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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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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjá-
ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány 
tudnivalóra hívnám fel a Tisztelt Választópolgárok figyel-
mét.

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (szszb) tagjai még az 
országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra 
kerültek. A helyi választási bizottság (hvb) három tagját és 
legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. 
szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.
A választási bizottság (hvb és szszb) megbízott tagját legké-
sőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi 
választási irodánál. 

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési 
címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig 
kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával 
vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusz-
tus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzéké-
be. 

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 
nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre 
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hely-
lyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. 
október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához. Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy 
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás ese-
tén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes 
vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás 
esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavon-
hatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a válasz-
tás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli 
korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási 
helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, 
tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon 
alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a 
bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye sze-
rinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna
Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a válasz-
tópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a 
szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. 
Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választó-
polgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodá-
hoz levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektroni-
kus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg szemé-

lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 
órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 
2019. október 13-án 12 óráig; az illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 
13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat be. 

Jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de 
legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy 
jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az álta-
la igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni listás és a pol-
gármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a 
helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzék 2019. 
augusztus 7-i adatai alapján állapítja meg 2019. augusztus 
8-án. A képviselői jelöléshez 16, míg a polgármesteri jelö-
léshez 48 ajánlás lesz szükséges. Az egyéni listás és az 
egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legké-
sőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A 
jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölé-
sét legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja 
vissza. 
A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző 
lemondása alkalmas joghatás kiváltására.
A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 
illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a ren-
delkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 
választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre 
álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a 
jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság 
hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege min-
den be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.
Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választóke-
rületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, leg-
később 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig benyújtott, 
ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizott-
ság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én 
dönt.

Az ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a 
választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár 
nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, vala-
mint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópol-
gár saját kezűleg aláírja. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat!
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támo-
gathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és 
aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet kép-
viselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, 
illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:

az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejé-
ben vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési köte-
lezettsége teljesítése közben,

a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási 
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Az ebéd főszakácsa Edlich József volt, segítségei pedig a 
tollascsapat tagjaiból kerültek ki. A gulyás levesből nem 
sajnálták a húst, a babot és a csipetkét sem. Az igény nagy 
volt rá, az üst alján alig maradt valami az étek kiosztása 
után.

Egyéni versenyszámok is voltak. Nők és férfiak számára 
lendkeréktartást rendeztek. A fiúk közül a győztes megőrizte 
az előző évi címét. A „gyorsasági” autóversenyben madza-

szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a 
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesíté-
se közben,

tömegközlekedési eszközön,
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hiva-

tali helyiségében,
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt 
adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az 
ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt 
vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok 
megsértésével gyűjtöttek.

A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 
13-án 19.00 óráig tart. 
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számí-
tott 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási 
kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. 
Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó válasz-
tópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas 
módon sem folytatható kampánytevékenység 
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. 
október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A 
közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség van, 2019. október 13-án nem 
léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített 
közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. 
október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. 
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolí-
tani. 

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Mindkét szavazókör 
(I. szavazókör az Általános Iskola épületében és a II. szava-
zókör a Faluház épületében) a szavazás napján akadálymen-
tesített lesz.
Részletes tájékoztatásért forduljon a közös önkormányzati 
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogas-
sa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

A munkanap ellenére szép 
számmal eljöttek a Lada-BMW 
találkozóra
2019. augusztus 10-én rendezték meg a VI. Csengelei Lada-
BMW találkozót, melynek most is a piactér melletti liget 
adott helyet. Eleinte úgy tűnt, hogy a munkanap miatt sze-
rény lesz az érdeklődés, de délre már egész szépen megtelt a 
terület autókkal, sőt még Trabantok is megjelentek külön 
engedéllyel.
Az első produkció az erős ember bemutató volt. A szomszéd 
településen lakó Gubicza Pál és Bartalos Tamás mutatták be 
a súlyos „táskák” cipelését, a rönkemelést és a traktorkerék 
gurítást. Aki akarta, megpróbálhatta utánozni. (folytatás a következõ oldalon)
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gon kellett kocsimaketteket mozgatni. A sörivó versenyben 
csak férfiak indultak, de nehezítés képpen szívószállal kel-
lett felhörpölni a nem is éppen hideg italt.
A délután csúcspontja a főutcán rendezett gumiégetés volt, 
melyre már szép számú közönség jött össze. Ladások, BMW-
sek csikorgatták a gumikat, közülük többnek sikerült eldur-
rantania a kerekeket. Volt egy kaszkadőr része is a műsor-
nak, amikor a főszervező Csányi Róbert Kormányos Sándor 
polgármesterrel kiállt az út közepére, egy ladás pedig haj-
szálnyira pörgött mellettük. 
Az eredményhirdetés elég hosszúra sikerült, hiszen rengeteg 
érmet, kupát és díjat osztottak ki. Az egyéni versenyszámo-
kon kívül díjazták a legszebb autókat, gyártmányonként 
több helyezéssel, a legtávolabbról jövő résztvevőt. A találko-
zó végére maradt a tombola sorsolása, melynek során sok-
sok nyereményt adtak át. A fődíj nyertese két személyre 
szóló hungaroringes belépővel lett gazdagabb.

Molnár Mihály

Éjszakai focitorna
Valószínűleg a nyári kánikula ellen indult egykor az éjszaka 
rendezett kispályás focitorna. 2019. augusztus 3-án viszont 
nem volt gond a nagy meleggel, sőt előkerültek a kabátok is 
a hideg ellen. A sportolók viszont örülhettek a hűvösebb 
időnek, csak az eső miatti csúszós lett a pálya. 
A műfüves pályán megrendezett focitornán hat csapat indult 
el, ebből három (Góllövők, Trollfoci és Hangover ‚96) 
csengelei volt. Külön érdekesség, hogy a Hangover ‚96 játé-
kosainak nagy része külföldön dolgozó falunkbeli volt.

A vetélkedés két hármas csoportban folyt le. Az első körben 
1-1 csapat, a Gőllövők és a Trollfoci esett ki. Éjfélkor tartot-
tak egy zsíroskenyér party-t, majd a döntőbe jutásért küz-
döttek meg a focisták. A kiegyenlített erőket jellemzi, hogy 
volt olyan, hogy hetes rúgásokkal kellett eldönteni a tovább-

jutást. Az első helyért végül a Hangover ‚96 és Mono-pool 
Team mérkőzött meg. Itt is úgy látszott, hogy nem bír egy-
mással a két csapat, amikor az utolsó percekben a Mono-
pool megszerezte a vezetést, ezzel együtt a torna győzelmét.
Aki a hideg idő és a késői időpont ellenére kilátogatott a 
meccsekre, nem bánta meg, hiszen látványos, hajtós küzdel-
meket láthatott.
A torna legjobb kapusa Szabó Ádám (Titánok), legjobb játé-
kosa Palásti András (Mono-pool Team), gólkirálya Ürmös 
Péter (Hangover ‚96) lett.

Molnár M.

Bajuszfesztivál Kiskunfélegyházán
2019. augusztus 18-án hagyományos bajuszfesztivált ren-
deztek a kiskunfélegyházi sportcsarnok melletti területen. 
Az egész nap zajló programok mellett kézműves vásár is 
várta az érdeklődőket, ahol törzskiállítóként Vincze János 
csengelei fafaragó népi iparművész is bemutatta alkotásait. 
A kiállítását több falubelije is felkereste, köztük Kormányos 
Sándor polgármester is. A félegyházi rendezvények állandó 
résztvevője a Jónás borászat is, így a bajszosok és hozzátar-
tozóik megkóstolhatták édes nedüit.

M.M.

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.

Megérkeztem
Augusztus hónapban született gyerme-
kek:

Virág Sándornak és 
Szentes-Bíró Nórának Csenge.

Gratulálunk!

(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.§).

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

lomtalanítást végez!

A lomtalanítás időpontja: 
2019. szeptember 21. (szombat)

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítani 
kívánt hulladékot REGGEL 6 ÓRÁIG szíveskedjenek 
kitenni az ingatlan elé, a hulladéktároló edény mellé. 
Az apróbb tárgyakat zsákolva, dobozolva, a bútoro-
kat lapra szerelve szükséges kihelyezni.
A későn kihelyezett hulladékot, valamint az alábbi-
akban megjelölt hulladékokat nem áll módunkban 
elszállítani:
A lomtalanítás során ki nem helyezhető lomhulladé-
kok köre:

-  veszélyes hulladék: gumiabroncs, akkumulátor, 
festék, hígító, olaj, vegyszerek

-  elektromos, elektronikai készülék: hűtő, tv, 
mikróhullámú sütő stb.

-  építési és bontási hulladék, beton, tégla, cserép, 
csempe, ajtó-ablak, kád, mosdó, wc stb.

-  ipari és mezőgazdasági hulladék,
-  rendszeres szemétszállítási körbe tartozó ház-

tartási hulladék,
-  zöldhulladék,
-  hulladékká vált gépjárművek, valamint azok 

alkatrészei
Együttműködésüket köszönjük!

dr. Koltainé Farkas Gabriella 
ügyvezető igazgató

Meghívó
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül 

és a Somogyi Könyvtár támogatásával

GYULAI IVÁN

lesz a könyvtár vendége
2019. szeptember 26-án 18 órakor

Az előadóról röviden:
Ökológus, biológia-kémia szakos tanár, neve összefo-
nódott a „Gömörszőlősi fenntartható falu” program-
mal.
Munkáságáért 2005-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.
Borbás Marcsi Gasztroangyal című műsorában volt 
vele egy interjú és a mezőgazdasággal bármilyen for-
mában foglalkozó – hobbi vagy „hivatás szerű” – 
embereknek rengeteg hasznos tanácsot tud adni, jó 
előadásmóddal és szakavatottan, gyakorlatiasan.
4 éve amióta a mélymulcsos gazdálkodással műveli a 
kertjét: nem kell kapálnia, nem kell gyomirtással 
foglalkoznia, nem használ permetszereket és nem 
kell locsolnia!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2019. október 7.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2019. október 9.

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

2019. október 5-én 6 órától
2019. október 7-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2019. október 12-én 6 órától
2019. október 14-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2019. október 19-én 6 órától
2019. október 21-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2019. október 23-án, és
2019. október 26-án 6 órától
2019. október 28-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2019. november 1-jén 6 órától
2019. november 4-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

Állatorvosi ügyelet

Megemlékezés

SZABÓ IMRÉNÉ

halálának 3. évfordulóján

„  Ezer fúvó szélben ott lakom,

fénylő hegyek haván gyémánt vagyok.

Amikor így rám gondoltok, ne sírjatok,

hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.”

Szerető családjai
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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
Buduczkiné Sági Ildikó 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

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

KÉZMŰVES NAP

a Csengele házban

2019. szeptember 21-én 
(szombaton) 

9 órától.

Foglalkozások:
makramé (ehhez virágcserepet, 

vagy kaspót és 3 dl-es 
befőttes üveget hozni kell!)

Az egyéb hozzávalók 
rendelkezésre állnak.

Ebédre palacsintát kínálunk!

A részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Hirdetések
32 kalapácsos terménydaráló eladó! 
Érd.: 06-30/283-6963
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
Katonai ruhák eladók! 46-os, 56-os, 54-es méretben kan-
táros 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
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 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
Biciklijavítást, cipővarrást, valamint redőnyjavítást is vál-
lalok. 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, 
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, magasnyo-
mású géppel, akár pótkocsira feldobva is. 
Érdekel továbbá szalma kombájn alól és kaszálék is. 
Telefon: 06-30/413-2617
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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 
(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, 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! 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, radi-
átort, 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 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
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