
Hetven éven felüliek köszöntése
December 11-én rendezték meg a faluházban a hetven éven 
felüliek ünnepségét. Elsőként dr. Tóth Tibor Imre polgármes-
ter köszöntötte az idős embereket. Elmondta, hogy sokan azt 
gondolhatják, hogy évente egyszer tartanak egy rendezvényt 
az időskorúak számára, aztán egy évig elfelejtik őket. 
Csengelén ez nem így van, az önkormányzatra és a polgár-
mesteri hivatal dolgozóira bármikor lehet számítani, ha 
nehézségeik adódnak. A polgármester bejelentette, hogy a 
képviselő-testület a korábbi 3.500 Ft-os karácsonyi csomag 
keretét 10 ezer forintra emelte. Most utalvány formájában 
kapják meg ezt az összeget, melyet a helyi boltokban lehet 
levásárolni, és még a mozgó húsboltos is elfogadja. További 
szép bejelentés volt, hogy a kóser vágóhíd tulajdonosai is 
baromfikból álló csomagot ajánlott fel a 70 éven felüliek 
számára.

Sánta Ferenc nyugalmazott polgármester elmondta, hogy az 
idősek karácsonyi ajándékának a keretét Tóth Tibor alpol-
gármester javaslatára emelték fel, amiért köszönet illeti őt.
A polgármesteri köszöntő után a művészeti iskola növendé-
kei következtek. A fiatalok furulyán és kürtön adtak elő szép 
dallamokat, a táncosok többféle zenére adták elő produkció-
jukat. A műsor végén a Régi Dalok Őrzői következtek Rényi 
László vezetésével. A főleg asszonyokból álló együttes régi 
katonadalokat adott elő.
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hí rek
A rendezvény után helyben át lehetett venni a vásárlási utal-
ványokat és a kóser vágóhíd nagy szatyor baromfihús aján-
dékát.

M.M.

Mikulás bál
Az általános iskola szülői szervezete idén december 7-én 
rendezte meg hagyományos jótékonysági mikulás bálját. 
Este hat órára megtelt a faluház nagyterme közönséggel, a 
fanfár hangjai után Longa Istvánné igazgatónő köszöntötte 
a megjelenteket.
Ezután kezdődött a műsor, melyet idén is a művészeti iskola 
fúvós, táncos, ütős növendékeitől láthattunk. 
Elsőként furulyán Szabó Kitti, Kóré Jázmin, Kurucz Krisztián, 
Tisóczki István és tanáruk Czirok Zoltán a Gólya, gólya gili-
ce című gyermekdalt adták elő. 
Utánuk Székesi Zsófia, Szűcs Kamilla és Kalmár Gergely 
tanár úr A bundának című gyermekdalt mutatta be szintén 
furulyán. 
Kornóczi Tamara, Kovács Fanni és Tóth Sándor furulyán 
adta elő Kodály Zoltán Részlet az I. vonsónégyeséből.

Trombitaszó következett Gera Zsolttól és Kalmár Gergelytől, 
a Gólya, gólya gilice című dalt fújták el. 
Az első osztályosok a Hull a szilva a fáról és a Házasodik a 
tücsök című dalokra készült koreográfiát táncolták. Ezután 
az ütő tanszakos tanulók következtek. Csókási Tamás, Gera 
Dominik, Hegedűs Bálint, Vígh Noel, Balázs Róbert és taná-
ruk Tömösi Tamás mutatott be egy produkciót. 
Őket a 2. osztályosok tánca követett, akik egy könnyed kará-
csonyi slágerre készült koreográfiát táncoltak.
Tenorkürtön Majlát Anita és Kovács Bianka két angolszász 
karácsonyi dalt adott elő. 
Vígh Noel tanárával Gömöri Balázzsal német karácsonyi 
népéneket játszottak. 
A 3-4. osztályosok egy lassú rumbát táncoltak, majd egy 
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kürt trió következett Katona Angelika, Katona Veronika és 
Vágó Petra Anonymus Quatre Branles című művét adták elő. 
A 8-9. osztályosoktól egy salsát láthattunk, az 5-6. osztályo-
sok pedig egy latinos hangulatú táncot mutattak be. 
A művészeti iskola ifjúsági kamaracsoportja egy John 
Dunstable művet játszott. 

A Kristály csoportot középiskolás lányok alkotják, a mikulás 
bálra egy székes produkciót mutattak be a Con Calma című 
számra.
A Cicák-Kandúrok csoport a Senorita című nyári slágerre egy 
bachatat táncoltak. 
Az Ifjúsági Mazsorett csoport most nem mazsorett táncával 
szórakoztatta a közönséget, hanem légiutaskísérőnek öltöz-
ve egy jive-t mutattak be. 
A műsort a művészeti iskola felnőtt kamaracsoportjának 
műsora zárta Ted Huggens Pavane in Blue és Rakonczai 
Viktor Szürke patás című számát játszották.
A báli forgatagot a nyolcadikosok nyitó tánca nyitotta meg. 
10 órakor a legkisebbek örömére megérkezett a Mikulás, aki 
szaloncukrot osztogatott a gyerekeknek, majd kisorsolásra 

került a sok-sok tombola ajándék. Ezek után pedig hajnalig 
tartott a szórakozás.

T.Á.

Karácsonyi ünnepség az általános iskolában
Már hagyomány, hogy az utolsó tanítási napon a hittanosok 
készülnek műsorral a karácsonyi ünnepségre. Most is így 
történt, akik Zólyomi-Katona Theodóra hitoktató irányításá-
val egy gyönyörű műsort állítottak össze a kis Jézus születé-
séről. 
Befejezésül Longa Istvánné igazgatónő az osztályoknak 
átadott egy karácsonyi csomagot, majd jó pihenést kívánt 
mindenkinek a téli szünetre.

Adventi gyertyagyújtások
Advent első vasárnapja december 1 volt. Az eddigiektől elté-
rően, most nem a József Attila téren ünnepeltünk, hanem a 
plébániai közösséggel együtt, a szentmisék keretein belül 
gyújtottuk meg a négy gyertyát. Az első gyertyát Dr. Tóth 
Tibor polgármester gyújtotta meg. 
Antal Imre plébános úr, nagyon szép szentmisét celebrált. A 
karácsonyra való készülődés mellett a szentmisén áldásban 
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részesítette a jubiláló házasokat. Példaként állította őket az 
ifjúság elé, hogy egymás társaságában lehet békés, boldog 
életet élni, 20, 30, 50 vagy annál több évig is. 
A szentmise után, most is készültünk műsorral, melyet a 
művészeti iskola fúvós növendékeitől láthattunk. 

December 15-én, a harmadik gyertyagyújtáson, az óvodások 
és a táncosok produkcióiban gyönyörködhettünk. 
Mindkét alkalommal a műsor után forralt bort, teát, mézes 
kalácsot, süteményeket, szendvicset és zsíros kenyeret lehe-
tett fogyasztani.

Gyovai Aranka virágkötő, évek óta jár erre a rendezvényre és 
tavaly eldöntötte, hogy idén ki is állít. Standját Horváth 
Richárddal állították össze, amely egy mikulás virágból 
összeállított nemzeti színű ruha volt, Ricsi pedig az újra-
hasznosított CD lemez ruháját állította ki. Így közösen a 
zsűri által megszavazott különdíjat érdemelték ki. Nagy 
megtiszteltetés volt számukra, hogy a díjat Gombás Attilától 
vehették át, aki egy nemzetközi virágkötő versenyt nyert 
meg korábban.

Törköly Ágnes

Berényi Tibor nyulai minden lehetséges díjat 
elhoztak az országos kiállításról
Berényi Tibor már gyermekkorában is foglalkozott nyúlte-
nyésztéssel, de a felvásárlási lehetőségek megszűntével ezt 
egy ideig szüneteltetnie kellett. Három éve viszont újra bele-
vágott a dologba, és szép sikereket ért el közepes termetű 
állataival a kiállításokon. Tavaly a mosonmagyaróvári kiál-
lításon fajtagyőztes lett újzélandi, vörös nyulával.
2019 decemberénben Püspökladányban rendezték meg az 

Fehér Kálmán pálinkafőző hat éremmel 
tért haza egy nemzetközi fesztiválról
A Zentai Gazdakör Elnökségének felhívása alapján, a 
Gyümölcstermelőket egyesítő szakág a Szent Miklós 
Pálinkalovagrend tagjaival közösen az idei évben is meg-
szervezték a XIX. Zentai Mikulásnapi Nemzetközi 
Pálinkafesztivált. 
A rendezvényre november 20-án került sor. A versenyre 
többféle gyümölcspálinkával, különböző ágyas és érlelt 
pálinkákkal lehetett jelentkezni, melyek értékelését szerbiai, 
magyarországi, valamint szlovákiai szaktekintélyekből 
összeállított bírói testület végezte. 
Közel 700-an neveztek különböző pálinkafajtákkal 
Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából, 
Romániából és Magyarországról erre a versenyre. Fehér 
Kálmán pálinkafőző mester hét fajta párlattal indult a meg-
mérettetésen. Az eredményhirdetésre december 14-én került 
sor szintén Zentán. Ekkor derült ki, hogy a hét pálinkából, 
hattal érmet is szerzett. 

Irsai Olivér pálinkáját arany, birskörtéjét ezüst, sárgabarack-
ját ezüst, törköly pálinkáját szintén ezüst, az alma és szilva 
pálinkáját pedig bronzéremmel értékelték a zsűritagok. 
Gratulálunk ehhez a szép nemzetközi sikerhez!

Törköly Ágnes

XXXIII. Keceli Virágfesztivál 
és Fazekas Kiállítás
2019. december 5-7-ig rendezték meg Kecelen ezt a nagysza-
bású rendezvényt, amiről elmondható, hogy Magyarországon 
egyedülálló. Ilyen kiállítások már nincsenek, az ehhez 
hasonló események már mind fesztivál jellegűek. 
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országos nyúl kiállítást, ahol osztrák szakemberek bírálták 
el a több mint ezer nagyfülűt. Maximum 100 pontot lehet a 
bírálatokért kapni, de ez gyakorlatilag nem lehetséges, 
ehhez tökéletes állat kellene. Berényi Tibor egyik nyula 
viszont 97,5 pontot ért el, és ezzel fajtagyőztes lett. Emellett 
egy négy tapsifülesből álló kollekciója is győztes lett az újzé-
landiak között. Ezek más fajtákkal összevetve is olyan szép 
eredményt értek el, hogy megkapták a Magyar Nyúltenyésztők 
Országos Egyesületének vándorserlegét is.

Nem csoda, hogy a kiállításon szereplő állatait elkapkodták 
tőle, még az osztrák bírók is vittek haza belőle. Csak két 
tenyészállata jött vissza Csengelére.

Molnár Mihály

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.

Önkormányzati ülés, 
közmeghallgatás
Csengele község Képviselő testülete 2019. december 2-án 
rendkívüli nyílt ülést tartott az önkormányzatnál. 
Dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és 
ismertette az ülés napirendi pontjait, melyek a következők 
voltak:

1.  Alpolgármester választásának eredménye, mely zárt 
ülésen történt.

2.  Az alpolgármester eskütétele.
3.  Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása.
4.  Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása.
5.  A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzlet-

rész vásárlásának felajánlásáról szóló tájékoztató meg-
tárgyalása.

6.  Közbeszerzési terv módosítása.
7.  Az iskola mellett működő intézményi tanácsba való 

delegálás.
A Képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta.
Első napirendi pontban polgármester ismertette, hogy a 

testület alpolgármesternek Tóth Tibort választotta. Ezután 
Tóth Tibor letette az alpolgármesteri esküt.
Harmadik napirendi pont következett. Ehhez a napirendi 
ponthoz Dr. Jaksa Tibor jegyző ismertette a jogszabályokat 
és ennek alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 
Csengelén bruttó 224.364 Ft/hó tiszteletdíjra, költségtérítés-
ként ennek 15%-ára bruttó 33.655 Ft/hó összegre jogosult. 
Jegyző úr befejezésül felolvasta az erről szóló határozati 
javaslatot, melyet Dr. Tóth Tibor polgármester vitára bocsá-
tott. 
Jegyző úr kérésre még egyszer ismertette, hogy hogyan jött 
ki ez az összeg, tehát a polgármesteri fizetés 50%-nak, a 
90%-a, ez a bruttó 224.364 Ft. 
Tóth Tibor hozzászólásában elmondta, hogy tiszteletdíjának 
egy részét társadalmi célú támogatásokra fogja fordítani. 
Csókási Zoltán elmondta, hogy az a két összeg nettóban kb. 
180-185.000 Ft lesz. Több hozzászólás nem érkezett, de 
mielőtt a határozati javaslatot elfogadták volna, Tóth Tibor 
személyes érintettséget jelentett be. A testület Tóth Tibor 
alpolgármestert nem zárta ki a szavazásból és ezek után 
elfogadták az alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérí-
tésről szóló határozati javaslatot. 
Negyedik napirendi pontban, az SZMSZ megtárgyalása 
következett.
Polgármester már korábban elmondta, hogy egy teljes átdol-
gozásra volt szükség és most egy minimalista, egyszerű 
Szervezeti és Működési Szabályzat született.
Dr. Jaksa Tibor hozzászólásában részletesen kifejtette az 
SZMSZ nehézségeit, buktatóit. Elmondta, hogy miért célsze-
rű az egyszerűbb formát választani. A szabályzatban min-
den le van írva, ami szerint az önkormányzatnak és a testü-
letnek működni kell. Bízik benne, hogy maximum kisebb 
módosításokkal, de ez az SZMSZ már megfelel a törvényes-
ségi előírásoknak.
Varga Árpád képviselő azt kérdezte, ha mégis úgy alakul, 
hogy változtatni kell valamit az SZMSZ-en, akkor hogyan 
kell ezt megtenni. 
Dr. Jaksa Tibor jegyző elmondta, hogy a változtatást célszerű 
a jegyzőnél kezdeni. Ez a módosítás akkor a következő tes-
tületi ülésen elő van készítve és ott lehet róla dönteni. 
Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatta arról, hogy 
a választások óta az önkormányzat pénzt állagmegóvásra, 
autó műszaki vizsgájára költött, tehát csak arra amire feltét-
lenül szükséges volt. Kiadás a következő költségvetés elfo-
gadásáig (február) most majd a tornaterem építéséből adó-
dóan az iskolának egy garázs (raktárhelyiség) építése miatt 
fog jelentkezni. Az SZMSZ-el kapcsolatban ő is megjegyezte, 
hogy ezt egyszer kell megcsinálni úgy, hogy jó legyen. 
Amennyibben mégis szükség van módosításra, jogilag át 
kell gondolni, hogy azt az SZMSZ-ben kell javítani, vagy egy 
rendeletbe beletenni. 
A jegyző úr által összeállított SZMSZ tervezettel a testület 
egyetértett, elfogadták. 
A következő napirendi pont az üzletrész vásárlásról 
szóló tájékoztatás volt.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
100.000 Ft-os üzletrész vásárlását ajánlotta fel. A környék-
beli települések elfogadták ezt az ajánlatot, a helyi Képviselő-
testület is így tett. Egyhangúlag elfogadták az ajánlatot. 
Közbeszerzési terv módosítása. A tornaterem építése miatt 
van rá szükség, egy technikai jellegű módosításról van szó, 
az aktuális tervnek tartalmaznia kell a soron következő 
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beruházásokat. A testület ezzel a határozati javaslattal 
egyetértett, elfogadta. 
Utolsó napirendi pont az iskola mellett működő intézményi 
tanácsba való delegálás. Két tag volt az önkormányzat 
részéről. A választások miatt, újra tagokat kell delegálni az 
intézményi tanácsba. Polgármester Rényi Lászlót és Tóth 
Tibort javasolta. A javaslatot a testület egyhangúlag elfo-
gadta. 
Napirendi pontokon kívül a testület és a polgármester arról 
tárgyalt, hogy a szociális tűzifa igénylés beadási határideje 
lejárt. A testületi tagok meg fogják kapni ki adta be igénylé-
sét és utána összeülnek és döntenek róla.
Ezután polgármester bezárta az ülést. 

Csengele Község Képviselő testülete december 16-án tartotta 
rendkívüli nyílt ülését. 
Dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és 
elmondta a testületi ülés menetét, melyet aztán Dr. Jaksa 
Tibor napirendi pontokba szedve ismertetett a testületi 
tagokkal. 

1.  A Csengelei Vadásztársaság támogatási kérelme.
2.  A Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásá-

ról szóló 103/2019-es határozat módosítása. 
3.  2020-2021-es közfoglalkoztatási mintaprogramok 

benyújtása. 
4.  A magyar falus pályázattal kapcsolatos döntés.
5.  A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásába 

történő delegálásról szóló határozat módosítása. 
6.  Viziközmű társulásba történő delegálás módosítása. 
7.  A focipálya közvilágításáról szóló pályázatban döntés-

hozás.
Ehhez módosító javaslata Csókási Zoltán képviselőnek volt 
miszerint a képviselők tiszteletdíjának és a polgármester 
készpénzforgalmának megszavazása lenne, valamint a tűzi-
fára benyújtott igények elbírálása.
Dr. Jaksa Tibor válaszában elmondta, hogy ez rendelet alko-
tás, amit a mostani rendkívüli ülés napirendi pontjaiba nem 
terveztek meg, az erről szóló dokumentumok a soron követ-
kező testületi ülésre lesznek előkészítve. A mostani ülés 
rendkívüli ülés, melyet a pályázatok és a START munka-
programok miatt hívtak össze. 
A tűzifára benyújtott igénylések elbírálására polgármester 
elmondta, hogy a testületi ülés után zárt ülésen hoznak róla 
döntést. Sajnos több a beérkezett igény, mint a fa mennyisé-
ge, ezért szelektálniuk kell majd. 
A napirendi pontokkal a testület egyetértett, elfogadták.
Ezek után rátértek az első napirendi pontra, mely szerint 
a vadásztársaság támogatási igényt nyújtott be az 
önkormányzat felé.
Rónyai Antal a vadásztársaság elnöke ismertette kérelmü-
ket. A Móra fák környékén szeretnének egy pihenőhelyet 
kialakítani, ami tulajdonképpen nem csak a vadásztársaság, 
hanem a lakosság, diákok és más szervezetek rendelkezésé-
re is állna, akár rendezvények helyszíne is lehetne. A 
DALERD Zrt., vagyis az állam tulajdonában van az a terület. 
Az igazgatójával már egyeztetve lett és engedélyt kaptak rá, 
hogy egy pihenő helyet alakítsanak ki. Ennek keretében sze-
retnének egy fapavilont felállítani, egy 8x4 méteres alapte-
rületű zsindely tetejű, oldalt könyöklővel ellátott faépít-
ményt, amit a későbbeik során esetleg zárttá is lehet tenni. 
A környezetében szeretnének főző, sütő helyet kialakítani, 
kutat szeretne fúratni. Készíttetett egy árajánlatot, ami a 
faház bekerülési költségeit tartalmazza. Ez 550.000-

600.000 Ft közötti összeg lenne, ami szigorúan csak az 
anyagköltséget tartalmazza. A vadásztársaság ehhez annyit 
tudna hozzátenni, hogy az élő munkát, a terület előkészíté-
sét, az épület felállítását, a munkások kifizetését, a festést 
azt mindent társadalmi munkában a társaság tagjai megcsi-
nálnának. Későbbiekben a terület fenntartásában, karban-
tartásában, gondozásában a vadásztársaság tagjai részt 
fognak venni. A DALERD Zrt támogatásával sikerült tölgyfá-
kat ültetniük. Ez egy emlék, remélhetőleg sikerül megóvni, 
ez egy kocsányostölgy facsoport, majdnem olyan, mint a 
Móra tölgyek elhelyezkedése, kör alakban vannak elültetve. 
Bízik benne, hogy a társaság fenn tudja tartani ezt a facso-
portot, állandó öntözést igényelnek. Körbe is fogják keríteni 
és ezt a területet a közösségnek szeretnék fenntartani. A 
vadászati idény novembertől január végéig tart, ez alatt az 
időszak alatt a vadásztársaság tagjai mindig ott gyülekez-
nek és ott tartják meg a vadászok eligazítását a vadászat 
végén a végtisztességet a vadnak. Ha sikerül megvalósítani 
ezt a beruházást, akkor ők is be tudnának húzódni ebbe a 
pavilonba, ha olyan az idő, a vadászat végén pedig el tudnak 
költeni egy ebédet. Bízik benne, hogy a vandalizmus el fogja 
kerülni ezt a helyet! Ehhez szeretné kérni a testület és pol-
gármester úr támogatását. 
Varga Árpád képviselő megkérdezte, hogy mennyiben tudná-
nak segíteni.
Rónyai Antal válaszában elmondta, hogy az anyagköltség 
kifizetésében, tehát az 550.000-600.000 Ft kifizetése lenne 
a segítség az önkormányzat részéről. Ezt nagyon megkö-
szönnék és meghálálnák.
Csókási Zoltán képviselő azt javasolta, hogy kérjen egy nap-
elemes világítást is, ami talán a vandalizmust is távol tarta-
ná. Egy kisebbre gondol, ami a buszváróknál is el lett 
helyezve. Nem tudja mire képes egy napelem, de akkor eset-
leg lenne már áram is. 
Rónyai Antal azt mondta, hogy ennek a helynek a továbbfej-
lesztése már mindannyiunkon fog múlni. Most kialakítanák 
a főző- sütőhelyeket ezt utána már lehet variálni, még ottho-
nosabbá tenni. A napelem kialakításához több mindenre 
lenne szükség, tároló helyiség, akkumulátor stb. Ez úgy 
gondolja, hogy mindenképpen a tovább gondolkodásra ad 
lehetőséget. Először szerinte tegyék le az alapot, amiből ki 
lehet indulni és utána már lehet gondolkodni a továbbiakon. 
Tóth Tibor képviselő elmondta, hogy nagyon örül az ötlet-
nek, ezt már ő is szerette volna szorgalmazni, hiszen nekünk 
ez egy történelmi helyünk is. Móra Ferenc itt írta az 
Aranykoporsó című regényének egy részét, valamint Sissi 
csárszárné amikor erre járt, ott pihent meg. A világítással 
kapcsolatban hozzáfűzte, hogy lehet kapni egyszerűbb vilá-
gító eszközöket, ő kettőt felajánl. 
Lantos István képviselő elmondta, hogy az általános iskola 
diákjai rendszeresen kijárnak oda. Ők is nagyon örülnének, 
ha az osztályokkal kirándulni tudnának erre a helyre, vagy 
délutáni foglalkozásokat tudnának ott tartani. Ők is szíve-
sen sütögetnek. Ez a környezettudatosra nevelésnek egy 
alapja lehetne. Összeszednék a szemetet, hiszen egyébként 
is részt vesznek a TESZEDD mozgalomban, aminek keretén 
belül itt is összegyűjtenék a hulladékokat. Az iskola is 
nagyon örülne ennek a helynek. Ő ezt támogatja. 
Dr. Tóth Tibor összegezte a kérést A vadásztársaságnak van 
egy igénye 600.000 Ft-ról, amelyből megvalósítana a Móra 
fáknál egy pihenő helyet. 
A világítással kapcsolatban annyit mondott, hogy mivel ezt 
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nem látják át mennyibe kerülne, ezért erre kellene egy 
árajánlatot kérni. Most így csak a támogatási igényről sza-
vaznának. Minden egyes további igényről, mint például a 
világítás is, egy soron következő ülésről döntenének. Ezzel a 
testület így egyetértett, majd a 600.000 Ft-os támogatási 
igényt egyhangúlag megszavazták. 
A második napirendi pontban a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
tagjainak megválasztásáról szóló 103/2019-es határozat 
módosítására került sor.
Dr. Jaksa Tibor jegyző elmondta, hogy korábban rosszul dön-
töttek a Jogi és Ügyrendi Bizottság személyi összetételének 
meghatározása során. Csak a tagokat nevezték meg, és 
utána egy alakuló ülésen választották meg az elnök és 
elnökhelyettest. Varga Árpád elnök, Lantos István elnökhe-
lyettes és Rényi László tag. Ennek a helyes menete az lenne, 
ha a képviselő testület foglalná határozatba azt, hogy ki az 
elnök és ki az elnökhelyettes. Ezért kéri a képviselő testüle-
tet, hogy módosítsák a 103/2019-es határozatot olyan érte-
lemben, hogy elnökké Varga Árpádot nevezi meg, elnökhe-
lyettesnek Lantos Istvánt és tagnak Rényi Lászlót. A testület 
ezzel a módosítási javaslattal egyetértett, egyhangúlag 
elfogadták.
A harmadik napirendi pont következett a 2020-2021-es 
közfoglalkoztatási mintaprogram benyújtásához a kép-
viselő testületi határozat meghozatala.
Dr. Tóth Tibor polgármester elmondta, hogy Csengele Községi 
Önkormányzat a járási START munkaprogramban már több 
éve benne van. 2020/21 évre is ezt szeretnék tovább folytat-
ni. A sajátosságokra épülő programelemek, a belterületi utak 
karbantartása programelem van ebben a munkaprogram-
ban. Ezzel kapcsolatban a beszerezni kívánt eszközök meg-
vásárlásához önerő szükséges, ezért képviselő testületi 
határozat kell hozzá. Közfoglalkoztatás keretében sok 
embert foglalkoztatnak, most egy jelentős bővítésen is túl 
vannak, a novemberi hónapban jöttek vissza közfoglalkozta-
tásba hároman. Van rá igény a lakosság körében. Aki nem 
tud máshol elhelyezkedni, annak ez nagy segítség, akármi-
lyen kevés is az a pénz, amit bérként kap. Ebbe ők nem 
tudnak belenyúlni, ez a bér központilag van meghatározva. 
Ezzel kapcsolatban várta a képviselők hozzászólását, javas-
latát. 
Tóth Tibor képviselő elmondta, hogy örül ennek a lehetőség-
nek, támogatja. Ezzel segítenek másokon is. Igaz, hogy nem 
sok pénz jár érte, de ezzel segítenek, különösen a téli hóna-
pokban a dolgozóknak. 
Lantos István képviselő megkérdezte, hogy nevesíteni lehet 
e kik jöttek vissza dolgozni? 
Dr. Tóth Tibor polgármester azt válaszolta, hogy lehet neve-
síteni, de majd azt a munkamegbeszélésen fogja megtenni, 
mert személyi jogokat is érintenek ezzel.
Varga Árpád képviselő megkérdezte, hogy ez tulajdonképpen 
arról szól, hogy ami a közmunkához fog tartozni gépek 
beszerzése, ahhoz önrészt biztosítsanak.
Polgármester azt válaszolta, hogy igen a belterületi utak 
karbantartása és a helyi sajátosságok, ami például a kony-
hai alkalmazottak.
A testület ezt a határozati javaslatot is egyhangúan elfogad-
ta.
Következő napirendi pont a magyar falu program kereté-
ben a Falu és Tanyagondnoki Szolgáltatás támogatása 
című pályázathoz benyújtott eszközbeszerzéshez kapcso-
latos döntés meghozatala. 

Polgármester ismertette a napirendi pontot. Szeptember 
30-ig be kellett nyújtani a Magyar Faluprogram keretében a 
támogatási igényüket, gépjármű (falubusz) beszerzésre. Ezt 
meg is tették. A benyújtott igény alapján 4 ezer forint híján 
8.001.250 Ft lett az önkormányzatnak megítélve. A támoga-
tói okirat kiküldésre került. A pályázatíróval egyeztetve, 
miután ebből le kell vonni adminisztrációs költséget, pályá-
zatírási díjat stb. bruttó 7.500.000 Ft maradt arra, hogy 
járművet vásároljanak. Ez az összeg sajnos kevés. A legol-
csóbb ajánlat is az Opeltől 11 millió forint. Kértek a 
Mercédesztől is ajánlatot, Volkswagentől is, ezek mind drá-
gábbak. 
A pályázat egy kisebb összegre lett szeptemberben benyújt-
va. Polgármester elmondta, hogy az árajánlat kérésekor 
látta, hogy a többi település nagyobb összegekre adta be a 
pályázatát (14 millió, 12 millió) és nyertek is. Egy nagyobb 
összeghez sokkal könnyeb egy kisebb összeget hozzátenni, 
mint majdnem megduplázni a megnyert támogatást. Ezután 
részletesen ismertette az árajánlatokkal kapott autókat (fel-
szereltség, fogyasztás, stb.). Mindenképpen sok pénzt kell 
hozzátenni, bármelyik autót választják is. Ezek után meg-
kérdezte a képviselők véleményét, javaslataikat a további 
teendőket ezzel kapcsolatosan.
Csókási Zoltán képviselő a Mercedes-t választaná, az árától 
függetlenül, hiszen nagyon kényelmes, automata váltós, 
fogyasztása is jó, és teljes körű garancia van rajta. A 
Volkswagen ajánlat is jó, de ő a Mercedes-re tenné a javas-
latát. 
Dr. Tóth Tibor polgármester hozzátette, hogy a Mercedes 
ajánlatnak van egy olyan nagy előnye, hogy az első négy 
évre adják hozzá a szervizcsomagot. Az olajcsere nem kerül 
plusz pénzbe, a munkát és az anyagot is adják a garanciá-
val. Ez egy 400.000 Ft-os kiadás lenne különben. A 
Volkswagennel szemben ez egy árelőny.  
Tóth Tibor képviselő is szimpatikusnak találja a Mercedes 
ajánlatát. Maga az autó márka garancia. Két javaslata van, 
ha a költségvetés engedi a Mercedes autót megvásárolni, 
vagy ezt a pályázatot elengedni és megvárni egy új pályáza-
tot, ahol kevesebb pénzt kellene hozzátenni. El kellene dön-
teni, hogy mekkora szükség van erre az autóra, milyen fon-
tosabb kiadások terhelik még a költségvetést. 
Dr. Tóth Tibor polgármester elmondta, hogy most ez a pénz 
biztos. Ígéretet kaptak arra, hogy ez a pályázat tavaszra újra 
kiírásra kerül, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így is lesz. 
Számára is ez a kérdés, hogy szükség van e erre az autóra, 
vegyen az önkormányzat, vagy várjon a bizonytalan tavaszi 
kiírásra. Az önkormányzat tulajdonába lévő Volkswagen 
már egy 11 éves jármű, ami még jól működik, de ennyi hasz-
nálat után előbb-utóbb várható, hogy probléma lesz vele, 
előjönnek a bajai. Rendszeresen volt szervízelve, nagy prob-
lémát nem várnak, de nem lehet tudni. Ez a most megnyert 
pénzt már biztos, viszont ehhez nagyon sokat kell még hoz-
zátenni. 
Varga Árpád képviselő megkérdezte, hogy ha megveszik ezt 
az autót, akkor melyik az a legeleső időpont amikor el lehet 
adni.
Polgármester válasza, hogy 5 év a fenntartási kötelezettség.
Varga Árpád képviselő szerint akkor is megkapják érte azt a 
pénzt, amit most hozzátesznek, bármelyik autót vásárolják 
meg. Mindenki tudja, hogy egy önkormányzati autó jól van 
karbantartva. Szerinte ez egy befektetés lenne, 5 év múlva 
visszakapnák érte ezt a pénzt, amennyiben eladják a jármű-
vet és még használják is.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Lantos István képviselő hozzászólásában megkérdezte, hogy 
ha megveszik a járművet a mostani Volkswagent mennyiért 
lehetne eladni? 
Dr. Tóth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy ő 
nem is a Volkswagen eladásában gondolkodott, hiszen az 
egy praktikus 9 személyes jármű, hanem a Suzukiéban, 
annak az 5 éves fenntartási kötelezettsége jövő őszre lejár és 
ennyi járműre tényleg nincs szükség. Ezt talán több pénzért 
el is tudnák adni. 
Csókási Zoltán képviselő viszont úgy gondolja, hogy egy 
„szaladgálós” autóra mindig szükség van. 
Ezek után a testületi tagok és polgármester tovább beszélt 
arról, hogy milyen lehetőségek lennének, az árajánlatok 
közül melyik autónak milyen előnye, hátránya lenne, melyi-
ket lehetne a meglévők közül eladni. Mindezeket átgondolva 
úgy döntöttek, hogy a Mercedestől kapott ajánlatot fogadják 
el. Tehát a meglévő összeget 9.800.000 Ft-tal egészítik ki.
Az ötödik és a hatodik napirendi pontokat a testület 
közösen tárgyalta. 
Dr. Jaksa Tibor jegyző elmondta, hogy a közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülésen született erről döntés, miszerint 
Csókási Zoltán és Lantos István képviselőket delegálják 
ezekbe a társulásokba. A kisteleki jegyző asszony jelezte, 
hogy ez nincs szinkronban az említett társulások társulási 
megállapodásával és az lenne a kérése, hogy úgy módosít-
sák ezeket a határozatokat, hogy polgármester úr képviselné 
a társulásokat és akadályoztatása esetén pedig alpolgármes-
ter úr. Ez a jogszabály. Ezeket a határozati javaslatokat a 
testület egyhangúlag elfogadta. 
Utolsó napirendi pontként a focipálya közvilágításáról szóló 
pályázat megtárgyalása történt. Itt a megnyert összeg mel-
lett az önrészt kellene az önkormányzatnak biztosítani. 
Ebben december 31-ig dönteni kell. 5.343.000 forint önrészt 
kellene biztosítani a megnyert közel 30 millió forint mellé. 
A testületi tagok közül sok hozzászólás, vélemény érkezett. 
Részleteiben kitárgyalták ezt a napirendi pontot. Ki fizeti a 
villanyszámlát, ez a beruházás jár e még plusz költségekkel. 
Ami kiderült, hogy igen, (kb. másfél millió forint), hiszen itt 
plusz áramlekötés is szükséges. Vajon ez megéri, szükség 
van e rá, avagy nincs. A megvalósított pályázat milyen plusz 
költségeket fog majd magával vonzani. 
Az öltöző felújításra is van egy megnyert pályázat, amihez 
11,5 millió forintot kellene hozzátenni. A képviselők közül 
volt olyan, aki ezt fontosabbnak tartaná, úgy gondolják, 
hogy mindkettőre nincs szükség. 
Mindezeket figyelembe véve, átgondolva, a testület 1 igen, 2 
tartózkodás és 4 nem szavazattal úgy döntött, hogy nem 
biztosítja az önrészt a focipálya megvilágításához. 
Ezek után polgármester bezárta az ülést.

Törköly Ágnes

Kedves Érdeklődők!

Hatha jógaórák a faluházban 
csütörtökönként 18 órától!

Mindenkit szeretettel várok kortól, 
súlytól függetlenül!

Mihályiné Lantos Erika
hatha jógaoktató

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.

Felajánlás
Tóth Tibor alpolgármester megválasztásakor azt ígérte, 
hogy tiszteletdíjának egy részét társadalmi célú támoga-
tásokra fogja fordítani. December folyamán a faluháznak 
egy mobil hangfalat ajándékozott, két vezeték nélküli 
mikrofonnal, amit már sikeresen használtunk is a temp-
lomi karácsonyi műsor előadásakor.
Köszönjük szépen a felajánlást!

Törköly Ágnes

Megérkeztem
December hónapban született 
gyermekek:

Kovács Lászlónak 
és Müller Vanesszának 
Áron Noel.

Kóródi Péternek 
és Magyari Nikolettnek 
Lilien

Gratulálunk!

2020. január 11-én 6 órától
2020. január 13-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

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

2020. január 25-én 6 órától
2020. január 27-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2020. február 1-jén 6 órától
2020. február 3-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/487-4030

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

Állatorvosi ügyelet
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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, 
Email: titkarsag@csengele.hu
Polgármester: Dr. Tóth Tibor kedd: 9-12, 
Tel.: 62/586-571, polgarmester@csengele.hu 
GAZDASÁGI ÜGYEK, MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Tel.: 62/586-574 penzugy@csengele.hu
PÉNZÜGY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Ádám Renáta Tel.: 62/586-574 konyveles@csengele.hu 
KÖNYVELÉS, ADÓÜGYINTÉZÉS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Boriné Dóka Erika, Szarka-Kovács Csilla 
Tel.: 62/586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó, Tel.: 62/586-576 konyha@csengele.hu
KÖZFOGLALKOZTATÁS, IKTATÁS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kiss Alexandra Tel.:62/586-573 munkaugy@csengele.hu
SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-577, igazgatas@csengele.hu
PÁLYÁZATOK, MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kucsora Boglárka, Kiss Alexandra Tel.: 62/586-574 
kucsora.boglarka@csengele.hu, kiss.alexandra@csengele.hu, 
csengelepalyazat@gmail.com
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika 
Tel.: 62/586-577, Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: kedd: 8-12, Tel.: 62/586-573
Tápai Lajosné
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 9-12
Tari József, Tel.: 62/586-579
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: február 3.

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 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.§).

Hirdetések
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 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.: 30/731-1681
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
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
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
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

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