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MEGHÍVÓ 
A DANUBIA ROTARY KLUB 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA
MELYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Időpont: 2019. november 16. 
18 órától

helyszín: csengele faluház

Vacsora: raguleves, sültes tál és sütemény

A jó hangulatról a Party Time
Band gondoskodik.

A bál bevételének önköltség feletti részét teljes
egészében az ópusztaszeri gyermekotthon részére

ajánljuk fel.

Cím: 6765 Csengele, Deák F. u. 25.

Jegyek elővételben 2019. november 10-ig 6000 Ft/fő egységáron
Törköly Ágnesnél kaphatók.

Az est sztárvendége Gájer Bálint
swingénekes.
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Alakuló ülés
Október 24-én tartotta alakuló ülését a megválasztott képvi-
selő-testület. 
A Himnusz elhangzása után Dr. Tóth Tibor polgármester 
köszöntötte a képviselő testületet, a Helyi Választási 
Bizottság (HVB) tagjait és minden megjelentet. 
Ezután Árvai Kálmánné a HVB elnöke ismertette az október 
13-i választás eredményét és átadta a megbízóleveleket. 
Elsőként a megválasztott polgármesternek dr. Tóth Tibornak, 
majd a képviselő testületnek, akik a következők lettek: 
Lantos István, Csókási Zoltán, Tóth Tibor, Varga Árpád, dr. 
Varga Szabolcs, Rényi László. A megbízólevelek átadása 
után az eskütétel következett. Miután ez megtörtént a pol-
gármesteri illetmény szavazására került sor, majd dr. Tóth 
Tibor javaslatot tett az alpolgármester személyére. 
Alpolgármesternek Tóth Tibort javasolta, aki elfogadta a 
jelölést. A testület az alpolgármester személyét soron követ-
kező ülésén titkos szavazással fogja eldönteni. Az ülés hiva-
talos része ezzel lezárult.

A lakosság részéről Sánta Ferenc és Magony Imre felől érke-
zett hozzászólás. Mindketten gratuláltak a polgármesternek 
és a testületnek. Kitartást, erőt, egészséget és eredményes 
együttműködést kívántak.

Törköly Ágnes

Jótékonysági Óvodabál
A Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Szülői 
Szervezete 2019. október 19-én Jótékonysági Bálat szerve-
zett az intézmény dolgozóinak közreműködésével. 
Az est zenei jó hangulatáról a Rácz-Kovács Duó gondosko-
dott. A vacsorát a zsombói Jóbarát étterem szolgáltatta, a 
büféről a Gól Söröző dolgozói gondoskodtak. 

Köszönet illeti az együttműködésért a Szülőket, Támogatókat, 
Vállalkozókat. A sok felajánló és segítő szülő közül külön 
köszönet Rácz Rolandnak és kedves feleségének a segítő 
munkájukért, felajánlásukért! A szervezési munkálatokat 
Vörösné Bondor Rózsa az intézmény Szülői Szervezetének 
elnöke koordinálta. Ezen a napon bebizonyíthattuk, hogy 
mennyire fontos és hatékony az összefogás egy jó ügyért, 
hasznos célért. A rendezvénnyel célul tűztük ki, hogy tárgyi 
feltételeinken javítsunk és olyan élményekhez juttassuk az 

Mopedet kapott a polgárőr egyesület
Október 25-én ünnepélyes keretek között 120 mopedet adtak 
át Budapesten a polgárőr egyesületek számára. Csongrád 
megye ebből négy darabot kapott, melyből az egyik a 

csengelei polgárőrségé lett. A kismotort Bangó Péter, a 
Csengelei Polgárőr Csoport elnöke vette át.

M.M.

Tisztelt Lakosok!
Csengele Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart 2019. november 28-án (csütörtökön)

17 órától a Faluházban.

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit 
az adventi gyertyagyújtásokra

a Szent Imre Templomba!
Műsorral a szentmise után 8.45-kor 

december 1-jén és december 15-én készülünk!
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intézményünkbe járó gyerekeket, mely által új ismereteket 
szereznek, ezáltal személyiségük fejlődik. 
Felemelő érzés, hogy milyen sokan támogatták a rendezvény 
sikerét. Köszönöm az összefogást, az együttműködést 
Minden kedves Szülőnek!

Tóth-Andorné Farkas Éva, 
intézményvezető

Tombola felajánlások: Adrienn Kozmetika (Jászszentlászló), 
Agropark Kft., Antal Sándor és családja, Aqua Hotel 
(Kistelek), Bali Zsuzsanna (Kiskunmajsa), Balogh Jánosné 
és családja, Beke Csaba Mini Diszkont, Bencsik Aranka, 
Buduczki család, Csiba Ákos és családja, Csíkosné dr. Tóth-
Andor Bea és cs., Csíkosné Vincze Erika és családja, Csókási 
Gabriella, Csókási Tibor vállalkozó és családja, Csúri József 
és családja, Dr. Tóth Tibor és családja, Erzsébet Fürdő, 
Mórahalom, Fődi János és családja, Gól Söröző, Golf 
Autósiskola Szeged, Golmitz Kertészet, Goods Market 
(Csengele), Görögné Mikola Ildikó (szépségápoló, 
Kiskunfélegyháza), Greeny Biobolt (Szeged), Gyógyszertár 
(Csengele), Gyovai Aranka virágüzlet, Gyovai Tiborné, 
Gyovai-Váradi Flóra (Floraart), Hagymatikum Fürdő (Makó), 
Hegedűsné Tímár Rita és családja, Hell Rudolfné, Inci virág 
(Kiskunmajsa), Jójárt Lajos, Jonathermal Fürdő 
(Kiskunmajsa), Kat-Rix Ruházati Üzlet (Csengele), Kedvenc 
Kereskedőház (Kecskemét), Kovács Jenő (Kiskunmajsa), 
Kucsora Péter és családja, Kurgyis Ilona és családja, KUSZI 
Kocsi Bt., KUSZI TRAFIK, Majsai Portékák (Kiskunmajsa), 
Márkó cipőbolt (Szeged), Mihályiné Lantos Erika és családja, 
Minkó István és családja, Molnárné Kuklis Mariann és cs., 
Mozgó Húsbolt (Kiskunmajsa), Napfényfürdő Aquapolis 
(Szeged), Nektek főztem Büfé (Kiskunmajsa), Novák 
Krisztina, Pálma Cukrászda (Kistelek), Péter Ferenc vállalko-
zó, Pigniczki Tibor és családja, Putnoki János és családja, 
Rácz Roland és családja, Romhányi Ferenc FOTÓS, Rónyai 
Antal és családja, Sági Csaba és családja, Sándor József és 
családja, Sebestyén Mária, manikűr, Szanyi Trafik 
(Dohánybolt, Csengele), Szarka K. Attila és családja, Széll 
János és családja, Sziszi ABC, Szőke és Társa Kft., Szűcs 
Imréné, Tajtiné Rácz Vivien, Tóth Alexandra és családja, 
Tóth Zsolt és családja, Tóth-Andorné Farkas Éva, Vetter ABC 
és Büfé, Vetter Hungary Kft., Vígh Attila és családja, Vígh 
Zsolt és családja, Vörös József és családja, Zefír Cukrászda, 
Kistelek 
Támogatói jegyet vásároltak: Ambrus Csilla és családja, 
Bencsik István és családja, Csiba Ákos és családja, Csókási 
Tibor vállalkozó, Csókási Zoltán és családja, Kócsó Zoltán és 
családja, Mészáros Péter és családja, Minkó István és család-
ja, Pálinkásné Kordás Ágnes és családja, Rácz András és 
családja, Sági Viktória, Szász Nika és családja, Széplakiné 
Vígh Karolina és családja, SZI-SZI ABC, Tóth Alexandra, 
Törköly Ágnes, id.Vörös József és családja, Dr. Tóth Tibor és 
családja
Akik egyéb módon hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez: 
Rácz Roland (szórakoztatás), Tajtiné Rácz Vivien (dekorá-
ció), Rutai Sándor és családja (plakát, belépő készítése), 
Csengele Község Önkormányzata (teremhasználat), Francia 
József és családja (dekoráció)
Süteményt/sósat felajánló szülők: Buduczkiné Sági Ildikó, 
Csiba-Légrádi Andrea, Fődiné Piri Anikó, Geráné Kerekes 
Anikó, Gyovai-Váradi Flóra, Harkai Margó, Hegedűsné 
Tímár Rita, Horváthné Bagány Gabriella, Kerékgyártó 
Zsuzsanna, Kissné Molnár Ildikó, Máté Rita, Molnár – Kuklis 
Mariann, Pápai Katalin, Pigniczki Tiborné, Rácz Veronika, 

Ráczné Sándor Orsolya, Rutai Sándor, Sági Viktória, Szász-
Nika Etelka, Varga Györgyi, Víghné Nyikos Tünde, Vörösné 
Bondor Rózsa 
Aperitif hozzájárulás: Hegedűsné Tímár Rita, Kiss Norbert és 
családja, Máté Rita, Mészáros Piroska, Putnokiné Mészáros 
Gyöngyi, Rácz Roland és családja, Rónyai Antal és családja, 
Tóth-Andorné Farkas Éva, Vörösné Bondor Rózsa

Az állatok világnapját hagyományosan, a 
Gyurkovits tanyán ünnepelték a csengelei 
ovisok
Idén sem maradt el, a már hagyománnyá vált lovas kocsizás, 
egy nyugodt őszi délelőttöt tölthettek a Csengelei ovisok a 
Gyurkovits tanyán, az állatok világnapja alkalmából. Az 
óvoda dolgozóinak közös szívügye, hogy a kicsiket testkö-
zelből megismertethessék a természettel, az állatokkal, meg-
tanulják felfedezni, értékelni és óvni a természet kincseit, 
szépségeit. Ebben partner évek óta Gyurkovits Róbert és 
családja, akik mindig szakítanak rá időt, hogy egy délelőttöt 
ránk áldozva kikocsizhassunk az erdőbe, gyönyörködni a 
színes őszi tájban, a legelésző tehéncsordák és mezők látvá-
nyában. Idén Mészáros János és kettes fogata is rendelkezé-
sünkre állt, így egyszerre 2 lovas kocsival vághattunk útnak. 

A tanyára visszatérve mindig sárgarépa várja a kicsiket, 
amivel a lovaknak kedveskedhetnek, nagy élmény megsimo-
gatni a kedves bocikat és megcsodálni a szürke marhák 
hatalmas szarvait. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük 
a lehetőséget a Gyurkovits családnak és az önkormányzat-
nak.

Víghné Nyikos Tünde, óvónő

Ovis szüretelés
Hagyomány már a csengelei óvodában, hogy ősszel a gya-
korlatban is megismertetik a betakarítási munkálatokat a 
kicsikkel. Legutóbb szeptember 26-án látogattak el a 
Csengele házhoz, ahol a szemerkélő eső miatt a sátorban és 
a fedett teraszon tartották a foglalkozásokat.
Elsőként körtánccal és énekléssel melegítettek be, majd jött 

(folytatás a következõ oldalon)
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a csonthéjas gyümölcsök, a dió és mogyoró felszedegetése a 
földről. Talán mondani sem kell, hogy az ovisok nagy lendü-
lettel vágtak bele a begyűjtésbe. Utána a csöves kukorica 
morzsolása következett, melyet még a legkisebbek is kipró-
bálhattak.

Kicsi teázgatás után jött az igazi szüret. A Csengele ház 
udvarán egy kis rész szőlőt meghagytak a korábbi szürete-
lők, így azt most a gyerekek takarították be. További feladat 
volt a szőlőszemek leszedése a csumákról, majd a sutulás 
következett. A felnőtteknek való munkába sok gyerek is 
besegített, egyszerre négy-öt ovis is csimpaszkodott a feszítő 
rúdon. 
Gyovai József legendásan finom kelt tésztájával vendégelte 
meg a vendégsereget, melyben párja volt segítségére. A szü-
ret zárásaként jöhetett a frissen sajtolt must, majd autóval, 
busszal visszatértek a gyerekek az óvodába.
A rendezvényen sok szülő is részt vett, akik segítettek a 
lebonyolításban. Feltűnően sok apuka is eljött gyermekével.

Molnár Mihály

III. Csengelei Étkek Napja
Idén október 5-én harmadik alkalommal rendeztük meg az 
étkek napját. Gyönyörű őszi idő és a Csengele ház hangula-
tos udvara várta a kilátogatókat. 
A rendezvényt a művészeti iskola fúvósainak fanfárja nyi-
totta meg, majd Kormányos Sándor polgármester és Benkő 
Zsolt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Csongrád megyei 
területi felelőse köszöntötte a vendégeket. A későbbiek 
során meglátogatott bennünket Farkas Sándor országgyűlé-
si képviselő és Antal Imre plébános úr is. 
Déltől késő estig, folyamatosan lehetett kóstolni a fino-
mabbnál finomabb ételeket. Leghamarabb a lángos készült 

A Zene Világnapja
A Csengelei Általános Iskola és a Csengelei Alapfokú 
Művészeti Iskola idén harmadszorra ünnepelte együtt a 
Zene Világnapját. 
Október 1-jén rendhagyó énekóra keretein belül hangszerbe-
mutatóval egybekötött hangversenyt rendeztek. Két évvel 
ezelőtt a szimfonikus zenekarok fafúvós, tavaly a vonós, 
idén a rézfúvós hangszercsoportjaival és azok megszólalta-
tásaival ismerkedhettek meg a fiatalok. A közel háromne-
gyedórás bemutatón egy rézfúvós quintett szerepelt, mely-
nek tagjai a szegedi konzervatórium tanulói és az egyetem 
zenei karának hallgatói voltak. Az általános iskolás tanulók 

el, amit aztán folyamatosan sütöttek. Ezután lett kész a 
babgulyás, a pacal, a húsos káposzta a zúzapörkölt, a birka-
pörkölt, a vaddisznó pecsenye sült krumplival és a slambuc. 
Desszertnek palacsintát, máglyarakást és rengeteg süte-
ményt, kalácsot lehetett kóstolni. 

A később érkezőknek is jutott bőven ennivaló, hiszen dél-
utánra elkészült egy újabb bogrács birkapörkölt, kemencé-
ben sült sertés csülök, pontypaprikás túrós csuszával, sült 
kacsamáj, sült sertéstarja és császár szalmakrumplival, 
majd kelt kalács. 
Öt óra körül a pusztaszeri vendégszereplésről hazaérkező 
zenekar és mazsorett három műsorszámmal kedveskedett a 
vendégeknek, melyet a ház előtt az utcán adtak elő. 
A finomságokat maguk a vendégek értékelhették is. Ez alap-
ján első helyezett lett Virág Sándorné lángosa, második 
helyen a polgárőrség zúzapörköltje (főszakács: Tóth Zoltán), 
harmadik helyen pedig Horváth Péter pacal pörköltje vég-
zett. 
A kitartóbbak a sok-sok finomság elfogyasztása után a 
sátorban táncoltak, énekeltek mulattak késő éjszakáig.

Törköly Ágnes

(folytatás az előzõ oldalról)
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Októberi megemlékezések
Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából október 4-én tar-
tottak megemlékezést az általános iskolások a faluházban. 
Az ünnepi műsort a 6. osztályosok adták elő. 
Október 22-én az 1956-os forradalomra emlékeztek meg a 
tanulók. Műsorral a 7. osztályosok készültek.

Geresdlakon jártunk
Geresdlak egy kicsi sváb település Baranya megyében, ahol 
szeptember 28-án már XIII. alkalommal rendezték meg a 
gőzgombóc fesztivált. 
Rényiné dr. Torontáli Renáta szervezésében csengelei csapat 
pedig már második alkalommal vett részt ezen a nagyszerű 
eseményen. A gőzgombóc eredetileg egy délnémet speciali-
tás, melyet főételek mellé tálalnak. Nálunk ez nem túl ismert 
köret, de szívünket-lelkünket beleadtuk és nagyon finom 
gőzgombócot készítettünk a borsos tokány mellé. A zsűrinek 
is ízlett, hiszen kategóriánkban díjazottak lettünk. 
A nap folyamán lehetőség volt a többi 30 csapat ételét is 
megkóstolni, így a gőzgombócok különféle fajtáit, babos, 
káposztás ételeket, különböző édességeket és mindent, ami 
szem-szájnak ingere. A mi csapatunk csengelei kolbásszal, 
szalámival, paprikával, paradicsommal, házi sajttal készí-
tett kóstolókat, melyet nem győztünk pótolni, annyira ízlett 
a vendégeknek. 
Kisvonat is járta a falut, ami minden olyan helyen megállt, 
ahol látnivaló volt, így meg tudtuk tekinteni a tájházat, a 
babakiállítást, a mézeskalács kiállítást, hangszerkiállítást, 
fali hímzéseket is. 

A hatalmas legalább ezer főt befogadó sátorban egész nap 
folyamatosan váltották egymást a fellépő együttesek, és este 
egy nagy Irigy Hónaljmirigy és HoneyBeast koncerttel, majd 
sváb bállal zárult a fesztivál, amit mi már természetesen 
nem vártunk meg. Este 6 órára értünk haza, fáradtan, de 
tele élményekkel. 

Törköly Ágnes

megismerkedhettek a trombitával, a kürttel, a harsonával és 
a tubával. 
A bemutatót Czirok Zoltán énektanár konferálta.
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Az Országos Könyvtári Napok keretein belül és a Somogyi 
Könyvtár támogatásával Gyulai Iván ökológus volt a könyv-
tár vendége. 
Az előadásra szeptember 26-án 18 órakor került sor, melyre 
érdeklődő közönség gyűlt össze.
Gyulai Iván a mélymulcsos gazdálkodásról beszélt. 
Részletesen elmondta, hogyan lehet kiskertekben egészsé-
ges termőföldet létrehozni, melyből egészséges növények 
fognak fejlődni. 

A bemutató után sok kérdés hangzott el a közönség részéről, 
melyekre türelmesen válaszolt. Érdekes, új információkat 
kaptunk, melyeket talán néhányan meg is próbálnak alkal-
mazni a hétköznapok során. 

Törköly Ágnes

Ruhabörze
2019. október 15.-én és 16.-án a kiskunfélegyházi Szent 
István Karitász jóvoltából 2 napos ruhabörze megrendezésé-
re került sor. A falu lakosai a ruhák mellett cipők és gyer-
mekjátékok közül válogathattak. A kétnapos ruhabörzén 47 
fő vett részt.
2019. október 14. – 16. között a lakosoknak lehetőségük 
volt már nem használt, kinőtt ruháikat leadni a ruhabörze 
helyszínén. Ezúton mondunk köszöntet azon helyi lakosok-
nak, akik adományaikkal támogatták a ruhabörzét!

Kornócziné Sisák Mónika

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisz-
telt bizalmával, és rám szavazott október 13-án.
A képviselő testület megválasztott tagjainak szeretettel gra-
tulálok, elkövetkezendő munkájukhoz sok türelmet és böl-
csességet kívánok.

Zólyomi-Katona Theodóra

60 éves általános iskolai találkozó
Az 1959 évben végzett diákok közül kilencen találkoztunk 
2019. október 5-én az Öregmalom vendéglőben: Géczi Béla, 
Hegedűs Erzsébet, Hegedűs Rozália, Lantos Ilona, Pölös 
István, Rácz József, Sipos György, Túri Imre, Túri István.
Nem tudtak eljönni: Novák Ferenc, Sutka Rozália, Szűcs 
Ilona, Tarjáni Rozália, Túri István.
Elhunyt osztálytársaink nyugodjanak békében! Agárdi 
Vidor, Barna János, Börcsök Antal, Csókási Antal, Kiss 
Erzsébet, Kucsora Irén, Lippai Viktória, Nagy János, Sutka 
Etelka, Túri Zoltán, Valkovits Irén
Köszönjük a jó Istennek, hogy mi még találkozhattunk!

dr. Hegedűs Erzsébet

Gyulai Iván előadása

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

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. december 2.

2019. december 7-én 6 órától
2019. december 9-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2019. december 14-én 6 órától
2019. december 16-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2019. december 21-én 6 órától
2019. december 23-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/487-4030

2019. december 24-én 6 órától 
2019. december 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2019. december 28-án 6 órától
2019. december 30-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

2019. december 31-én 6 órától
2020. január 2-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

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

Állatorvosi ügyelet
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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.§).

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
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
32 kalapácsos terménydaráló eladó! 
Érd.: 06-30/283-6963
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
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, 
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 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa súlyok-
kal, 1 db villanyos húsdaráló. 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 föld-
del! (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
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” cső-
ből. 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 kertésze-
ti 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, magasnyo-
mású 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 
(4511 m2) 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 terüle-
ten. Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszo-
ba, folyosó, amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthe-
tő. 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 olaj-
kályha, 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 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! Transporter első kettes ülés, két égős 35-ös 
gázkazán, 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 3839 m2 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
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F. 
u. 48. szám alatt. Érdeklődni Kuklis Andrásnál a bolt-
ban 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
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