutatják be az addig tanultakat. Erre most 
2019. február 6-án délután került sor a Faluházban.
A rendezvényt a Főnix Színjátszó Csoport előadása kezdte, 
akik a Csongor és Tünde történetét mesélték el kicsit más-
képp, mint az eredeti darab. 
Ezután a legkisebb furulyások következtek, Székesi Zsófia, 
Kornóczi Tamara, Vígh Noel, Kovács Bianka, Balázs Róbert, 
Berecki Dávid és Gera Zsolt gyermekdalokat játszottak.
A folytatásban a 2.-3. osztályos táncosok egy bécsi keringőt 
adtak elő. 
A tánc után rézfúvós hangszerek következtek. A gyerekek 
zongorakísérettel játszották el darabjaikat. Katona Angelika 
kürtön Mozart Tavaszi dalát, Gera Kitti trombitán Alexander 

(folytatás az előzõ oldalról)
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Eych Tánc és Szabó Ferenc Egy kis jazz darabokat adták elő 
tenorkürtön.
A zenei produkciókat Kormányos Viktória dob és Hegedűs 
Bálint xilofon játéka zárta.
A félévi bemutató utolsó műsorszáma egy lassú, érzelmes 
rumba volt, melyet a 6.-7.-8. osztályosok adtak elő. 

A bemutatóra a növendékeket Czirok Zoltán, Czirokné 
Krizsán Zsuzsanna, Lantosné Horváth Irén, Gömöri Balázs, 
Kalmár Gergely és Tömösi Tamás készítette fel. Zongorakísérő 
Horváth Lívia volt. 

Törköly Ágnes

Területi kürtverseny
Szegeden az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti 
Szakgimnáziumban 2019. január 26-án, szombaton rendez-
ték meg a XIII. Országos Kürtverseny területi válogatóját, 
amelyre a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskolából három 
növendékünk vett részt. Katona Veronika, Balog Bella és 
Vágó Petra saját korcsoportjukban nagyon meggyőző hang-
szerjátékkal bizonyították, hogy ott volt a helyük a verseny-
zők között.

Gedike Allegróját, Rózsa Dorina trombitán W.A. Mozart: 
Dalát, Samu Katalin trombitán Pucell: Trombitaszó és áriá-
ját, Tóth Marcell tenorkürtön Beethoven Német táncát fújta 
el. 
A rézfúvós hangszerek után Széplaki Tibor és Gera Dominik 
xilofonon játszottak. 
A 3. osztályosok tánca folytatta tovább a műsort, tőlük egy 
polkát láthatott a közönség. Újra zongorakísérettel rézfúvós 
hangszerek következtek. Molnár Barbara trombitán Hasse 
Bourrée című művét játszotta. Katona Veronika kürtön 
Händel Ária című darabját adta elő, majd Balog Bella kürtön 
Purcell: Bourrée fújta el. 

Őket újra két ütős növendék követett, akik szintén xilofonon 
játszottak, először Csókási Tamás, majd Kócsó Zoltán 
mutatkozott be a közönségnek. 
Ezután egy pörgős rock and rollt láthattunk, melyet az 5-6. 
osztályos táncosok táncoltak. 
Az utolsó zenei blokkban a középiskolás növendékek követ-
keztek zongorakísérettel. Először Katona Petra és Katona 
Johanna duóját hallhattuk. Ők Händel Menüett és Lully: 
Bourrée című darabjait játszották trombitán. Pigniczki Attila 
tanárával, Gömöri Balázzsal szintén duót játszott. Jacob van (folytatás a következõ oldalon)
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Az eredményhirdetésen kiderült, hogy nagyon szép pont-
számmal Bella és Petra továbbjutott Kisújszállásra a XIII. 
Országos Kürtverseny döntőjébe, mely 2019. március 8-9-én 
kerül megrendezésre. Sok sikert kívánunk nekik!
Gratulálunk a növendékeknek és felkészítő tanáraiknak: 
Kalmár Gergelynek és Gömöri Balázsnak.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Farsang az általános iskolában
Az általános iskolában február 15-én délután rendezték meg 
a télűző farsangi mulatságot. A rendezvény kezdetére telje-
sen megtelt a faluház nagyterme, sokan voltak kíváncsiak 
arra, hogy milyen ötletekkel készültek az osztályok a ren-
dezvényre.
Először négy testőr kíséretében megérkezett a királyi pár, 
akiket nagy taps fogadott. Ezután sorban léptek fel az osz-
tályok a legkisebbektől a legnagyobbakig. Elsőként az 1. 
osztályosok mutatkoztak be, akik balatoni medúzáknak 
öltöztek fel. A 2. osztályosok egy cowboy táncot mutattak 
be, a 3. osztály pedig egy egész birkanyájnak öltözött, akiket 
a juhász „terelt” fel a színpadra.

A negyedikesek Dévényi Tibi bácsit varázsolták a színpadra 
egy Három kívánság műsorral. Több dalkívánságot is telje-
síthettek, így láthattuk Szandit, Csepregi Évát, Dollyt is a 
színpadon. Az 5. osztály múmiáknak öltözött, akik után a 6. 
osztály X-Faktoros műsora szórakoztatta a közönséget. A 
hetedikesek egy kezes lábas produkcióval álltak színpadra, 
a nyolcadikosok pedig marionett bábuként mutatták be pro-
dukciójukat. Zárásként a 8. osztály a Honfoglalás című dalt 
énekelte el jelnyelvvel kísérve. 
A produkciók után vidám farsangi játékok és zsákbamacska 
következett, majd tánccal folytatódott a délután.

Törköly Ágnes

Szezonzárót tartott a Trollfoci
A Trollfoci csapata és szurkoló tábora február 16-án tartotta 
szezonzáróját a faluházban.
A focisták egyesével jöttek be a terembe, és közben őket 
Gyovai Krisztián szóvivő mutatta be a közönségnek, külön 
kiemelve a gólszerzőket. Csáki Dávid, Gurdics Gábor és 
Kovács László 1-1 gólt, Kulcsár Zoltán 2 gólt, Putnoki János 
3 gólt, Pigniczki László 4 gólt szerzett a kiskunmajsai terem-
foci bajnokságon. A csapat gólkirálya Lesták Arnold lett, aki 
hatszor talált a hálóba. Nem maradt el a szokásos csapat-
buzdítás sem: Putnoki János beszámolására kiáltották a 
játékosok a Trollfoci nevét.
Kiss Nándor edző összegzésében elhangzott, hogy sok dolog 
nehezítette a jobb szereplésüket. Két játékosuk végig sérül-
ten játszott, többször híján voltak a cserejátékosoknak, és 
problémák voltak a bírókhoz való viszonyulásban is. Ennek 
ellenére nem lettek utolsók, sőt utolsó előttiek sem, a 13 
csapat közül a 11. helyen végeztek a kiskunmajsai teremfoci 
bajnokságon. Örömmel beszélt arról, hogy a szurkoló tábo-
ruk a nem túl fényes szereplés ellenére is egyre növekedett. 
A legkitartóbb szurkoló díját, egy gravírozott üvegű bort, 
Erdélyi Ferencnek adta át.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Sztárvendégként köszöntötték Lantos István testnevelő 
tanárt, aki Csongrád megye legjobb tornatanára címet nyerte 
el a Magyar Diáksport Szövetségtől. A közönség most is 
nagy éljenzéssel fogadta őt.
Elkészült a Trollfoci új meze, melyre a falunkbeli grafikus 
tanítvány, Lantos Réka által tervezett logót nyomtatták. A 
mintapéldány bemutatását Pigniczki László vállalta magára. 
Nagy sikere volt a koreográfiájának, melyet valószínűleg 
tánctanár barátnőjének is köszönhettünk.
A „hivatalos” részt vacsora követte, melyen a résztvevők 
által felajánlott sok-sok süteményből bőven jutott mindenki-
nek.
Pihentetésképpen vetítés következett. A bajnokság trollfocis 
legszebb védéseit, illetve góljait lehetett megnézni először 
normás sebességgel, majd lassítva. A játékosok újra átélték 
a legszebb pillanatokat, örömrivalgásuk megtöltötte a ter-
met.
Az utolsó napirendi pont a tánc volt, és sportemberekhez 
méltóan hajnal háromig bírták is tüdővel. 
Kormányos Sándor polgármester később, egy másik rendez-
vényről érkezett meg, de szokásos kiskosarát most sem 
felejtette otthon. A focista vacsorából ugyan kimaradt felesé-
gével együtt, de a táncból bőven jutott nekik is.

Molnár Mihály

Szakmai kiválóságért díjat kapott 
Kantó Lajosné
2019. február 22-én emlékeztek meg a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Csongrád megyei szervezetében a 
Magyar Ápolók Napjáról. A rendezvényen hat ápoló kapta 
meg a Szakma Kiválóságáért Díjat, köztük a Csengelén élő 
Kantó Lajosné vezető műtősnő is. Ő a nyugdíja mellett a 
kisteleki egynapos sebészeten dolgozik, és a szakdolgozói 
utánpótlás nevelésében végzett tevékenységéért kapta meg 
az elismerést. Az oklevél mellé egy szép ezüstérme is járt 
Kossuth Zsuzsanna arcképével. 

M.M.

A falugazdász tájékoztatója
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók
A 2016-ban kiállított kártya alapú őstermelői igazolványo-
kat 2016, 2017, és 2018-ra érvényes betétlappal láttuk el, 
ezek az igazolványok 2018. december 31-ig voltak érvé-
nyesek. (Főállású őstermelők esetében kifejezetten fontos!). 
A hatályosság kezdeti dátuma a kártya jobb alsó sarkában 
található. Sajnos megtévesztő a kártyán található infor-
máció, ugyanis a hatályosság nem megegyező az érvé-
nyességgel.
Az őstermelői igazolvány csak akkor érvényes, ha van a 
tárgyévre szóló érvényes értékesítési betétlapja!!!
A 2019. március 20-ig igényelt betétlapokkal az őstermelői 
igazolvány visszamenőleges hatállyal január 1-től lesz 
érvényes. 
Minden termelőt arra kérek, hogy nézzék át a kártya alapú 
őstermelői igazolványaikat. Amennyiben a hatályosság kez-
dete 2016. évre esik, úgy az igazolvány betétlapjai lejártak, 
a 2019 és 2020-ra érvényes betétlapok kiállítása ügyében 
keressenek. Ezt az információt a kártya jobb alsó, nyíllal 
jelzett mezőjében találják meg:

„ Az igazolvány HATÁLYA ! ! !”

Új őstermelői igazolvány igénylése esetén a szükséges 
dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adó-
azonosító jel. Ezek az igazoló iratok eredetiben szüksége-
sek, ugyanis digitalizálás után elektronikusan fel kell tölteni 
a NÉBIH rendszerébe. Szükséges még a használt földterüle-
tekről szóló, az őstermelői tevékenységet megalapozó doku-
mentum. (földhasználati lap, magánokirat stb.)
Két fontos változást emelnék ki az előző évekhez viszonyít-
va:
Minden, az ügyintézés során keletkezett iratokon az ügy-
félnek az eredeti aláírása szükséges, mivel az aláírt doku-
mentumok elektronikusan azonnal továbbításra fognak 
kerülni. Emiatt az a kérésem, hogy az ügyintézéskor az 
igazolvány kiállításában érintett személy is jelenjen meg. 
Csak közjegyző által hitelesített Meghatalmazást lehet elfo-
gadnunk (ezt is csatolnunk kell).
Minőségbiztosítási és egyéb elszámolási okokból ezentúl a 
falugazdásznál mindennemű ügyintézés csak az őster-
melői igazolvány, egyéni vállalkozók esetében a Kamarai 
kártya digitális beazonosítása után lesz lehetséges, ezért 
az a kérésem, hogy ezentúl az ügyintézéshez ezeket mindig 
hozzák magukkal. 

ŐSTERMELŐI 
IGAZOLVÁNY

A000000000000

GAZDA JÁNOS

FÖLDES ERZSÉBET

BUDAPEST, 1962. 12. 31.

1234567-1234567 2016-01-01 - 2020-12-31

Megérkeztem
Februárban született gyermek:

Németh Zoltánnak és 
Blazsek Zsuzsannának Péter.

Gratulálunk! (folytatás a következõ oldalon)
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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.

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

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

A 2018-as területalapú támogatásokkal kapcsolatos 
információk:
A 2018. évi támogatási előlegek első körös kifizetése meg-
történt azon gazdálkodók esetében, ahol nem történt ellen-
őrzés. Az ellenőrzéssel érintett gazdák támogatásainak kifi-
zetése csúszni fog, ennek időtartamáról nincs információnk. 
A második körös kifizetés várhatóan január végétől indul 
majd el.
A 2019. évi támogatások igénylése várhatóan áprilisban 
kezdődik, melyhez időpont egyeztetésére majd március végé-
től lehet jelentkezni.
Az anyajuhtartás támogatási kérelmének benyújtása 2019. 
március 20., csak elektronikusan lehet benyújtani, szüksé-
ges hozzá az instruktor igazolása.
A nitrát adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodóknak 
(emlékeztetőül: 5 nagyállat-egységnél több állatot tartanak, 
vagy nitrát érzékeny területen gazdálkodnak) a gazdaságuk-
ban 2018. január 1 és a 2018. december 31 között kelet-
kezett és felhasznált szerves – és műtrágya vonatkozásában 
a nitrát jelentést 2019. március 31-ig kell elkészíteni. Az 
érintett gazdálkodókat kérem, hogy egyeztetésre jelentkez-
zenek.
Az ügyfélfogadási idő némiképp módosult, kérem, figyeljék 
az aktuális kiírásokat.
Az Agrár-közigazgatás szempontjából fontos hivatalok elér-
hetőségei a következők:

Az MVH új neve és címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 129.
Telefon: 62/814-900

A Földművelésügyi Osztály címe:
CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.
Telefon: 62/680-785

A Növény és Talajvédelmi Osztály 
(Növényvédő Állomás) címe:

CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely Pf. 99.

Telefon: 62/681-080

Tisztelettel Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

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

Falugazdász ügyfélfogadása

A falugazdász 2019. február 4-től 
hétfőnként 8-16.30-ig tart ügyfélfogadást!

MEGEMLÉKEZÉS
„  Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég, 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Emlékezünk

CSÚRI MIHÁLYNÉ
halálának 10. évfordulóján

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„  Szomorú az út 
Mely sírodhoz vezet 
Már 1 éve, nem láthatunk 
Nem beszélhetünk veled. 
Az idő múlása nem hoz 
enyhülést, mert ezt a 
fájdalmat elviselni egy élet is kevés.”

Fájdalommal emlékezünk felejthetetlen halottunkra

SZABÓ LAJOS
halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

(folytatás az előzõ oldalról)
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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

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. 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 órági
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

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
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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
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


