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VII. CSENGELEI LADA-BMW
TALÁLKOZÓ ÉS GRILL PARTY

2020. augusztus 8. Csengele Piactér

Tombola főnyereményként kisorsolásra kerül
2 db 2 személyes borvacsora a Jónás borászatnál

A hűtött italokat 
a Gól Söröző szolgáltatja.

A kicsik szórakoztatásáról 
légvár és a Happyland 

gondoskodik.

A rendezvény alatt 
popcorn, vattacukor, 

lángos, hurka-kolbász 
vásárlási lehetőséggel 

várjuk a kilátogatókat.

Programok:
• 8:00 kapunyitás
• Lendkeréktartó verseny
• Gyorsulási verseny
• Bikinis autómosás
• Ebéd

az első 100 regisztrált fő 
vendégünk egy babgulyásra!

• Pörgés-forgás gumiégetés
• Felvonulás a falu utcáin

Információ: Csányi Róbert
30/472-2755

Felvonulás után térzene 
a Csengelei Fúvószenekarral

17 órától grill party

A grillezéshez faszenet és néhány alapvető 
zöldséget biztosítunk

20 órától Retro Disco
lemezlovas DJ GabrielB

A grill party-ra jelentkezni 
és érdeklődni lehet

Törköly Ágnesnél (06-30/443-5776)



2. oldal
hírek

Csengelei 2020. július

Lovas találkozó
2020. június 28-án a Móra-fáknál csengelei fogatosok és 
lovasok találkoztak. A rendezvény szervezője és összefogója 
Mészáros János volt. 
A megjelentek dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte. 
Ezután elfogyasztották a finom marhapörköltet, melyet 
Horváth Péter főzött. Ehhez a hozzávalókat Tóth Tibor alpol-
gármester biztosította. 

Az ebéd után következett a jó hangulatú felvonulás a falu 
utcáin. Muzsikával és nótaszóval zárult a rendezvény.

T.Á.

Újra elkezdődtek a próbák 
a Régi dalok őrzőinél
A sokat emlegetett járvány miatt a Régi dalok őrzői is kény-
szerpihenőt tartottak. Miután megszűntek a szigorú korláto-

Önkormányzati hírek
Ügyfélfogadási információ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Csengele Községi 
Önkormányzat ügyfélfogadási ideje 2020. június 22-től újra 
a régi megszokott rendben zajlik.
Hétfőn és szerdán 9-12-ig és 13-15.30-ig tudják ügyeiket 
intézni.

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyarország 
Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésre 
került, ezzel egyidejűleg elrendelték a járványügyi készültsé-
get. 
2020. július 1-től a járványügyi készültség ideje alatt 
Csengele Községi Önkormányzat újra indítja a Tanyagondnoki 
Szolgálat személyi szállítási tevékenységét, melyet hivatalos 
ügyintézés és egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljá-
ból tudnak kérni. Törekszünk arra, hogy ezen szállítási tevé-
kenység csoportosan kerüljön megszervezésre, ehhez kérjük, 
hogy időpont egyeztetés céljából keressék Magony 
Józsefnét személyesen az Önkormányzat 5. számú irodá-
jában vagy a 62/586-577 telefonszámon.
A személygépjárművekben, kérjük használjanak maszkot az 
Önök és az Önökkel együtt utazók egészségének védelme 
érdekében.

Adományozás
2020. június 18. -án a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád - Csanád Megyei 
Szervezete településünkön 30 tartós 
élelmiszersegély csomagot osztott szét 
a szociálisan rászoruló - elsősorban 
kiskorú gyermekeket nevelő - családok 
között. Az alapvető tartós élelmiszerek 
- mint rizs, liszt, cukor, tészta, száraz-

bab, paradicsomkonzerv - mellett csokoládéval, mogyoró 
krémmel, mézzel és befőttel kedveskedtek a csomagban 
részesülő családoknak.
A fáradhatatlan munkájukért, a felajánlott és kiosztott cso-
magokért ezúton mondunk köszönetet!

Kornócziné Sisák Mónika 
családsegítő

Új anyakönyvvezető
Tájékoztatjuk Önöket, hogy hivatalunknál az anyakönyvi 
feladatokat 2020. június 1-től Kiss Andrásné anyakönyvve-
zető végzi. Ügyfélfogadási ideje: hétfő és szerda 9-12 és 
13-15.30-ig. 
Kedden, csütörtökön és pénteken kolléganőnk Pusztaszeren 
dolgozik.
Ezzel a személyi változással minden munkakör be van töltve 
és az önkormányzat dolgozói a munkaköreikhez szükséges 
képesítéssel látják el feladataikat.

Közigazgatási szünet
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk 
2020. augusztus 3-tól 14-ig közigazgatási szünetet tart, 
mely időszakban az ügyeleti és szükség szerinti rendkívüli 
munkavégzést biztosítja.
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zások, első összejövetelüket az elmaradt névnapi és szüle-
tésnapi ünnepléssel kezdték a Csengele ház udvarán. Bevált 
szokás lett a csoportban, hogy az ünnepeltek nem külön-
külön, hanem összevonva tavasszal és ősszel tartanak 
összejövetelt.
A vacsora előtt Rényi László mondott néhány szót, és meg-
jegyezte azt is, hogy a csoport tagjai között szerencsére még 
vannak alapító tagok is, aki már 25 éve erősítik a dalosokat.
Ezután polgármester, dr. Tóth Tibor is köszöntötte a megje-
lenteket. Örömét fejezte ki azért, hogy a csoport létezik és 
kihangsúlyozta, hogy bátran forduljanak továbbra is az 
önkormányzathoz, hiszen ezután is mindenféle támogatást 
megkapnak működésükhöz.
A vacsora után előkerültek a citerák, énekszóval citerázással 
fejeződött be a rendezvény.

Törköly Á.

Elballagtak a nyolcadikosok
Az idén a már sokszor emlegetett koronavírus járvány miatt 
június 20-án a ballagás is rendhagyó módon zajlott. Csak a 
szülők, a tanárok és a hetedikesek vehettek részt rajta.
A tanulók végig járták az osztályokat, majd az iskola udva-
rán folytatódott tovább az ünnepség. 
Először a hetedikesek búcsúztak el a ballagó diákoktól, majd 
a 8. osztályosok tanáraiktól, szüleiktől és egy-egy szál 
virággal köszönték meg munkájukat, támogatásukat.
Ezután az osztályfőnök Balázsné Németh Emese is elkö-
szönt az osztálytól, majd Longa Istvánné igazgatónő adott 
át könyvjutalmakat kiemelkedő tanulmányi és sport eredmé-
nyekért, közösségi munkáért Hegedűs Boglárkának, 
Niemeyer Jázminnak, Samu Katalinnak, Gera Kittinek, 
Bencsik Dominiknak, Becsei Bencének, Tóth Marcellnak és 
Nagy Tibor Leventének.
Dr. Tóth Tibor polgármester faládikóval ajándékozta meg a 
gyerekeket a község nevében. Befejezésül az ünnepeltek 
elénekelték a Múlnak a gyermekévek című dalt, majd levegő-
be engedték a lufijaikat.

Biciklitúra Bugacra
A csengelei tollasbarátokkal a korábbi jól sikerült kerékpár-
túrák után elhatároztuk, hogy idén is teszünk egy nagyobb 
kört a környéken. A május 1-re tervezett bugaci utat a jár-
ványhelyzet miatt, el kellett halasztanunk, így pünkösdhét-
főn indultunk útnak. 

Természetesen csatlakozhatott bárki hozzánk így húszan 
vállalkoztunk az útra. Jászszentlászlón volt az első megálló, 
itt Seres Lajos és párja, valamint szülei vártak bennünket. A 
frissítő italok elfogyasztása után, immár 22-en indultunk 
tovább. A Bugacig tartó útvonalon többször is megálltunk és 
megállapítottuk, hogy valószínű sokkal több kalóriát elfo-
gyasztunk, mint amennyit a biciklizéssel elégetünk. Igazából 
utóbbi nem is volt fontos. A társaság és a jó hangulat volt a 
lényeg. 
A tervek szerint értünk Bugacra, ahol a Karikás Csárdában 
fogyasztottunk el egy nagyon finom ebédet. Itt ért bennün-
ket egy kellemes meglepetés, Seres Lali szervezett nekünk a 
csárdához egy Csepel teherautót, így aki fáradtnak érezte 
magát, őt biciklistől Jászszentlászlóig hazahozta. Négyen 
éltek a lehetőséggel, hozzájuk Móricgáton még egy hölgy 
csatlakozott.
Jászszentlászlón a Csepelen utazó kerékpárosok bevártak 
bennünket és innen már együtt jöttünk hazáig. A Csengele 
táblánál a kilométer számláló 61,6 km-t mutatott, de mire 
mindenki hazaért meg is lett a 62 km.
Egy nagyon jó hangulatú, kellemes és a végére a sok megál-
ló ellenére fárasztó napot tudhattunk magunk mögött. 

Törköly Ágnes

A Trollfoci a Reál Margittal 
közösen készül a bajnokságra
Bár a téli teremtorna a Trollfoci fő versenyzési területe, de 
azért nyáron sem hanyagolják el a sportot. A kiskunmajsai 
Reál Margit csapatával régi baráti viszonyt ápolnak a 
trollosok, így jött az ötlet, hogy minden hétvégén a 
Kiskunmajsai FC pályáján barátságos meccseket játszanak. 
A találkozók rendszeressé váltak, már a hetediken is túl 
vannak. A június 21-i edzésen megjelent Móricz István egy-

Megemlékezés Trianonról
Az időjárás is kegyes volt a trianoni béke századik évfordu-
lója alkalmából a temetőben tartott megemlékezéshez. A 
sötét fellegek jöttek, mentek, de a rendezvényre kitisztult az 
ég.
Kezdésként az eltelt 100 év alkalmából 100 másodpercig 
zúgott a harang, majd a hivatalos magyar Himnusz és egy 
régi magyar Himnusz hangzott el. A békediktátumról és 

kori NB I-es játékos, aki a SZEOL-ban és a Diósgyőrben is 
focizott, és mellesleg a Reál Margit alapító tagja. A sport 
után jöhetett az ebéd. Kránicz Zoltán születésnapja alkalmá-
ból gulyáslevessel látta vendégül sporttársait, italként pedig 
a Váradi-pincészet borait lehetett kóstolni.

Molnár Mihály

(folytatás a következõ oldalon)
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annak következményeiről Takács Zsolt, a rendezvény szer-
vezője emlékezett meg.

Az évforduló alkalmából dr. Tóth Tibor polgármester, Tóth 
Tibor alpolgármester és Kovács Zoltán atya három fáklyát 
gyújtott meg az I. világháborús emlékműnél.
A Kossuth-nóta bejátszása után Kovács Zoltán káplán szólt 
az egybegyűltekhez, aki a Trianon és az egyház közötti kap-
csolatokról beszélt. 
Zárásként a magyarok világhimnusza és a Szózat hangzott 
el, majd a lakosság részéről többen mécseseket helyeztek el 
az emlékműnél. 
A megemlékezésről videófelvétel készült, ami hamarosan 
látható lesz a Csengelei információkon!

Molnár Mihály

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

Móra-fa vagy Móra-fák?
A csengelei erdő jó levegője sokak számára ismert volt. Az 
1920-as években komolyan tervezték itt egy tüdőszanatóri-
um építését is, de az végül több éves huzavona után elma-
radt.
Móra Ferenc (1879-1934) író, újságíró és muzeológus tüdő-
betegsége miatt hosszabb időt töltött el a csengelei erdőben. 
Ez idő alatt az erdészházban lakott, napközben pedig az 
erdőt járva, meg-meg állt, és leguggolva, a táskáján írta az 
Aranykoporsó című regényének egy részét. Nem az egészet, 
mert levelezéséből tudjuk, hogy máshol is foglalkozott ezzel.
Az erdészház mellett állt egy kb. 25 méter magas nyárfa 
(Populus alba), 380 cm-es kerülettel. A Magyar Ifjúság így írt 
róla 1964-ben: „A csengelei erdészház udvarán évszázados, 
nagy koronájú fehér nyárfa fogadja a látogatót. Alatta pad, 
gyalulatlan asztal. A fa jól eső hűvösében írta Móra Ferenc 
legszebb művét, az Aranykoporsót. A fához fűződő irodalmi 
emléket kevesen ismerik még, a Természetvédelmi Hivatalhoz 
érkezett javaslat alapján most nyilvánítják védetté ezt a szép 
fát is.” A Turista Magazin 1972-ben a nyárfáról úgy emléke-
zik meg, hogy „a csengelei, úgynevezett Móra Ferenc emlék-
fa”.
1974-ben védetté nyilvánították az 1900 körül ültetett 
kocsányos tölgyfacsoportot, viszont a nyárfáról nem rendel-
keztek. Utoljára a Turista Magazin 1977-ben írt róla, mint 
kirándulási célpontról: „A szép erdő nevezetessége az 
erdészlak melletti, 25 m magas, 380 cm törzskörméretű 
fehérnyárfa, a Móra Ferenc-emlékfa”. Az erdészlakot az 
1980-as évek végén lebontották. Hogy a nyárfa sorsa mi lett, 
nem tudni. Talán magától kidőlt egy viharban, vagy pedig 
kivágták.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Most térjünk vissza az eredeti kérdéshez: Móra-fa, vagy 
Móra-fák. Mint az idézett írásokból kitűnik, korábban az 
erdészháznál lévő nyárfát nevezték Móra-fának. Évekkel 
ezelőtt viszont rendbe tették a kocsányos tölgyfacsoport kör-
nyékét, és nemrég egy faházat is felépítettek itt, pihenő 
padokat és asztalokat készítettek a túrázók számára. A 
kocsányos tölgyeket néhány éve kezdték Móra-fáknak nevez-
ni. Helytelen ez a kifejezés? Nem! Amikor Móra Ferenc a 
csengelei erdőt járta, a kocsányos tölgyek is már régen meg-
voltak. Azt konkrétan nem tudjuk, hogy járt-e az akkor kb. 
30 éves fáknál, de ennek nincs is sok jelentősége, hiszen a 
szálláshelye csak néhány száz méterre volt ettől.
A beszélt nyelv mindig törekszik a rövidebb szavak, kifejezé-
sek használatára. Gondoljunk csak a magánszektorból szü-
letett maszekra, vagy a mozgóképszínházból rövidült mozi-
ra. Nálunk a hét szótagú kocsányos tölgyfacsoport rövidült 
a három szótagos Móra-fákra. Tehát nyugodtan nevezzük 
Móra-fáknak a kocsányos tölgyfacsoportot az egykori fehér-
nyár Móra-fa mellett!

M.M.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt 

Csongrád-Csanád megyei Szervezete
véradást szervez a faluházban 
2020. július 29-én 9-13 óráig!

Megérkeztem
Május hónapban született 
gyermek:

Szabó Istvánnak 
és Márkus Krisztinának Nina 

Gratulálunk!

A ballagó nyolcadikosok névsora felső sor balról jobbra: Sejben Norbert, Hegedűs Boglárka, Sziládi Bálint, Rózsa 
Dorina, Becsei Bence, Gera Kitti, Bencsik Dominik, Jánoska Evelin, Tóth Flórián, Szécsényi Tünde, Vinars Dániel

Alsó sor balról jobbra: Hegedűs Bálint, Balog János, Kormányos Viktória, Szabó Patrik, Niemeyer Jasmin, 
Kerékgyártó László, Samu Katalin, Gera Zsolt, Tóth Marcell, Nagy Tibor Levente
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INGYENES RUHABÖRZE
A ruhabörzén való részvétel regisztrációhoz kötött, 

melyre szíveskedjen magával hozni személyigazolványát, 
lakcímkártyáját és TAJ kártyáját!

Várunk minden kedves érdeklődőt
2020. július 21-én és 22-én (kedd, szerda) 

7.00 – 12.00-ig
a csengelei Faluházban 

(6765 Csengele, Deák F. u. 25. – az óvodával szemben 
lévő teremben), ahol ingyenes 

használt ruhaosztást szervez a csengelei 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Aki adományt szeretne felajánlani az a ruhákat leadhatja 
2020. július 20.-án 15.00 – 16.30 ig a csengelei 

Faluházban (6765 Csengele, Deák F. u. 25. – az óvodával 
szemben lévő teremben). Felhívom szíves figyelmüket, 

hogy adományaikat csak a megadott időpontban tudjuk 
fogadni!

A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi Szent István Karitász 
jóvoltából kerül sor.

Tájékoztatás hulladékszállítással 
kapcsolatos változásokról
Csengele község belterületén a hulladékszállítási napok az 
alábbiak szerint változnak:
A szelektív hulladékszállítási szolgáltatás 2020. június 1-től 
minden páros hét hétfői napján történik. 
A kommunális gyűjtés ideje nem változik, továbbra is min-
den héten kedden szállítják el a szemetet. 
Külterületen a szemétszállítás rendje nem változik!

Fogadóórák
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
minden hónap második szerdáján tartanak ügyfélfogadást a 
faluházban. Következő alkalom: augusztus 12.
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban.
Következő alkalom: augusztus 3.

Itt a Gigabites Internet!
A Berotel Kft. munkatársa ügyfélfogadást tart keddenként a 
faluházban.

Állatorvosi ügyelet
2020. június 1-től nem lesz tovább hétvégi állatorvosi ügye-
let!

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

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

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

A FALUHÁZ

JÚLIUS 6. ÉS JÚLIUS 17. KÖZÖTT

ZÁRVA!
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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 
Gubina Tiborné 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: 06-30/692-3617
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
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:
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 
ADÓ:
Boros Klára Sára Tel.: 62/586-572 
boros.klara.sara@csengele.hu
KÖZFOGLALKOZTATÁS, MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kiss Alexandra Tel.:62/586-573 kiss.alexandra@csengele.hu
Király Katalin Tel.: 62/586-573 kiraly.katalin@csengele.hu 
SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 62/586-577 
magony.jozsefne@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: 20/385-3636 (8-16 óráig)
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9-12, du. 13-15.30, 
Tel.: 62/586-573
Kiss Andrásné
Csütörtökön a hivatali ügyfélfogadás szünetel!

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
4,6 hektár földterület eladó! Van benne kevés erdő, 
legelő, szántó. 
Érd.: Gazsovics Mihály 06-30/415-1750
Áron alul eladó 2 vitrin, 4 személyes rekamié, színes 
televízió és egy darab szőnyeg 2,5mx3m. 
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



8. oldal
hírek

Csengelei 2020. július

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

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
 

Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 
Nyomás: Szoliter Kft. Terjesztõ: A Kiadó 
Megjelenik havonta 800 példányban. 
Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007.

ISSN 2062-1728 (Nyomtatott)
ISSN 2062-1922 (Online)

AZ ÚJSÁG INGYENES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei


