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hí rek
Kedves Olvasók!

A koronavírus miatt kialakult vészhelyzetben az 
újság tartalma elég szegényes. Természetesen saját 
érdekünkben, de a rendezvények lemondásra kerül-
tek és azt sem tudni, hogy mikor fogunk legközelebb 
közösségi, kulturális programokat tartani.
A könyvtár nyitva van, a faluházi programok, sza-
badidős tevékenységek szünetelnek. Akinek gondot 
okoz a tantermen kívüli oktatás, segítséget nyúj-
tunk és ügyeik intézésében is, ha az elengedhetetle-
nül szükséges. Csak a legszükségesebb esetben 
keressék az önkormányzatot is! Egyenlőre szerdán-
ként, 8-12-ig tartanak ügyfélfogadást. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok, 
vigyázzanak magukra! 

Törköly Ágnes

Tisztelt Lakosok!

A nyilvános testületi ülésekről felvétel készül, 
melyet utólag megtekinthetnek 

a www.csengeleiinformaciok.hu weboldalon.
Akinek erre nincs lehetősége az újságban olvashat 

róla később egy összefoglaló cikket, valamint 
a testületi ülések jegyzőkönyvei 

elérhetőek a könyvtárban is.

Önkormányzati ülés
Csengele község Képviselő-testülete március 13-án tartotta 
soron következő nyílt ülését. 
Dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A 
hivatalos ülés megkezdése előtt a koronavírus miatt kiala-
kult helyzetről beszélt. (Ezt nem részletezem, hiszen az 
akkor elhangzottak óta az intézkedések változtak, szigorod-
tak.)
Ezután a testületi ülésre került sor, melyen először a 2020. 
évi költségvetési rendelet megalkotását tárgyalták. Ennek a 
rendeletnek a megalkotásához kiküldésre került a rendelet 
tervezet, valamint korábbi ülésen már részletesen beszéltek 
róla. 
Dr. Jaksa Tibor jegyző ezzel a napirendi ponttal kapcsolat-
ban elmondta, hogy bizonyos módosítások szükségesek a 
rendeletben, melyek a számadatokat nem érintik. A szám-
adatokban néhány helyen csak pontosításra van szükség.
Dr. Varga Szabolcs képviselőnek volt egy olyan kérdése, 
hogy a település támogatás lakhatással összefüggő sor mit 

takar. Válaszban megkapta, hogy ezen a lakhatási támoga-
tást kell érteni.
Valamint megkérdezte, hogy a Csengele Községi Sport 
Egyesület támogatása miért lett a korábbi 3 millió forintról 
4 millióra emelve. 
Polgármester válaszában elmondta, hogy a művészeti isko-
lát fenntartó alapítvány is és a sport egyesület is 2011 óta a 
3 millió forintot kapta. Az eltelt 9 év alatt, mindennek emel-
kedett az ára és ők is már csak a támogatás emelésével 
tudják kihozni a működésüket. Véleménye szerint ez úgy 
tisztességes, hogy ha mindkét alapítvány támogatását egy-
formán emelik. 
Csókási Zoltán képviselő hozzászólásában pontosított, 
miszerint a sport egyesület 5 éve kapja a 2,8 millió forintot, 
amit bizonyos kompenzációk után kikerekítettek 3 millióra. 
Korábban 2,2 millió volt az egyesület támogatási összege. 
Mivel a költségvetési rendelet tervezetet korábban a testüle-
ti tagok már részletesen átbeszélték ezért további hozzászó-
lás nem érkezett és egyhangúlag elfogadták. 
A második napirendi pontban a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása következett.
Boriné Dóka Erika pénzügyi csoportvezető elmondta, hogy a 
korábbi SZMSZ-ben voltak hibák, ilyen volt például, hogy 
nem pontosan a rendelet szerinti szöveg került a számok 
mögé. A Magyar Államkincstár ebben a tekintetben nagyon 
szigorú, sem szóköz elütést, sem kötőjel hiányát nem engedi 
meg, de ezt a módosított SZMSZ-t átnézték és jóváhagyták.
Az SZMSZ módosításával a testületi tagok egyetértettek, 
elfogadták.
Az egyebek napirendi pontban először Lantos István képvi-
selő kapott szót. Az iskola-faluház és a bolt-óvoda közötti 
zebra kialakításával kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévő-
ket. Erre korábban a közútkezelőtől azt a választ kapták, 
hogy ezt a területet megfelelően meg kell világítani. Erre ő a 
NKM Zrt-nek fogalmazott egy levelet, melyben leírta miért 
lenne nagy szükség a gyalogátkelő helyre és árajánlatot kér 
az áramszolgáltatótól ennek a területnek a megvilágítására. 
Dr. Jaksa Tibor jegyző szerint a levél már egy jó kezdet és 
remélhetőleg az egész kezdeményezés pozitív végkimenetelű 
lesz, de úgy gondolja, hogy önmagában ez kevés lesz. A gya-
logátkelőhely egy komoly terveztetést, közmű kialakítást, 
járdához csatlakozást igényel, ami rendkívül költséges, de 
természetesen nem kivitelezhetetlen. 
Csókási Zoltán képviselő szerint a faluház előtti buszmegál-
ló sem a megfelelő helyen van, ha sor kerül rá, a gyalogát-
kelőhely kialakításánál ezt biztos, hogy át kell helyezni, 
mert ez így rendkívül balesetveszélyes.
Ezzel kapcsolatban további hozzászólások érkeztek még, de 
a képviselő úr által megírt levelet jóváhagyták az továbbítás-
ra kerül a címzettnek.
Ezek után polgármester tartott egy beszámolót a két ülés 
között végzett munkáról. Elsőként elmondta, hogy március 
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12-én Szegváron volt a Magyar Falu Program keretében egy 
ülés. Megtörtént a források szétosztása a faluk között. 
Csengele orvosi rendelő felújítására 5 millió forintot, közös-
ségi tér fejlesztésére 3 millió forintot (ebből a táborozóhely 
fűtését szeretnék megoldani), eszközbeszerzésre a külterüle-
ti dűlőutak karbantartásához 2 millió forintot és civil szer-
vezetnek 1,4 millió forintot fog kapni. Az utóbbit a Csengeléért 
Egyesület fogja megkapni rendezvények szervezéséhez. 
Az előző időszakról rájuk maradt egy 890.000 Ft-os számlás 
kifizetés. Csengele mintás pólók és kötények szerepelnek a 
számlán, akinek esetleg szüksége van ilyenre vihet belőle. 
Ezt ki kell fizetni. 
Ezek után a pusztaszeri polgármester javaslatát ismertette 
polgármesterünk. Azok az önkormányzatok, akik közös 
hivatalt működtetnek a közös hivatal fenntartási költségét 
is közösen viselik. Itt a jegyző bérét szeretnék a pusztaszeri-
ek közösen viselni. Eddig ez nem így volt. Erre ő nem mon-
dott se igent, se nemet, ez egy közös döntés kell, hogy 
legyen, kérte a testületi tagokat, hogy gondolják át és a 
következő összejövetelen döntsenek róla. 
Arról is beszámolt, hogy tujafákat rendeltek nagyon kedvező 
áron Balástyáról. 
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
megkeresését jegyző úr ismertette. Dr. Jaksa Tibor elmondta, 
hogy 2019. novemberében foglalkoztak utoljára a szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkor-
mányzati rendelettel és az ehhez kapcsolódó közszolgáltatá-
si szerződéssel. Ebben bizonyos pontokat az NHKV kifogá-
solt és kérik, hogy 30 napon belül ezeket a módosításokat 
végezzék el. Ezen dolgozni fognak és a következő testületi 
ülésen egy napirendi pontban ezt megtárgyalják. 
Ezután polgármester elmondta, hogy április utolsó szerdá-
ján közös testületi ülést fognak tartani Pusztaszerrel. Ez 
hosszú ideje minden év áprilisában így van, utoljára 
Csengelén voltak, most Pusztaszeren lesz ez az ülés megtart-
va és ha minden jól megy akkor oda már az új tanyagondno-
ki busszal tudnak elmenni. 
Beszámolt arról is, hogy Dr. Lőrik Alíz háziorvossal a 
feladatellátási szerződés aláírásra került. A doktornő októ-
ber 1-vel kezdi a betegellátást. 
Az iskola régi mellékhelyiségének bontását még nem kezd-
ték el, a közbeszerzési eljárásról sem érkezett semmi pozitív 
visszajelzés. Amennyiben ez megtörténik, azonnal hozzálát-
nak a munkálatokhoz. 
További hozzászólás nem érkezett a jelenlévőktől, így pol-
gármester bezárta az ülést.

Törköly Ágnes

Nőnapi bál
Csengele Községi Önkormányzat március 7-én Nőnapi bálat 
szervezett. 
A vendégeket Dr. Tóth Tibor polgármester és Tóth Tibor 
alpolgármester fogadta, a hölgyeket egy-egy szál rózsával 
köszöntötték. 
A polgármesteri megnyitó után a vacsora következett, majd 
Csenki Attila humorista szórakoztatta a közönséget. Nőnap 
alkalmából természetesen a műsor is a nőkről és elsősorban 
a női gondolkodásról szólt, hogy ezt a férfiak néha mennyire 
nem értik. 
Az est folyamán a Zsomboys együttes szolgáltatta a zenét, 
akik széles slágerkínálattal a hatvanas évektől egészen nap-

A II. világháborúban elhunyt 
csengeleiek sorsa derült ki
Több mint hét évtizede befejeződött a II. világháború, azon-
ban még sokan nem tudják, hogy mi lett a harcokban eltűnt 
hozzátartozóikkal.
A 2004-ben megjelent Csengele krónikája című könyvben 
feldolgoztuk az I. és II. világháborús események során 
elhunyt vagy eltűnt személyek adatait. Azóta több újabb 
információ került felszínre, legutóbb az „Elhurcoltak – Távol 
a hazától” című internetes oldalon. Az oroszországi hadisí-
rokat gondozó társaság 1999-ben több mint hatvanezer, 
szovjet hadifogoly táborokban elhunyt magyarról szóló 
adatbázist adott át a magyar hadtörténeti intézetnek. Ennek 
megtörtént a feldolgozása, és a katonadolog.hu oldalon 
kereshetővé tették az információkat. Az adatbázisban olyan 
csengeleiek is szerepelnek, akiknek szomorú sorsa nem volt 
eddig ismert.
Ambrus Ferenc (született: Csengele 1920. dec. 23., anyja: 
Rácz Erzsébet) szabósegéd 1942-ben került a szovjet frontra. 
1943 januárjában vagy februárjában eltűnt, és 1943. február 
15-i dátummal nyilvánították halottá. Az újabb adatok sze-
rint Szagunyban esett fogságba 1943. január 18-án. Az 
alexini, 53. számú hadifogolytáborban tartották fogva, ahol 
1943. április 18-án hunyt el, ott temették el.
Csönyedi János (született: Csengele 1902.) neve eddig nem 
volt ismert, a csengelei emlékművön sem szerepel. A 27. 
munkaszolgálatos század kötelékénben, 1945. április 4-én, 
Pincéden esett szovjet fogságba. A krasznouralszki 376.
számú hadifogolytáborban 1945. december 24-én hunyt el, 
ott temették el. 
Ferencz János (született: Csengele 1911.) honvédről sem 
tudtunk eddig semmit, a neve nem szerepel a csengelei 
emlékművön. Ő a 33. határvadász zászlóalj híradós szaka-
szában szolgált, amikor Csapon 1944. november 20-án fog-
ságba esett. A boriszovi 183.számú hadifogolytáborban 
hunyt el 1945. április 2-án, ott temették el.

jainkig terjedő magyar és külföldi dalokkal szórakoztatták a 
közönséget a mulatós nóták mellett. 
11 óra környékén megérkezett Márió a harmonikás is, aki 
zenéjével tovább fokozta a már egyébként is jó hangulatot. 

Éjfél után kihúzásra kerültek a tombolaajándékok, a fődíjat 
egy két fő részére szóló ajándékutalványt Cserkeszőlőre az 
Aqua- Spa 4 csillagos Konferencia és Wellness Hotelba Fődi 
Zoltán és felesége Anikó nyerték. 

Törköly Ágnes

(folytatás az előzõ oldalról)
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Véradás
A Magyar Vöröskereszt 

2020. április 15-én 9-13 óráig 
véradást szervez a Faluházban!

Hasznos Istvánnak még a személyi adatait sem ismertük 
eddig, az emlékművön sem szerepel. Annyi információ állt 
rendelkezésre, hogy a feleségét, Papp Irént hadiözveggyé 
nyilvánították. Az újabb adatok szerint ő Csengelén, 1901-
ben született, bevonulásakor Szatymazon lakott. Német és 
magyar gyalogos egységekben is szolgált. Iglón 1945. május 
5-én esett fogságba. A 313. számú, gyektyarszki hadifogoly 
táborban hunyt el 1946. január 26-án. A 314/2. számú hadi-
fogolytábor temetőjében, Rezsen temették el.
Kiss Mihály (született: Csengele 1920. dec. 8., anyja: Kocsis 
Erzsébet) őrvezető sorsáról sem volt eddig információ. Az 
újabb adatok szerint a 14. lovasdandár kötelékében harcolt, 
amikor Berhidán 1944. december 14-én szovjet fogságba 
esett. A grozniji 237. számú hadifogolytáborban hunyt el 
1946. április 15-én, és ott temették el.
Kun Szabó István (született: Csengele 1911. június 12., 
anyja: Laczkó Etelka) őrvezetőről azt eddig is tudtuk, hogy 
Bajtán esett szovjet fogságba 1944. december 26-án. 
Hazatérő bajtársai szerint a Rosztov melletti hadifogolytá-
borban hunyt el 1945. május 8-án. Az újabb információk 
szerint a fogságba esés adatai helytállók. A nyilvántartás 
szerint a sahti 182/1. számú hadifogolytáborban hunyt el 
1945. május 17-én, ott temették el.
Mészáros László (született: 1914.) őrvezetőről eddig semmit 
sem tudtunk, a csengelei emlékművön sem szerepel. Az új 
adatok szerint Csengelén volt a lakóhelye. 1945. február 
12-én hunyt el valamelyik szovjet hadifogolytáborban, de 
erről több adat sajnos nincs. A fogolyazonosító száma 31476 
volt.
Molnár Dezsőről (született: Csengele 1914.) eddig semmit 
sem tudtunk, az emlékművön sem szerepel a neve. 
Valószínűleg ebben az játszott közre, hogy bevonulásakor 
Makón lakott. Az újabb információk szerint Diósgyőrön esett 
szovjet fogságba 1944. december 4-én. A 6009. számú hadi-
fogoly kórházban (Golubovka/Kagyijevka) hunyt el 1945. 
augusztus 19-én, ott temették el.
Pigniczki István honvéd (született: Kistelek 1895., anyja: 
Bartucz Rozália) lakhelye Csengelén volt. Feltételezték, hogy 
szovjet hadifogságban hunyt el, de közelebbi adat nem állt 
rendelkezésre. 1945. május 15-i dátummal nyilvánította 
holttá a bíróság. Az újabb információk szerint a 118. számú 
önálló munkaszolgálatos zászlóaljban szolgált, amikor 
ismeretlen időben és helyen szovjet fogságba esett. A 
ljublinoi 154. számú hadifogolytáborban hunyt el 1945. 
augusztus 16-án, és ott temették el.
Pölös István (született: Csengele 1908. október 29., anyja: 
Kovács Erzsébet) honvédról eddig azt gyanították, hogy a 
magyarországi harcokban esett el. A szegedi járásbíróság 
1944. november 15-i dátummal nyilvánította holttá. Az 
újabb adatok szerint a 324. számú hadifogolytáborban 
(Tyejkovo/Ivanovo) hunyt el 1945. október 18-án, és ott 
temették el.
Rabi Mihály (született: Csengele 1908., anyja: Nagy Erzsébet) 
honvédról is azt gondolták, hogy a magyarországi harcok-
ban hunyt el. A bíróság 1944. november 15-i dátummal 
nyilvánította holttá. Az újabb információk szerint 1945. 
április 3-án esett szovjet fogságba Magyarországon. A 
szegezsai 212. számú hadifogolytáborban hunyt el 1946. 
december 31-én, és ott helyezték örök nyugalomra.
A templom melletti emlékművön 53 második világháborús 
áldozat neve szerepel. A kőtábla 1995-ös avatása óta 20 
újabb csengelei hősi halott adatai váltak ismerté.

M.M.

Szünetelnek 
a templomi szertartások
Értesítjük a lakosságot, hogy a Püspöki Konferencia rendel-
kezése szerint mostantól nem lehet nyilvános szertartásokat 
tartani a katolikus templomokban. Így tehát a csengelei 
Szent Imre templomban is elmaradnak a nagyböjti kereszt-
úti áhítatok és a szentmisék is.
Vasárnapi szentmisét a tv csatornák közül több is közvetít, 
ily módon lehet bekapcsolódni a liturgiába.
Imádkozzunk azért, hogy ezeket a nehéz időket átvészeljük, 
testileg-lelkileg megerősödjünk, életszemléletünkben meg-
újuljunk!

Katona Attila

Fogadóóra
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
a koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdeké-
ben NEM TARTANAK fogadónapot.
Ügyintézésre telefonon, vagy elektronikusan van lehetőség! 
Telefon: 62/777-177, Fax: 62/777-178, Email: hulladek@
szegedihulladek.hu
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MEGEMLÉKEZÉS
„ Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.
Örök világosságban és békességben nyugodj,
Soha nem felejtünk ezt biztosan tudod!”

Emlékezünk

TÚRI JÁNOS

halálának első évfordulójára.

Szerető családja

Magas kereseti lehetőség Csengelén 
a Vetter Hungarynál

Spárgaszedésre, spárgaválogatásra 
és spárgacsomagolásra keresünk 60 év alatti, 

egészséges embereket.
Jelentkezés munkaidőben 

a 62/586-586-os telefonszámon

Megérkeztem
Március hónapban 
született gyermek:

Tisóczki Ferencnek 
és Olajos Alíznak 
Péter

Gratulálunk!

2020. március 28-án 6 órától 
2020. március 30-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2020. április 4-én 6 órától 
2020. április 6-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2020. április 10-én 6 órától 
2020. április 12-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2020. április 12-én 6 órától 
2020. április 14-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2020. április 18-án 6 órától 
2020. április 20-án 6 óráig 
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2020. április 25-én 6 órától 
2020. április 27-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2020. május 1-jén 6 órától 
2020. május 4-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

Állatorvosi ügyelet

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

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
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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:
Központ: 62/586-570, Fax: 62/586-578
Polgármester: Dr. Tóth Tibor Imre
Ügyfélfogadás: kedd: 9-12, Tel.: 62/586-575, 
polgarmester@csengele.hu 
Csépe András aljegyző
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, Tel.: 62/586-571, 
aljegyzo@csengele.hu
PÉNZÜGY, KÖNYVELÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Ádám Renáta Tel.: 62/586-574 adam.renata@csengele.hu
GAZDASÁGI ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boriné Dóka Erika Tel.: 62/586-576 borine.erika@csengele.hu
KÖNYVELÉS, ADÓ:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szarka-Kovács Csilla Tel.: 62/586-576 
szarka.csilla@csengele.hu 
KÖNYVELÉS (ÓVODA):
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Katonáné Szabó Ildikó Tel.: 62/586-576 
katonane.ildi@csengele.hu 
KÖZFOGLALKOZTATÁS, IKTATÁS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kiss Alexandra Tel.:62/586-573 kiss.alexandra@csengele.hu
SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-579 
magony.jozsefne@csengele.hu 
MUNKAÜGYEK, HIRDETMÉNYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka Tel.: 62/586-574 
kucsora.boglarka@csengele.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás: szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 62/586-579 
csengele.gyermekjolet@gmail.com
Mobil: 06-20/386-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, Tel.: 62/586-573
Tápai Lajosné
Csütörtökön a hivatali ügyfélfogadás szünetel!

A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

4,6 hektár földterület eladó! Van benne kevés erdő, 
legelő, szántó. 
Érd.: Gazsovics Mihály 06-30/415-1750
Áron alul eladó üveges elejű vitrines szekrény, 
4 személyes rekamié, színes televízió. 
Érdeklődni a 06-20/358-2386-os telefonszámon.
Eladó szekrénysor, csillár, olajkályha, száraz-vizes 
takarítógép, juta zsákok, keresztvágó fűrész, 
rámás fűrész, szőlőprés, poharak, készletek, tv, 
székek, ásó. Érdeklődni: 06-30/8828-255
Hobbikert ipari árammal, fúrott kúttal eladó a csator-
na parton. Ugyanitt egy 27 x 7 méteres ¾-es és colos 
csőből. Érdeklődni: 06-30/334-9775
2 személyes kihúzható kanapéágy, 2 db fotellel és 
egy szekrénysor eladó! Érd.: 30/731-1681
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
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
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
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiá-
tor, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa 
súlyokkal, 1 db villanyos húsdaráló. 
Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos cső-
ből 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 
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 tányé-
ros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
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
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyár-
fa sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351

Hirdetések
Eladásra kínálok 1/1-es tulajdonú egybefüggő erdőt, 
CSENGELE település közelében az alábbi HRSZ-eken: 
068/18; 090/13; 085/36; 085/23; 085/25 
Mindösszesen: 40,7206 HA. A terület körbeölel lakott, 
illetve lakatlant tanyákat. Egyik tanya külföldi nyug-
díjasok tulajdonában van, akik szépen karban tartják 
a területüket. Érd.: 30/9679040
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Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkony-
hás, gázkonvektor fűtéses magánház melléképületek-
kel, nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kerté-
szeti 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, magas-
nyomású 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
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű 
földterület, ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgony-
zott 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)
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. Érd.: 06-30/494-9915
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefú-
vós kazán! Érd.: 06-30/590-9351
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 ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalál-
kozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 
főig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg tel-
jes 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 kapha-
tó. Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon 
lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemé-
lyes rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok 
eladók! Érdeklődni: +36-20/2906-776
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert 
eladó! Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb kony-
hai 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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