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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
Eldőlt: lesz pályavilágítás 
és öltöző is!
Csengele község önkormányzata ülést tartott január 16-án a 
polgármesteri hivatalban. Az összejövetel egyetlen témája a 
sportpályával kapcsolatos fejlesztésekről szólt.
Az elmúlt évben a képviselő-testület 1 igen, 2 tartózkodás és 
4 nem szavazattal nem támogatta, hogy a nagypálya világí-
tást kapjon, és az erre vonatkozó 8 milliós önrészt nem 
szavazta meg.
Azóta újabb, kedvező fejlemények érkeztek. Az ülésen 
Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád 
megyei igazgatója vázolta a lehetséges variációkat. 
Elmondta, hogy amennyiben a pályavilágításhoz szükséges 
önrészt, 8 milliót az önkormányzat biztosítja, akkor az öltö-
ző bővítéséhez szükséges 16 milliót más forrásból biztosít-
ják, ahhoz már nem kell önrészt fizetni.
A hozzászólások során érvként elhangzott, hogy a lakosság 
egy része szeretné a világítást a pályára, a másik része pedig 
azt szükségtelennek tartja. A képviselők többsége viszont az 
öltöző bővítését és egy konditerem kialakítását jó dolognak 
tartja.
Kun-Szabó Tibor CSKSE-elnök tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a pályavilágítás éves szinten kb. 100 ezer forint költsé-
get jelent. Ő úgy gondolja, hogy a két beruházás együttes 
megvalósítása kedvezőbb lenne az önkormányzatnak, mert 
összesen 8 millióba kerülne a 16 millió helyett.
Az ülésen sok érv hangzott el, többféle variáció merült fel. 
Végül a képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal arról 
döntött, hogy biztosítja a 8 millió forint önrészt a pályavilá-
gítás kialakításához, azzal a kikötéssel, hogy Kun-Szabó 
Tibor az öltöző beruházás elmaradása esetén a 8 millió 
forintot az önkormányzatnak visszafizeti.

M.M.

Charleston válogatás következett az Ifjúsági mazsorettek 
kíséretében.

A One moment in time című számot a zenekar előadásában 
hallhattuk, melyben Pigniczki Dóra működött közre gyönyö-
rű hangjával.
Az I will survive című szám alatt újra a Kristály 
mazsorettcsoport táncolt, majd a Rendőrakadémia című film 
zenéje következett az Ifjúsági mazsorettcsoport közreműkö-
désével.
Évek óta hagyomány, hogy a 10 éve mazsorettező lányokat 
köszönti az iskola vezetősége és egy-egy ajándéktárggyal 

Újévi hangverseny
A művészeti iskola második alkalommal rendezte meg újévi 
hangversenyét, melyre idén január 11-én került sor. 
A megjelenteket elsőként Dr. Tóth Tibor polgármester 
köszöntötte, majd Lehár Ferenc Szamosmenti indulójával és 
a Kiscsillag mazsorettcsoport műsorával kezdődött el a ren-
dezvény. Ezután a fiatalok által nagyon kedvelt svéd lemez-
lovas Avicii egyik ismert dallamát, a Hey Brother-t játszotta 
a zenekar a Kristály mazsorettcsoport közreműködésével. 
Egy karácsonyi hangulatú dallam, Zsédenyi Adrien a Szürke 
patás című száma következett, melyet a Rézfúvós Együttes 
adott elő, szólót énekelt Pigniczki Dóra. A Lexington című 
darabra a Hercegnők mazsorettcsoport táncolt, majd egy 
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Felhívás a kéményellenőrzés 
változásaira

A kéményseprés szolgáltatásban jelentős változások 
történtek. A magánszemélyeket a Katasztrófavédelem 
ellenőrzi, ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telep-
helye vagy fióktelepe van bejegyezve a 
Katsztrófavédelem felügyelete alatt az erre jogosult 
szolgáltatók feladata maradt. A közületek számára 
kéményseprő-ipari tevékenység kötelező és megren
delésre történik.
A Szegedi Kéményseprő ipari Kft. 2015. évi CCXI. tör-
vény és a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet és a Katasztró-
favédelem szolgáltatási tevékenység nyilvántartási 
száma: K001/06/2019 alapján a kötelező kéménysep-
rő-ipari szolgáltatás elvégzésére jogosult. A szolgálta-
tó vállalja, hogy a tűzvédelmi hatóság részére a 
füstgázelvezetéssel kapcsolatos bizonylatokat szol
gáltatja, és ha szükséges a kéményvizsgálatot 
elvégzi.

Kémény típusok

Kémény- 
ellenőrzés 

és esetleges 
tisztítás díja 

(Nettó)

Kémény- 
ellenőrzés 

és esetleges 
tisztítás díja 

(Bruttó)
ENHS 3 500 Ft 4 445 Ft
ENHG 3 500 Ft 4 445 Ft
EZTG 3 500 Ft 4 445 Ft
KNHS, KNHG, KNTG, 
KZTG 11 000 Ft 13 970 Ft

Kiszállási díj: 
(címenként) 4 000 Ft 5 080 Ft

Kéményvizsgálat díj táblázata és a szerződés a www.
kemenytistitas.hu oldalon megtalálható, ha további 
információval tudjuk segíteni munkáját, kérjük, keres-
sen minket telefonon, email-en vagy személyesen. 
Köszönjük, hogy időt szakított a tájékoztatónk elolva-
sására. 

Tisztelettel:

Németh János 
Szegedi Kéményseprőipari Kft.

köszönik meg a sok év áldozatos munkáját. 10 éves mazso-
rettes munkáját köszönték meg Árvai Kittinek, Szécsényi 
Viviennek, Széplaki Lilinek és Virág Katalinnak.
Sajnos az élet rendje, hogy vannak olyan mazsorettes lányok 
is, akik családi, munkahelyi vagy iskolai teendőik miatt már 
nem tudják összeegyeztetni a próbákat és a fellépéseket. 
Ekkor hozzák meg a szomorú döntést, hogy befejezik a 
mazsorettes munkát. Így döntött most Turcsán Dóra és Kiss 
Alexandra is. Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Czirok Zoltán és 
Csáki Klaudia nekik is megköszönték az együtt eltöltött sok-
sok közös évet. 
A Csárdáskirálynő ismert dallamai csendültek fel a zenekar 
előadásában, mint a Te rongyos élet, A lányok a lányok, 
Hajmási Péter és Jaj cica.
Ezután ismét köszönetnyilvánítás következett. A zenekaro-
sok között is volt két jubiláló tag. Csépe-Bánhidi Bernadett 
és Vörös József 25 éve vesz részt a fúvószenekari munkában. 
Miután megkapták ajándékukat, ők is köszönetet mondtak a 
Czirok házaspárnak. Példák lehetnek mindenki számára, 
hiszen a zenélést bármeddig lehet folytatni.
A folytatásban a 32-es Baka vagyok én című dallam csendült 
fel a Kristály mazsorettcsoport közreműködésével. 
Az Ismerős arcok Nélküled című számát hallhattuk már 
korábban a zenekartól, de ezt nem lehet megunni. A közön-
ség is nagyon szereti és a zenekar tagjai is kedvelik. 
Pigniczki Dóra énekelt szólót.

A szép ének után újabb ajándékátadás következett. Azoknak 
a táncos fiúknak köszönték meg munkájukat, akik az álta-
lános iskola befejezése után is fontosnak érzik, hogy együtt 
táncoljanak. Sokszor szabadidejüket is együtt töltik, szíve-
sen vesznek részt bemutatókon, versenyeken. Csáki 
Rolandnak, Simó Szabolcsnak, Susánszki Zoltánnak, 
Hajagos Lászlónak és Zsolnai Balázsnak köszönte meg 
munkáját Czirokné Krizsán Zsuzsanna és Csáki Klaudia. 
Ezután az Ifjúsági mazsorettek közreműködésével egy 
Norman Tailor összeállítás következett, majd a koncertet a 
Radetzky induló zárt, mely alatt az összes mazsorett táncolt.

Köszönjük szépen a művészeti iskola vezetőségének, tanára-
inak, fellépőinek, hogy megszervezték a hangversenyt.

Törköly Ágnes

A rendezvényt támogatta:
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Kedves Érdeklődők!

Hatha jógaórák a faluházban 

csütörtökönként 18 órától!

Mindenkit szeretettel várok kortól, 

súlytól függetlenül!

Mihályiné Lantos Erika

hatha jógaoktató

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik fiunk

TÚRI TIVADAR

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak.

„ Lelked reméljük békére talált, 
S Te már a mennyből vigyázol majd ránk! 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Szülei és testvére

MEGEMLÉKEZÉS
„ Köszönjük, hogy éltél, 
és minket szerettél! 
Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél. 
Szívünkben emléked örökre itt él!”

Emlékezünk

TÖRKÖLY MIHÁLYNÉ

halálának harmadik évfordulójára.

Szerető családja

ERDÉSZETI HÍREK
Körzeti erdőtervezés
Szerencsésebb erdőgazdálkodók az erdészeti hatóság tájé-
koztató leveléből, vagy a NÉBIH honlapján elhelyezett útmu-
tatóból már 2019-ben értesülhettek róla, hogy a Kisteleki 
Erdőtervezési Körzetben (Baks, Balástya, Csanytelek, 
Csengele, Dóc, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, 
Sándorfalva, Szatymaz, Tömörkény, Zsombó községhatá-
rokban) folyamatban van a körzeti erdőtervezés, melyet a 
Kecskeméti Járási Hivatal Erdőtervezési Osztálya végez. 
Ennek eredményeképpen várhatóan idén nyáron, vagy az 
ősszel minden erdőgazdálkodó hivatalból megkapja az új 

erdőtervét (a körzeti erdőterv rá vonatkozó erdőgazdálkodói 
kivonatát). Az ebben foglalt jogok és kötelezettségek az erdő 
mindenkori erdőgazdálkodóját jogosítják és kötelezik, a 
jogosultságok a következő erdőterv kiadásáig gyakorolható-
ak. Az elkövetkező körülbelül 10 évben tehát ezek az előírá-
sok határozzák majd meg az erdőben végezhető, végzendő 
munkákat. Sajnos nem mindenkihez jutott el ez az informá-
ció, így sokan nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy saját 
erdejük kezelésével kapcsolatos javaslataikat megküldjék az 
erdőtervezőknek. (A körzeti erdőtervezés hatósági szakasza 
várhatóan a tavasszal indul, melyről az érintett erdőgazdál-
kodók tájékoztatást fognak kapni, illetve arról a polgármes-
teri hivatalokban kihelyezendő hirdetményből is értesülhet-
nek.)

Pályázatok
2019. végén jelentősen növekedtek az új erdők létrehozását 
célzó Erdősítés támogatása pályázati jogcím egységárai. 
Így egy hektárnyi erdőtelepítés támogatása fafajösszetételtől 
függően 2.800.000 forinttól 4.900.000 forintig terjedhet, 
melyhez még kiegészítő intézkedések is társulhatnak (kerí-
tés, cserjeszegély, őshonos elegyfafajok alkalmazása). A 
területalapú támogatás (SAPS) továbbra is megmarad a 
beerdősített területen. Az erdőtelepítés összes költsége jelen-
leg körülbelül 600.000 forint hektáronként. Az erdőtelepítés 
a tulajdonos, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának 
hozzájárulásával, az erdészeti hatóság által jóváhagyott 
erdőtelepítési-kivitelezési terv alapján végezhető. Először ezt 
a tervet kell okleveles erdőmérnökkel elkészíttetni, majd 
annak hatósági jóváhagyása után lehet pályázni. A pályázat 
utófinanszírozott. A tervezés során a felhívásban foglalta-
kon túl számos feltétel, adottság, körülmény (például termő-
hely, védett és/vagy NATURA 2000 terület, kulturális örök-
ségvédelmi terület, szolgalmi jogok, településrendezési terv 
előírásai) is vizsgálandó, amiről a terv készítője gondosko-
dik. 
Már meglévő erdőterületen jelenleg nincs túl sok pályázati 
lehetőség. Az állománynevelés-, illetve a szerkezetátalakí
tás támogatását lehet kiemelni. Az előbbi igényelhető a 
jellemzően vékonyabb, fiatalabb erdők befejezett ápolása, 
nyesése, tisztítása (ritkítása) támogatására. Utóbbi a kiter-
melt, nem őshonos állományok helyén (részben) őshonos 
állományok létrehozását támogatja. Ezen támogatások hoz-
závetőleg a felmerülő költségeket fedezik.

Erdészeti igazgatás
Az utóbbi évtizedekben folyamatosan zajlik a közigazgatás 
átszervezése, amely az erdészeti hatóságot is érintette. Az 
Erdőfelügyeleti és az Erdőtervezési Osztályok ügyintézőit 
jelenleg Szegeden, a Föltámadás utca 29. szám alatt a hétfő 
délelőtti ügyfélfogadási időpontban lehet elérni. A Kisteleki 
Erdőtervezési Körzet ismert erdőfelügyelője Lestyán Csaba 
János okleveles erdőmérnök – jelen sorok írója – már nem az 
erdészeti hatóságnál dolgozik, 4 év erdőtervezői és 25 év 
erdőfelügyelői tapasztalat birtokában erdészeti szakirányí-
tóként, erdészeti szolgáltatást végző egyéni vállalkozóként 
folytatja tevékenységét. Pályázatírással, erdészeti munkák 
(fakitermelések, kérelmek, bejelentések, támogatások) ható-
sági ügyintézésével kapcsolatosan továbbra is elérhető.
Jó tudni, hogy a földhasználat nyilvántartását erdőterületen 
az erdészeti hatóság vezeti. Az erdővel kapcsolatos pályáza-
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Megérkeztem
Január hónapban született 
gyermek:

Szarka-Kovács Sándornak 
és Tajti Tamarának Vivien.

Gratulálunk!

tok, támogatások egyik alapfeltétele, hogy a pályázó, igény-
lő szerepeljen az erdőgazdálkodói nyilvántartásban. A 
bekerülés egyik alapvető feltétele, hogy az érintett földterü-
let földhivatali és erdészeti hatósági nyilvántartása meg-
egyezzen. Eltérés esetén először a művelési ágat, térképi 
állapotot kell javíttatni. Szintén fontos, hogy erdőgazdálko-
dónak az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének 
biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet 
kell alkalmaznia.
Sokakat érinthet, hogy a jellemzően 2009. júliusa előtti, még 
a korábbi erdőtörvények szerint kötött erdőgazdálkodói 
megbízási szerződések az új erdőtörvény rendelkezése sze-
rint 2020. május 7-én hatályukat vesztik, az ilyen jogcímen 
fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgaz-
dálkodói nyilvántartásból. Bár a határidőt egyszer már meg-
hosszabbították, az érintetteknek célszerű felkészülni rá, 
hogy új szerződéseket kell kötniük.

Lestyán Csaba János

Lestyán Csaba János
okleveles erdőmérnök, jogosult erdészeti szakszemélyzet

Telefon: 06 (30) 2693659

Folytatódik a „Hozd és vidd” 
ingyenes ruhaválogatás

A régi, Deák Ferenc utcai orvosi rendelőben működő 
„Hozd és vidd” ruhaválogatási lehetőség nem szűnik 
meg. 2019. november 1-jétől a Május 1. u. 46. szám 
alatti Egészségházban heti egy alkalommal, minden 
szerdán 8 és 10 óra között lehet igény szerint válogat-
ni. Bejárat a személyzeti bejárónál.

2020. február 8-án 6 órától
2020. február 10-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2020. február 15-én 6 órától
2020. február 17-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2020. február 22-én 6 órától
2020. február 24-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2020. február 29-én 6 órától
2020. március 2-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2020. március 7-én 6 órától
2020. március 9-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

Állatorvosi ügyelet

SUDOKU
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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:
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: 06-30/385-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, Tel.: 62/586-573
Tápai Lajosné
Csütörtökön a hivatali ügyfélfogadás szünetel!
Hulladékudvar nyitva tartás
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidő: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Polgármesteri Hivatal

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.

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

Fogadóóra
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: március 2.

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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Tisztelt Erdőtulajdonosok 
és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív mun-
kák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun 
József, aki a 0630/3780899-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.§).

Hirdetések
Áron alul eladó üveges elejű vitrines szekrény, 4 szemé-
lyes rekamié, színes televízió, 2 db 2,5 mx3m-es sző-
nyeg és öt fogú alumínium létra. Érdeklődni a 
06-20/358-2386-os telefonszámon.
Eladó szekrénysor, csillár, olajkályha, szárazvizes 
takarítógép, juta zsákok, keresztvágó fűrész, rámás 
fűrész, szőlőprés, poharak, készletek, tv, székek, ásó. 
Érdeklődni: 0630/8828255
Hobbikert ipari árammal, fúrott kúttal eladó a csatorna 
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.: 30/7311681
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
32 kalapácsos terménydaráló eladó! 
Érd.: 0630/2836963
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: 0630/8555259
Porta eladó az Egyetértés utcában 90 m2 alapterületű 
alappal, közművesített, fúrott kúttal. 
Érd.: 06-30/598-3097
Az 551es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 
m2 nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis 
vegyes fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 0630/5055359 (csak németül beszélő), 
0630/3043366 (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 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 8,5es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből 
öntözőberendezésekkel eladó! 
Érd.: Magony István, 0630/2690786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! 
Érd.: 0630/7263137
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.: 0620/4766448
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 kgos), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 0620/3582386
Eladó 2 db 12es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”es cső
ből, és 1 db 12es 40 méter hosszú fóliaváz 1” cső
ből. Érd.: Béres István 0630/4659169
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa 
sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 0630/5909351
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: 0630/4132617
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: 0630/2187694es 
telefonszámon délután 4 óra után.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: március 4.
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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.: 0620/4308482
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.: 0630/4522218 és 0630/7111745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 0630/2187694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 0630/3282375
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást 
is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2es, amihez 
melléképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, 
ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami 
szántóból, legelőből és kaszálóból áll. 
Érd.: 0630/4955593 (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
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! 
Érd.: 0620/2311530
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós 
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 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, 0662/312323 
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
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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