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hí rek
Fészekhintával várja vissza 
a gyerekeket az óvoda
A tavaly ősszel megrendezett nagysikerű óvodai bál bevéte-
léből az Önkormányzat segítségével, egy korszerű 3 szemé-
lyes fészekhintát vásárolt a Csengelei Szivárvány Óvoda és 
Mini Bölcsőde. A hintázás az óvodás korú gyermekek egyik 
legfejlesztőbb tevékenysége és udvarunkon sajnos eddig 
nem volt ilyen játékeszköz, így nagyon örülünk, hogy ezt a 
hiánypótló játékot hosszas tervezés és keresgélés után be 
tudtuk szerezni. 

Az elmúlt héten beszerelésre és felállításra került a fészek-
hinta, bízunk benne, hogy a járványveszély elmúltával, 
minél hamarabb visszaáll az óvodai élet és minden gyermek 
élvezheti ezt a fantasztikus játékot. 

Víghné Nyikos Tünde 
Óvónő

Könyvajánló
Náray Tamás Zarah című könyve egy család történetét öleli 
fel. A történet főszereplője Zarah Winter, aki zsidó családba 
született az 1930-as években Németországban. A II. világhá-
ború következményeit ők sem kerülhették el, de neki és 
nővérének a szerencse segítségével sikerül megmenekülni-
ük. Hogy hogyan és mi történik velük a későbbiek során 
megtudhatják a könyvből, mely fordulatokban, izgalmakban 
gazdag olvasmány.

A történet folytatódik a Zarah öröksége és a Zarah álma 
című könyvekben.
A trilógiát nagy szeretettel ajánlom minden olvasni szerető 
figyelmébe.

25 év után először voltak 
csendesek a falu utcái Pünkösdkor
25 év óta hagyomány falunkban, hogy Pünkösdkor tartjuk a 
falunapokat. Az idén ez másként történt, hogy miért ezt már 
nem részletezem, hiszen mindenki tudja. Nem csendült fel 
szombaton reggel a zenekar hangja, nem töltötte meg érdek-
lődő közönség a József Attila teret, akik a kulturális műsor-

ban fellépőkre lettek volna kíváncsiak, de nem volt sem 
traktoros, sem motoros program és lovas felvonulás sem 
színesítette most a programokat. Lehetne még sorolni az 
eseményeket, hiszen a három nap alatt bővelkedünk benne 
mindig. 
Ez a rendezvénysorozat az, ami megmozgatja és összehozza 
a falu lakosságának apraját, nagyját. Sőt sok környékbeli is 
ellátogat ekkor hozzánk, de ez most hiányzott a közösség 
életéből és bízom benne, hogy tényleg hiányzott. 
Azért remélem, hogy egyéb más programot mindenki talált 
magának, még ha csak családi, baráti összejövetelt sok pihe-
néssel is. Erre is szükség van néha.

Törköly Ágnes
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Kinyitottak a csengelei 
vendéglátó helyek
A Kormány rendelkezése szerint május 4-től enyhítettek a 
Korona-vírus elleni védekezési szabályokon. Ennek egyik 
pontja szerint megnyithattak a vendéglátóhelyek, de azok-
nak csak a teraszát lehet használni. 
Elsőként a Fortuna lovas presszó nyitott ki, ők már május 
4-től fogadják a vendégeket. Csak a kerthelyiség felől lehet 
az italmérő helyre bejutni, és az épületben csak a kiszolgálás 
idejéig lehet tartózkodni, az italt már a teraszon kell elfo-
gyasztani. A kiszolgálási rendet május 18-a után is fenntart-
ják. Hétköznap reggel fél 7-től 21 óráig tartanak nyitva, 
vasárnap 7 és 21 között. 

Kovácsoltvas kerítést kap a temető
Nemrég az egyházközség pályázati pénzhez jutott, melyből a 
csengelei temetőt újítják fel. Május 19-én megkezdték a par-
koló felőli drótkerítés elbontását, majd hozzáfogtak a ková-
csoltvas kerítés felállításához. A Harmath Sándor ügyvezető 
által irányított kisteleki Vasvilág Kft. nagy ütemben halad a 
munkálatokkal, terveik szerint egy héten belül végeznek 
azokkal. Ebbe bele tartozik a harmadik urnafal felépítése is. 
A további munkák során a ravatalozó előtti teraszt is átala-
kítják, szebbé teszik.

Molnár Mihály

csak az illemhely használatára lehet bemenni. A Gól söröző 
sem változtatott május 18. után a vendéglátási renden. 
Öregmalom vendéglőnek nincs terasza, így az csak május 
18-án nyithatott ki.

M.M.

Szűk körű megemlékezés 
az I. világháború hősi halottairól
2018-ban avatták fel a temetőben az I. világháborús emlék-
művet, melynek megvalósulásában oroszlánrésze volt az 
egykori csengelei pedagógusnak, Takács Zsoltnak. Azóta 
minden év május első szombatján megemlékeznek az elesett 
hősökről, az idei sem maradt el a járvány ellenére. Igaz, 
kisebb létszámban, de egyházi szertartás keretében, az 
egészségügyi védőtávolságok betartásával a rendezvényt 
megtartották.

A Korona söröző május 7-én nyitott. Náluk csak a női mos-
dóba lehet a vendégeknek bemenni az épületbe, a férfiaknak 
mobil WC áll rendelkezésre. A kiszolgálásra egy kiadóabla-
kot készíttettek, ezen keresztül lehet vásárolni a palackozott 
italok boltjából is. A kiszolgálási renden május 18-án sem 
változtattak. Reggel 7 és 9 óra között, délután 16-tól 22 
óráig tartanak nyitva.
A Gól söröző pénteken és szombaton, 19 órától éjjel 2 óráig 
várja a vendégeket. A szórakozóhely mindkét teraszán lehet 
fogyasztani, az italokat a felszolgáló hozza ki. Az épületbe 

Könyvek ingyen
A könyvtár állományának ellenőrzése során elég sok köny-
vet leselejteztem, melyek nyitvatartási időben ingyen elvihe-
tőek.

Törköly Ágnes
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A köszöntő után a magyar és felvidéki himnusz hangzott el, 
majd Takács Zsolt emlékezett meg a csengelei hősi halottak-
ról. Beszédében elmondta, hogy soha nem volt könnyű 
magyarnak lenni. Az ősök szeretetből merítve tudták átélni 
a nemzethalál közeli állapotokat, a háborút, a megszállást, 
a hadifogságot és a járványokat. A magyar nép hite szerint 
a megmaradása Istentől való. A megemlékező elmondta azt 
a friss hírt is, hogy sikerült a szívlövésben 1916. április 
14-én hősi halált halt Gurdics Gábor nyughelyét tisztázni 
egy szlovén alapítvány segítségével. A két és féléves levele-
zés alapján kiderült, hogy a Tolmin melletti Locse temetőjé-
ben nyugszik. Sokan tömegsírokban alusszák örök álmukat, 
de a névtelen hősök emléke időtlen időkig élni fog a nagy 
magyar Alföldön. Takács Zsolt megemlékezett arról is, hogy 
május 9-én van egy másik jeles nap, a nácizmus felett ara-
tott győzelemé. Milliók haltak meg a harcok során, a legna-
gyobb áldozatot a szovjetek hozták, 22 millió fős a veszte-
séglistájuk, közte 14 millió katonával.

Az áldozatok többsége jogán elhangzott két orosz dal: 
Alexandrov Dicsőséges háborúja és Garikova Búcsú a hősök-
től.
A 2017-es év énekesnője, Kovács Nóri következett ezután. Ő 
három dalban a határon túlra szakadt magyarságról és a 
hazaszeretetről énekelt.
Az idei évben nem volt koszorúzás, helyette Csengele község 
nevében dr. Tóth Tibor polgármester egy mécsest helyezett el 
az emlékműnél.
Hankóczy Gergely őrnagy, református tábori lelkész János 
evangéliumából idézett, a földbe került búzaszemről. Ha 
nem áldozza fel magát a mag, akkor egyedül marad, ha fel-
áldozza, akkor szaporodni fog. A hősi halottak olyan példát 
hagytak maguk után, mely méltó a megemlékezésre. Ők 
nemzetben, hazában gondolkodtak. A mai korban elszaporo-
dott a befelé fordulás, az önzés. Pedig a Biblia arról ír, hogy 
szeresd az Urat, és szeresd felebarátodat! Vagyis közösség-
ben kell az embernek élnie. 
Végezetül a Székely himnusz és a Szózat hangzott el, majd 
a megemlékezés a Magyar takarodó trombitaszójával ért 
véget. A lakosság köréből ketten emlékeztek meg 1-1 szál 
virággal a csengelei hősökről.

Molnár Mihály

Főzéshez, sütéshez tippek, 
praktikák
A kijárási korlátozás idején több időm jutott a főzésre és a 
sütésre is. Utóbbit nagyon szeretek, minden érdekel, ami 
élesztős, kovászos, hájas, hajtogatott és még sorolhatnánk. 
Ezzel kapcsolatban internetes oldalakat böngésztem, néz-
tem a főzős műsorokat és próbáltam visszaemlékezni azok-
ra, amiket anyutól, vagy régen a nagymamámtól hallottam. 
Ezeket összegyűjtöttem és most megosztom Önökkel is. 
Valószínű, hogy gyakorlott háziasszonyoknak már nem 
mondok újat, de íme néhány jó tanács: 
-  Ha a rántásba sót teszünk nem lesz csomós.
-  A nokedli tésztába ne tegyünk sót, mert szétfő, csak a főző-

vizet sózzuk.
-  Amikor csak babot főzünk, pl salátának, akkor a vízbe ne 

tegyünk sót, mert megkeményedik tőle a bab.
-  A kovászos uborkát asztali sóval készítsük, a jódozott só 

megpuhítja az uborkát.
-  Amikor kelt tésztát készítünk, a zsiradékot olvasztva és 

legutoljára dagasszuk a tésztába, mert a zsiradék megaka-
dályozza, hogy a liszt tejet vegyen fel.

-  A felfuttatott élesztő, vagy a kovász nem szabad, hogy 
közvetlenül sóval érintkezzen, mert a só tönkreteszi a gom-
bákat és nem kel meg a tésztánk. 

-  Ha száraz tésztát készítünk (réteslisztből a legjobb), csak 
abban az esetben tegyünk bele sót, ha rögtön felhasznál-
juk, ellenkező esetben a tészta megbarnul.

-  Nagyon sok pogácsa, vagy sós sütemény receptben megad-
ják a tojás mennyiségét, de azt már nem írják, hogy csak a 
sárgáját adjuk hozzá. A tojásfehérje szárítja a tésztát.

-  Több képet láttam az elmúlt időben az otthon készült ková-
szos kenyerekről. Nem tudom kinek mi a tapasztalata, 
szívesen meghallgatnám, de nekem a kovász teljes kiőrlésű 
búzalisztből sikerült a legkönnyebben. Aki kovászkészítés-
be fog szerintem ezzel próbálkozzon először. 

Biztos vagyok benne, hogy még rengeteg hasonló jó ötlet 
van, de nekem most ennyit sikerült egybegyűjtenem.

Törköly Ágnes
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Csengele irodalmi vonatkozásai
10. rész: Nemere István (1944 - )
A legtermékenyebb magyar író. Irodalmi munkássága előtt 
sokféle munkakörben dolgozott. Hat évig Lengyelországban 
élt. Diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem könyv-
tár szakán szerezte 1975-ben. A lengyelül anyanyelvi szin-
ten beszél. Számos műfordítása jelent meg ebből a nyelvből. 
A Nemzetközi Írószövetség, a PEN eszperantó szervezetének 
az elnöke. Sok műve eszperantóul is megjelent, sőt van 
olyan is, ami csak ezen a nyelven. A ’70-es, ’80-as években 
főleg a tudományos-fantasztikus regényeivel vált ismerté, 
majd a határtudományokról szóló írásai hoztak számára 
hírnevet. A ’90-es évektől sorra jelennek meg történelmi tár-
gyú írásai. Az író 2001-től kezdve másfél évtízedig Csengelén 
élt és alkotott. Az író feszes napirendje ellenére sok falusi 
rendezvényen vett részt. Író-olvasó találkozókat tartott, zsű-
ritag volt a falusi művészeti iskolák seregszemléjén, és meg-
jelent a bálokon is. A községi könyvtár rendszeresen kapott 
újonnan megjelent köteteiből. A csengelei évei elején még 
nem hozta nyilvánosságra lakóhelye nevét, majd néhány 
esztendő múltán már ez is szerepelt a vele készült riportok-
ban. 2008-ban jelent meg az 500. könyve, ebből az alkalom-
ból a Csengelei Krónikában megjelent interjúiból egy kis 
kötetet állítottunk össze a tiszteletére, melyből egy példányt 
a budapesti sajtótájékoztatóján vehetett át.
Nemere Istvánnak 2015-ben jelent meg Örült regény (Nemere 
leleplezi Nemerét) című kötete. Mivel az író saját magáról írt, 
így elkerülhetetlen volt, hogy Csengele is szerepeljen ebben 
a regényben. Ebből idézünk a „Telefonbeszélgetés” című 
fejezetet: 
„- Chili szerkesztősége, Koltai beszél.
- Szia, Bernát vagyok, ott van a főnök?
- Most nincs a házban, de lökjed nekem, felveszem a dumá-
dat.
- Nem kell felvenni! Éppen erről akarok beszélni. Itt vagyok 
Csengelén.
- Hol? Mengelén?
- Nem Mengele, Csengele!
- Értem. Az hol van?
- Csongrád megye, de mondom, jelenleg nem fontos. Azt 
akarta a főnök, hogy jöjjek el ide a világ végére, egy erdő 
közepére, és beszéljek Nemere feleségével. 
- És mondott valamit? Várj, felveszem mégis.
- Ne vedd fel! Nem találkoztam vele, mert eltűnt.
- Eltűnt? Ez jó. Biztos, hogy ne vegyem fel?
- Ebből nem lesz anyag, öregem. A Nemere-tanyán egy ked-
ves idős házaspár van most. Ők őrzik a birtokot, szereztek 
egy kutyát is.
- Miért, eddig nem volt? 
- Nem tudom. Az a lényeg, hogy ezek az új lakók vagy ház-
őrzők semmiről sem tudnak. Csak annyit, hogy az író úr 
bevonult a klinikára, a felesége meg a pesti ismerősöknél 
bujkál. 
- Ki elől?
- Ha ezt tudnám, mégis lenne anyag, és már fel is vehetnéd. 
Egyelőre csak annyit tudok, hogy nem tudok semmit. És 
nincs is kitől megkérdezni. Nemerééknek részben nyomuk 
veszett, részben elérhetetlenek. Nem tudod, a Zoli mire 
jutott?
- Fogalmam sincs, mióta elment nem jelentkezett. Ismered, 
addig úgysem nyugszik, míg be nem jut a klinikára. Ha kell, 
elcsábítja az egyik nővért, házasságot ígér neki, kacsalábon 
forgó, délre néző, budai két szoba hallal, csak vigye be őt a 
klinikára… Ha ennyi volt, akkor szia.”

Ismét vannak szentmisék 
a csengelei templomban
Püspök úr rendelkezése alapján 2020. május 10-től az egy-
házmegye templomaiban ismét lehet nyilvános szentmiséket 
tartani. Vasárnaponként reggel 8 órakor tehát Csengelén is 
várunk mindenkit a templomba, hogy közösen imádkoz-
zunk.
SZÁJMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Katona Attila

Megérkeztem
Április hónapban született 
gyermek:

Rozsnyai Tamásnak 
és Tóth Alexandrának 
Mátyás

Gratulálunk!

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

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!

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 válogatni. Bejárat a 
személyzeti bejárónál.

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.§).
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Fogadóórák
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
minden hónap második szerdáján tartanak ügyfélfogadást a 
faluházban. Következő alkalom: július 8.
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban. Következő alkalom: 
július 6.

Nemzetközileg elismert négycsillagos

CSIPKERÓZSA PARKHOTEL****
csapatába munkatársat keres

KONYHAI KISEGÍTŐ
munkakörbe.

Amit kínálunk: 
családias munkakörnyezet, versenyképes fizetés, 
útiköltség támogatás, napi egyszeri meleg étkezés

Állás típusa: teljes munkaidős

Forduljon hozzánk bizalommal!

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal emailben: 
parkhotelcc@gmail.com 

vagy telefonon: +36/77-700-750 

Cím: Csipkerózsa Parkhotel, 
6135 Csólyospálos, Tanya 34.

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

4,6 hektár földterület eladó! Van benne kevés erdő, 
legelő, szántó. 
Érd.: Gazsovics Mihály 06-30/415-1750
Áron alul eladó üveges elejű vitrines szekrény, 
4 személyes rekamié, színes televízió. 
Érdeklődni a 06-20/358-2386-os telefonszámon.
Eladó szekrénysor, csillár, olajkályha, száraz-vizes 
takarítógép, juta zsákok, keresztvágó fűrész, 
rámás fűrész, szőlőprés, poharak, készletek, tv, 
székek, ásó. Érdeklődni: 06-30/8828-255
Hobbikert ipari árammal, fúrott kúttal eladó a csator-
na parton. Ugyanitt egy 27 x 7 méteres ¾-es és colos 
csőből. Érdeklődni: 06-30/334-9775
2 személyes kihúzható kanapéágy, 2 db fotellel és 
egy szekrénysor eladó! Érd.: 30/731-1681
Építési telek eladó Csengele Deák Ferenc utca 46 szám 
alatt. Érd.: Fehér Kálmán Telefon: 06-30/6370-672
2 hektár szántó eladó a Csengele 0181/42 hrsz alatt! 
Érdeklődni: 06-30/403-3866
Tanya eladó! Falu mellett, 7 ha földdel, fóliákkal, 
locsolórendszerrel. Telefon: 06-30/855-5259
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 
m2 nagyságú, épületek nincsenek de van egy kis 
vegyes fás erdő rajta! Irányár 1.000.000 Ft 
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Faluhoz közel tanya eladó 12 hold földdel, erdővel, 
fóliákkal, locsolórendszerrel. Telefon: 30/855-5259
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiá-
tor, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg fa mázsa 
súlyokkal, 1 db villanyos húsdaráló. 
Telefon: 06-30/417-3266
1 db 8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos cső-
ből öntözőberendezésekkel eladó! 
Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! 
Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár 
földdel! (A föld 2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). 
Csengele Tanya: 628. szám alatt 1 hold tanyatelek 
eladó (épület nincs)! Tanya 92. 15.000 m2 földdel 
eladó! Érd.: 06-20/476-6448
Biciklijavítást, cipővarrást, valamint redőnyjavítást is 
vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy 
dohányzó asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, 
egy porszívó, egy színes TV, 1 szőlőprés, 1 tányé-
ros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m szőnyeg! 
Érd.: 06-20/358-2386
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es cső-
ből, és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyár-
fa sarj, másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351

Hirdetések
Eladásra kínálok 1/1-es tulajdonú egybefüggő erdőt, 
CSENGELE település közelében az alábbi HRSZ-eken: 
068/18; 090/13; 085/36; 085/23; 085/25 
Mindösszesen: 40,7206 HA. A terület körbeölel lakott, 
illetve lakatlant tanyákat. Egyik tanya külföldi nyug-
díjasok tulajdonában van, akik szépen karban tartják 
a területüket. Érd.: 30/9679040

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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Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkony-
hás, gázkonvektor fűtéses magánház melléképületek-
kel, nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, 
megbízható női (akár nyugdíjas) munkaerőt kerté-
szeti munkára, minimum heti 2 fix napra, valamint 
ügyes férfit alkalmankénti feladatokban való 
közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magas-
nyomású géppel, akár pótkocsira feldobva is. 
Érdekel továbbá szalma kombájn alól és kaszálék is. 
Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-
es telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós 
japán kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286
Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek 
(4511 m2) és a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű 
földterület, ugyanitt tetőcserép, 3 db 6m horgony-
zott cső! Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. 
Bérvágást is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez 
melléképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, 
ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami 
szántóból, legelőből és kaszálóból áll. 
Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen 
telek eladó. A területen 72 m2-es alap található és egy 
fúrott kút. Érd.: 06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 
2042 m2-es szántó. Érd.: 06-30/494-9915
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefú-
vós kazán! Érd.: 06-30/590-9351
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
ARO 16’-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, 
egy vagy több darab is érdekel. 
Telefon: 06-20/379-9840
10 hektós víztartály, Lada tetőcsomagtartó eladó! 
Érdeklődni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. 
Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalál-
kozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 
főig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg tel-
jes hagyatékot vásárolok. 
Verovszki József 06-30/368-6949

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók 
javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István 
   autószerelő mester 
   és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 
Telefon: 06-30/3538409
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! 
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Transporter első kettes ülés, két égős 35-ös 
gázkazán, fenyő villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, 
radiátort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. 
Telefon: 06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő 
eladó, ugyanitt elektromos kukorica morzsoló kapha-
tó. Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon 
lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemé-
lyes rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok 
eladók! Érdeklődni: +36-20/2906-776
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert 
eladó! Telefon: 06-30/2098 096
Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb kony-
hai szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, 
nyílászárók beépítését vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat 
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény 
szerint fixen vagy szerelhetően. UGYANITT 
AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6.  
Telefon: 06-30/328 2375
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