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A nyilvános testületi ülésekről felvétel készül, 
melyet utólag megtekinthetnek 

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

róla később egy összefoglaló cikket, valamint 
a testületi ülések jegyzőkönyvei 

elérhetőek a könyvtárban is.

Önkormányzati ülés
Csengele község Képviselő-testülete január 30-án tartotta 
soron következő nyílt ülését.
Dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A 
kiküldött meghívók szerinti napirendi pontokat még két 
napirendi ponttal egészítették ki. Egy tizedik, egyebek pont-
tal a polgármesteri tájékoztatónak és az alpolgármesteri 
beszámolónak a két ülés között végzett munkáról, valamint 
a közérdekű bejelentéseknek. Ezek mellett a jegyző úr kéré-
sére külön napirendi pontot kapott a háztartási és intézmé-
nyi szennyvíz összegyűjtésére a közszolgáltató kiválasztása, 
az erről szóló rendelet módosítása és annak megtárgyalása, 
hogy a testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
közszolgáltatóval a szerződést megköthesse. Ezzel a plusz 
két napirendi ponttal a testület egyetértett, elfogadta.
Első napirendi pontban az óvodai csoportok létszámá-
nak megemelését tárgyalták.
Tóth-Andorné Farkas Éva intézményvezető elmondta, hogy 
a két óvodai csoport létszámát szeretnék megemelni, melyre 
azért van szükség, hogy gyerekeket tudjanak felvenni, így 
három fővel meg tudnák emelni az óvodai létszámot. Ehhez 
a fenntartó engedélyére van szükség. A testületi tagok ezt 
természetesen örömmel támogatták és elfogadták az óvoda 
kérelmét. 
A második napirendi pont VP6-7.2.1-7.3.1.2-16 sz. pályá-
zaton nyert támogatás részleges lemondása.
A 070-es számú útnak (a Kóser vágóhídhoz vezető út) az 
aszfaltozására az önkormányzat támogatást nyert, valamint 
ebből a támogatási összegből lett egy traktor is vásárolva. 
Több lakossági fórum is volt ezzel kapcsolatban és nem volt 
egyöntetű vélemény arról, hogy kell ez az út, avagy nem. 
Valószínű, hogy ezért is döntött az előző testület úgy, hogy 
ezt a beruházást nem valósítja meg. A kormányhivatallal 
történő egyeztetések során azt a választ kapták, hogy a trak-
tor árát nem kell visszafizetniük. Mivel a maradék pénzt 
nem fogják felhasználni és nem lehet az sem akármeddig az 
elkülönített számlán, a testület úgy döntött, hogy ezt az 
összeget visszautalják az illetékes szervnek.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértéké-
ről, illetve természetbeni juttatásokról szóló 12/2014-es 

önkormányzati rendelet módosítása volt a következő 
napirendi pont. 
Erről a napirendi pontról korábban volt szó munkaértekezle-
ten. Az akkor megbeszéltek alapján előkészítették a rendele-
tet, miszerint bruttó 75.000 Ft-ra emelik a képviselők tiszte-
letdíját. Utoljára 2014-ben volt emelés, akkor a nettó 14.000 
Ft lett egy 6-7 ezer forinttal megemelve. Kérésre meg lettek 
kérdezve, hogy a környékbeli településeken mennyi tisztelet-
díjat kapnak a képviselők, ez szerint Kisteleken 68.000 Ft, 
Felgyőn 60.000 Ft itt viszont nincs szociális ügyintéző, ezt a 
képviselők maguk intézik, Balástyán 38.650 Ft a képviselők 
tiszteltdíja. Ópusztaszeren és Pusztaszeren nem kapnak tisz-
teletdíjat a képviselők. Ezek után több vélemény és hozzá-
szólás is volt ehhez a napirendi ponthoz, de módosító javas-
lat nem érkezett, így a testület 5 igen és 2 tartózkodás mel-
lett elfogadta a rendeletet. 
A 4. napirendi pont volt: Csengele Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról szóló 4/2014 (III.4) önkormányzati rendelet 
módosítása.
Két pályázat érkezett be erre az önkormányzathoz. Pataki 
Sándor sándorfalvi egyéni vállalkozó volt, aki a kedvezőbb 
ajánlatot adta. Így ennek megfelelően előkészítették a köz-
szolgáltatóval kötendő rendelet módosítást. A testület 7 igen 
szavazattal a rendelet módosítás mellett döntött. 
Ezek alapján Csengele Község Önkormányzata Pataki Sándor 
egyéni vállalkozóval egy év határozott időre köt szerződést. 
Ehhez kellett egy határozati javaslat a képviselőktől, misze-
rint a testület a polgármestert ennek a szerződésnek a meg-
kötésére felhatalmazza. Erről a testület egyhangú igen sza-
vazattal döntött.
Az 5. napirendi pontban a következőről volt szó: Rendelet-
alkotás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2018. 
(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Itt az óvoda konyhai étkezésről volt szó. Emelni kellett, mert 
mindennek felment az ára. Az óvodásoknál ez 30 Ft, az isko-
lásoknál 60 Ft, a felnőtt étkezőknél 25 Ft és az elhordásos 
étkezőknél 50 Ft emelést jelent, ami még így is nagyon ked-
vező, tehát a testület ezzel a rendelet módosítással egyetér-
tett. 
A következő napirendi pontban a Kisteleki Térségi 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. finanszírozási igé-
nyét tárgyalta a testület.
Ennek egyeztetéséről volt egy összejövetel a térségi polgár-
mesterekkel. Dr. Nagy Z. Zsolt az intézmény orvos igazgató-
ja elmondta, hogy a 2020. évi finanszírozási igényt az sze-
rint állították össze, hogy semmi mást nem építettek bele a 
finanszírozásba pluszba, csak azt, hogy a szakdolgozóknak 
az óradíja 800 Ft-ról 1400 Ft-ra, az orvosoknál pedig 2800 
Ft-ról 3500 Ft/óradíjra emelkedett a tavalyi évhez képest. A 
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A tanyagondnoki kisbuszt március 8-9-én tudják elhozni. 
Polgármester elmondta azt is, hogy a következő nap folya-
mán egy orvos jön hozzá, aki a II. számú háziorvosi körzetet 
látná el. Ezzel kapcsolatban fognak egyeztetni. Ez az orvos 
vállalkozásban látná el feladatát. Reményei szerint a tárgya-
lás pozitív kimenetelű lesz. 
A korábban kért közlekedési táblák, melyeket a 
jászszentlászlói útra és a Kóser vágóhídhoz rendeltek elké-
szültek, hamarosan kirakják őket. Zászlókat is rendeltek, 
ezek a későbbiek során csak ünnepkor kerülnek kihelyezés-
re, hiszen egyébként nagyon hamar tönkre mennek.
Ezek után elmondta ötleteit, melyek pontokba szedve a 
következők voltak:

-  Piactér épületének huzatmentesítése. 
-  Az ifjúsági táborozóhely téliesítése. Nincs fűtés, igény 

lenne az épület használatára a fűtési szezonban is.
-  Dűlőutak javításához profi tárcsa beszerzése, olyan, amit 

nem csorbít ki könnyen semmi, ennek beszerzési ára kb. 
1 millió forint. 

-  Szociális alapú bérházak bérleti díjának csökkentése az 
eredeti összegre. 

Elmondta azt is, hogy eladásra került a polgármesteri irodá-
ból egy szekrénysor. Erre a szekrénysorra nincs tovább szük-
ségük, hiszen ebbe a helységbe fognak beköltözni a pénz-
ügyes kolléganők. Nekik irodabútorra van szükségük nem 
nappali szobabútorra, ezért kellett eladni ezt a szekrényt.
A polgármesteri beszámoló után a testület a polgármester 
készpénz jogosultságát tárgyalta, miszerint mekkora legyen 
az az összeg, mely felett a testületi tagok nélkül is dönthet. 
Ezt 3 millió forintban maximalizálták.
Ezek után szó volt a falu fásításáról, pihenőpadok kihelye-
zéséről, az utak csúszásmentesítéséről, kőszínpad 
kihangosításáról.

Önkormányzati ülés
Csengele Község Képviselő-testülete február 13-án tartotta 
soron következő nyílt ülését. 
Dr. Tóth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők 
voltak:

1.  Csengele Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésé-
ről szóló rendelet-tervezet első olvasatban történő tár-
gyalása.

2.  Óvoda 2020. évi zárva tartása.
3.  Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi közművelő-

dési szolgáltatási terve.
4.  Szívós-Baranyi Ildikó telekvásárlási kérelme.
5.  Rendelet-alkotás az önkormányzati lakások és helyisé-

gek bérletéről szóló 12/2008. (VI. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. (bérleti díj csökkentése)

6.  Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szol-
gáltatás szervezeti és működési szabályzatának elfoga-
dása.

7.  Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szol-
gáltatás szakmai programjának elfogadása.

8.  Rendelet-alkotás a köztisztviselők juttatásairól.
9.  II. számú háziorvosi körzetbe történt jelentkezők bemu-

tatása.
10.  Az Ifjúsági Táborozóhely fűtésére érkezett árajánlat 

ismertetése.
11.  SZMSZ technikai módosítása.
12.  Egyebek.

Ezekkel a pontokkal a testület egyetértett.

járóbeteg szakellátás maradt a 171.025 Ft/hó összegen. A 
központi orvosi ügyeletnél mivel az óradíjak nőttek ezért 
éves szinten 415.353 Ft-al növekedett a finanszírozási 
igény. Így idén 2.916.753 Ft lenne az, amit Csengelének ki 
kellene fizetni. Ezek az összegek lakosságszám arányában le 
vannak osztva a településeknek. Ez egy nehéz kérdés, 
hiszen ezek alapján akár Szeged is kérhetne az ellátásért 
pénzt, vagy meg lehet említeni azt is, hogy a háziorvosok is 
fizetnek havonta pénzt azért, hogy az ügyelet menjen ki a 
beteghez és ne nekik kelljen a többi beteget a váróban 
tovább várakoztatni. Baks például úgy döntött, hogy csak az 
éjszakai ellátásba kíván beszállni. Viszont a helyi testület 
egyhangúan úgy döntött, hogy mivel itt emberéletekről van 
szó, ezért a kért támogatást megadják. 
A 7. napirendi pont a polgármester 2020. évi szabadsá-
gának megállapítása volt.
Erről készült egy szabadságterv, amit a testületi tagok egy-
hangúlag elfogadtak.
8. napirendi pont Balázs Norbert telekvisszavásárlási 
kérelme volt.
Az önkormányzattól 1997-ben vásároltak egy telket az 
Egyetértés utcában. Ezt a telket ajánlották most fel az 
önkormányzatnak visszavásárlásra, amit a testületi tagok 
egyhangúan támogattak.
A 9. napirendi pontban Szívós-Baranyi Ildikó telekvásár-
lási kérelme következett.
Ő a lakóháza melletti két telket szeretné megvásárolni a 
hivataltól. Polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 
a falu rendezési terve folyamatban van, valamint esély van 
arra, hogy a jövőben a Magyar Falu Program keretében lesz 
lehetőség bérlakás építésére pályázni. Az ígéretek szerint 
10-15 lakásban lehetne gondolkodni, amihez viszont 
nagyobb helyre is lesz majd szükség. A testületi tagok erről 
hosszan tárgyaltak és úgy döntöttek, hogy a következő ülé-
sig megnézik a faluban lévő telkeket, melyek azok, amelye-
ket szükség esetén vissza is tudnának vásárolni, és Szívós-
Baranyi Ildikó kérelméről ezek után fognak dönteni. 
A 10. napirendi pont az Egyebek volt.
Ebben a napirendi pontban először polgármester adott tájé-
koztatást az utolsó ülés óta történtekről.
Először arról számolt be, hogy sajnos a járási ügysegéd ügy-
félfogadását a Kormányhivatal statisztikák alapján meg-
szüntette a megyében. Helyette a kormányablakos buszt 
fogják kiküldeni, ami havonta egyszer fog jönni. 
Fábiánsebestyénen volt egy polgármesteri összejövetel, ahol 
közösen arra kérték az országgyűlési képviselőt, hogy a járá-
si ügysegéd ügyfélfogadását ne szüntessék meg. 
Remélhetőleg meghallgatásra talál a kérésük, de ezt még 
nem lehet tudni.
Ezek után arról beszélt, hogy a szociális tűzifa kiosztásra 
került, annak alapján, ahogyan erről a zárt ülésen döntést 
hoztak. Itt döntöttek arról is, hogy aki a szociális tűzifából 
már nem tudott kapni, de mégis rászorulónak ítélték meg, 
annak az önkormányzat, saját fájából ugyanolyan mennyi-
ségben biztosította a tűzrevalót. 
A fábiánsebestyéni összejövetelen kapta polgármester úr azt 
az információt az országgyűlési képviselőtől, miszerint 
Csengelén meg fog épülni az autópálya lehajtó. Ez a hír a 
miniszterelnök úrtól ered, aki azt mondta, hogy nyugodtan 
tolmácsolhatja a falu felé. Ezzel kapcsolatban a már elké-
szült tervdokumentációkat aktualizálják, mert az ígéretek 
szerint ez hamarosan meg fog történni. Időpont még nincs, 
de ez egy konkrét ígéret.
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Az első napirendi pontban a költségvetést tárgyalták. Az 
összeállított tervezetet a testület tagjai előre megkapták. 
Polgármester elmondta, hogy ez most csak egy tervezet, ezt 
még ki lehet egészíteni, módosítani lehet rajta. A tervezésnél 
figyelembe vették a tavalyi évnél a teljesülést és ez alapján 
próbálták összeállítani a 2020. évit, szem előtt tartva a dol-
gozók béreit, egyöntetűen mindenkinél, illetve, hogy az 
intézményeket megfelelő szinten tudják működtetni. A szá-
mok nőttek, hiszen a garantált bérminimum is emelkedett, 
ami tovább gyűrűzött mindenhol. A költségvetés tervezésé-
hez az intézmények is be lettek vonva. Ők is elmondták 
milyen fejlesztésekre van szükségük, mind személyi és dolo-
gi kiadások terén. Sajnos ez nem sikerült teljes körűen. A 
kiadási és a bevételi oldal egyensúlyban kell, hogy legyen. 
A költségvetés a visszafizetési kötelezettségek is tartalmaz-
za.
Ezek után a megjelent testületi tagoknak volt lehetőségük 
kérdezni a tervezettel kapcsolatban. Néhány észrevétel, hoz-
zászólás, megjegyzés érkezett a testületi tagoktól, kérdések 
is, melyek megválaszolásra kerültek. A testület a költségve-
tési rendelet tervezetet, első körben jónak találta, így egy-
hangúlag elfogadták. Ennek további tárgyalása március 
5-én a következő ülésen lesz.
A második napirendi pontban Tóth-Andorné Farkas Éva az 
óvoda intézményvezetője ismertette, hogy az óvoda és a böl-
csőde 2020-ban mikor fog zárva tartani. Ennek alapján az 
óvoda nyári időszakban augusztus 1-31-ig, az őszi szünet-
ben október 26-31-ig, a téli szünet ideje alatt december 
23-31-ig. A bölcsőde július 27-től augusztus 14-ig és decem-
ber 23-31-ig. Ezzel a testület egyetértett, meghozták róla az 
intézménynek a határozatot. 
A harmadik napirendi pontban a faluház Szolgáltatási 
tervének elfogadására került sor. Erre a tervre egy EMMI 
rendelet miatt van szükség, ami a faluház állandó program-
jait, tevékenységeit, valamint ebben az évben már megszer-
vezett és tervezett rendezvényeit tartalmazza. A testület ezt 
a tervet elfogadta. 
A 4. napirendi pontot megelőzte az ötödik, mely a szociá-
lis bérlakások bérleti díjának csökkentéséről szólt. 
Polgármester elmondta, hogy a bérlakások díját 2018-ban 
megemelték 13.570 és 15.865 Ft-ra, azzal az indokkal, hogy 
mindennek emelkedett az ára és a gázkazánok éves karban-
tartási díjára ebből képezzenek alapot. De mivel a nevében is 
benne van, hogy szociális ezért ezt a díjat az ottlakók továb-
bi segítése miatt vissza szeretnék állítani az eredeti 4.050 Ft 
és 4.725 Ft-ra. Ez a díj is fedezné a gázkazánok felülvizsgá-
latát. A nagyobb lakások után kell többet fizetni, mivel ezt 
négyzetméter után számolják ki. Néhány hozzászólás után a 
testület ezt a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
A negyedik napirendi pontra meghívást kaptak az érintet-
tek is, tehát Szívós-Baranyi Ildikó és Szívós András. Ebben 
a napirendi pontban Ildikó telekvásárlási kérelmét tárgyal-
ták. Ez a telekvásárlási kérelem Ildikó háza melletti két telek 
megvásárlására irányul. Ildikó és András egy házat szeretne 
oda építeni András fiának. Azért gondolták a két telek meg-
vásárlását, mert elég keskenynek találják őket. A testület 
erről már korábban tárgyalt és elnapolták a döntést, mert 
nem feltétlenül szeretnék eladni az önkormányzat tulajdo-
nában lévő telkeket. Két dolog miatt, az egyik, hogy a tele-
pülésrendezési terv módosítása folyamatban van, valamint 
úgy néz ki, hogy lehetőség lesz pályázni bérlakások építésé-
re. Nem szeretnének abba a hibába esni, hogy néhány száz-
ezer forintért eladják a telket és azután pedig mikor szüksé-
gük van rá, a többszöröséért vásárolják vissza. Ehhez a 

napirendi ponthoz több hozzászólás érkezett mindkét fél 
részéről, miután az érintettek úgy módosították kérelmüket, 
hogy a kérelmet nem Ildikó, hanem a férje Szívós András 
adja be és nem kívánják megvásárolni mindkét telket, csak 
a közvetlen mellettük lévőt. Így ezt a kérelmet a testület 5 
igen és egy nem szavazattal elfogadta, eladják az érintett 
telket úgy, hogy ha 4 év alatt nem kerül beépítésre, akkor az 
eladási áron visszavásárolja. 
A 6. és 7. napirendi pontban a tanyagondnoki szolgáltatás 
SZMSZ-ét és szakmai programját fogadta el egyhangúlag a 
testület. Eddig ez az önkormányzati SZMSZ része volt, de 
mostantól ettől függetlenül egy saját SZMSZ-t kell megal-
kotni a képviselő-testületnek. A szakmai programot év 
végén felülvizsgálták és ezt kellett egy egységes szerkezetbe 
tenni.
A 8. napirendi pont Rendelet-alkotás a köztisztviselők 
juttatásáról. Ebben az esetben a pusztaszeri és a csengelei 
testületnek egybehangzó önkormányzati rendeletet kell 
alkotni. Dr. Jaksa Tibor jegyző a napirendi pontot részletesen 
kifejtette a testület előtt. A részletes tájékoztatás és néhány 
hozzászólás után a testület a rendeletet elfogadta. 
A 9. napirendi pontban a II. számú háziorvosi körzetbe 
jelentkezések elbírálásánál Dr. Tóth Tibor polgármester 
ismertette a jelentkezőket. Ezt a körzetet október óta próbál-
ják betölteni, most úgy néz ki, hogy sikerül. Dr. Körmöczi 
Ildikó volt személyesen Csengelén, ő nem adott be papír 
alapon pályázatot, viszont megnézte a rendelőt, megbeszél-
ték a feltételeket. Még egy hölgy jelentkező volt, aki papír 
alapon is benyújtotta pályázatát, őt Dr. Lőrik Alíznak hívják. 
Kenderesen háziorvos és felmondási idő után szeptemberben 
tudna jönni Csengelére és vállalkozó háziorvosként látná el 
feladatait. Ő is volt személyesen Csengelén, vele is mindent 
átnéztek, megbeszéltek. A rendelőn néhány munkálatot el 
kellene a munkakezdésig végezni. A doktornőnek saját 
bútorzata van, azt hozná magával, csak várótermi székekre 
lenne szüksége, amit viszont polgármester tud biztosítani, 
hiszen külföldről kapott a falu felajánlást, amit már novem-
berben el is hozott. Dr. Torontáli Renátával is találkoztak, 
aki nagyon örülne annak, hogy ha valaki ellátná a II. számú 
háziorvos körzetet. 
A testületnek egy felhatalmazást kell majd adni arra, hogy a 
megállapodást a doktornővel megkösse, amire még van idő. 
Dr. Lőrik Alíz a férjével Kiskunmajsára költözne és onnan 
járna át Csengelére. A háziorvosi letelepedési pályázatot 
igénybe szeretnék venni, aminek feltétele, hogy a körzethez 
tartozó ellátottak száma meghaladja az 1000 főt. Ez nem a 
betegkártya számmal függ össze, a betegkártyát nem kell 
átvinni a másik orvoshoz, az elméleti lehetőségnek kell meg-
lennie az 1000 fő feletti betegkártya számra. Polgármester 
külön kihangsúlyozta, hogy ez nem arról szól, hogy a beteg-
kártyák elkerüljenek máshová. A háziorvosnak, fogorvosnak 
van iparűzési adó kompenzációja ezt az új doktornőnek is 
biztosítanák. 
Volt egy telefonos érdeklődés is egy szatymazi lakostól, aki 
Hódmezővásárhelyen a sürgősségin dolgozik.
Dr. Jaksa Tibor jegyző elmondta, hogy a személy kiválasztá-
sa után melyek azok az előre tisztázandó kérdések, amelyek 
a szerződés pontjait érinthetik. Ezeket neki a szerződés meg-
írásához előre tudni kell. 
A testület egyhangúlag Dr. Lőrik Alízt választotta és felha-
talmazta polgármestert, hogy a II. számú háziorvosi körzet 
újraindításához a szükséges papírokat elkezdje intézni. 
A 10. napirendi pontban az Ifjúsági Táborozóhely fűtésére 

(folytatás a következõ oldalon)
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érkezett árajánlatot tárgyalta a testület. 2011-ben amikor 
pályáztak az épületre, mivel nyári táborozóhelyről van szó, 
fűtésre nem tudtak pályázni. A házra azonban a fűtési sze-
zonban is lenne igény, ezért Tóth Tibor alpolgármester fel-
vette a kapcsolatot egy vállalkozóval, aki fűtésekkel, fűtés 
korszerűsítéssel foglalkozik. Az árajánlat 1.619.250 Ft-ról 
szól, ami vállalható, de megpróbálják a Magyar Falu 
Program keretein belül pályázati pénzből megoldani ennek 
kiépítését. Így nem teljesen önkormányzati költségvetésből 
valósulna meg a beruházás. Ezzel a testület így egyetértett.
A 11. napirendi pontban az önkormányzat SZMSZ-nek 
rendelet módosítására volt szükség, melyet szintén megsza-
vazott a testület.
Az egyebek napirendi pontban nem érkezett a jelenlévőktől 
hozzászólás, így polgármester bezárta az ülést.

Törköly Ágnes

A CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
KÖZLEMÉNYE

KAB BUSZ TELEPÜLÉSEI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK IDŐPONTJAI

Tisztelt Ügyfeleink!
Hivatalunk által biztosított szolgáltatások vezérelve, hogy 
ügyfeleink egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. 
Ennek keretében fontos célunk, hogy a kisebb lakosságszá-
mú településeken élő ügyfeleink is helyben tudják a szemé-
lyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne 
kelljen beutazniuk a járásközpontok kormányablakaiba. 
Hivatalunk a jövőben így Mobilizált kormányablak ügyfél-
szolgálat (KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási ügyek 
elintézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormány-
ablak buszban a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes 
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig, 
valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhe-
tőek lesznek helyben. A kormányablak busz által tehát jelen-
tős mértékben növeljük a helyben intézhető ügyek számát a 
kisebb települések esetében is.
A kormányablak busz szolgáltatásait 2020. március 1-től 
időszakosan visszatérő rendszerességgel tudják igénybe 
venni a kistelepüléseken ügyfeleink az alábbi időpontok-
ban: 

Csengelén minden hónap harmadik csütörtökén 
8-10 óráig.

Felajánlás a könyvtárnak
Könyvtárunk Dr. Tóth László egyetemi docenstől sok értékes 
könyvet kapott. Dr. Tóth László 6. osztályos koráig a belső 
csengelei iskolában tanult. Ezután tanulmányait Szegeden 
folytatta, ahol azóta is él. Iskolái befejezése után a szegedi 
egyetemen Gyógynövénytant tanított 57 éven át, 80 éves 
koráig. A felajánlott könyvek között természetesen ehhez 
kapcsolódó olvasmányokat is lehet találni. 
Nem sokáig élt Csengelén, de mégis sok emléke fűződik 
falunkhoz, amiből egyet ki is emelt. Első osztályos korában, 
1943-ban, az iskolai ünnepségen ő szavalta a Nemzeti dalt.
Polgármesterünk meghívta őt a falunapokra, ahol terveink 
szerint tart is majd a gyógynövényekről egy előadást. 
Köszönjük szépen a felajánlását és további jó egészséget 
kívánunk neki!

Törköly Ágnes

Falusi disznóvágás
Február 1-jén III. alkalommal rendeztük meg hagyományőr-
ző disznóvágásunkat a Csengele háznál.
Miután Dr. Tóth Tibor polgármester megnyitotta a rendez-
vényt, elkezdődtek a sertések feldolgozása. Horváth Péter és 
Tóth Attila böllérek gyorsan szétdarabolták az állatokat és a 
szakácsok el is kezdték készíteni a friss húsból a finomabb-
nál finomabb ételeket. 

Leghamarabb a sült vér és a máj készült el, ezek után sorban 
jöttek a sült húsok. Kicsit később már a rántott szeletet 
kínálgatták az asszonyok, majd jött a leves, pörkölt, töltött 
káposzta, hurka, kolbász. Desszertnek palacsintát, hájas 
kiflit, tortát és kemencében sült kalácsot lehetett fogyaszta-
ni. A gyönyörű idő ellenére szépen fogyott a tea és a forralt 
bor is. 
A hangulatot még az élő zene is fokozta, annyira, hogy elő-
kerültek a zenekari tagok trombitái és még egy rögtönzött 
karaoke show is kerekedett.
Ezúton szeretnék az önkormányzat nevében MINDENKINEK 
köszönetet mondani, aki felajánlásával, vagy munkájával 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez!

Törköly Ágnes

(folytatás az előzõ oldalról)
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Félévi bemutató
A művészeti iskolában február 5-én került sor a féléves 
beszámolóra. Erre a rendezvényre meghívást kapnak a szü-
lők, hozzátartozók is, akik szép számmal meg is jelentek az 
eseményen.
A délután a kis színjátszók műsorával kezdődött. A Napsugár 
csoport 2., 3., 4. osztályos gyerekekből áll. A tagok jelentős 
része ebben a tanévben kezdte a színjáték tanszakot, előadá-
suk címe Brekekex volt.
Ezután a 3-4. osztályosok disco tánca következett, majd egy 
zenei blokkal folytatódott a műsor. A zenész növendékek 
most is zongorakísérettel adták elő a darabokat. A délután 
állandó zongorakísérője Horváth Lívia volt.
Először a kis furulyások következtek, Kóré Jázmin, Kurucz 
Krisztián, Szabó Kitti, Tisóczki István, Székesi Zsófia, Szűcs 
Kamilla Kornóczi Tamara, Kovács Fanni szólóban, Tóth 
Sándor pedig tanárával Czirok Zoltánnal játszotta el megta-
nult darabját.

A furulyát a dobosok előadása folytatta. Ők szintén szóló-
ban adták elő produkciójukat, elsőként Balázs Róbert, majd 
Vígh Noel és végül Kormányos Viktória zárta a zenei blok-
kot.
A 2. osztályosok egy foxtrottot tanultak be és mutattak be a 
közönségnek. 
Ezek után rézfúvós hangszerek következtek. Elsőként Gera 
Zsolt, majd Vígh Noel trombitán Kovács Bianka pedig tenor-
kürtön játszott. Két ütős növendék xilophonon mutatkozott 
be, Gera Dominik és Csókási Tamás, Dominik Mozart Entreé, 
Tamás Hasse Bourrée című művét játszotta. Katona Angelika 
kürtön Az árgyélus kismadár, Vágó Petra szintén kürtön 
Loillet: Sonata I. tételét fújta el.
Az ütős produkciókat Széplaki Tibor és Hegedűs Bálint 
zárta. Mindketten xilophonon játszották el megtanult darab-
jaikat. 
Az 5-6. osztályosok egy modern tánc elsajátítása mellett 

döntöttek. Koreográfiájuk elkészítésénél nagy szerepet ját-
szott, hogy csak két fiú van a csoportban.
A táncot újra egy zenei blokk folytatta, mégpedig négy trom-
bitás növendék műsora. Samu Katalin Handel Sarabande, 
Gera Kitti Telemann Allegretto, Rózsa Dorina Mozart 
Andantino, Molnár Barbara Beethoven Kontratánc című 
művét adták elő. 

Katona Veronika kürtön játszotta Glinka Északi csillag című 
darabját, majd két duó következett, két testvérpártól. Először 
Katona Johanna és Katona Petra mutatkozott be, majd a 
Pigniczki ikrek Attila és Tibor. A zenei darabokat Széplaki 
Vivien kürtjátéka zárta, Händel: Bourrée című művével.

A 8-9. osztályosok egy salsát táncoltak, majd a félévi bemu-
tatót a Főnix színjátszó csoport műsora zárta. Petőfi Sándor 
János vitéz című művét dolgozták fel. A történetnek most 
csak az első felét láthattuk a befejezésre év végéig várnunk 
kell. 
Egy kellemes délutánt tölthetett el az, aki velünk tartott. 

Törköly Ágnes
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Sportfelszereléseket kapott 
ajándékba az általános iskola
Kun-Szabó Tibor a Kuszi Kocsi Bt. társtulajdonosa február 
6-án az iskolai futsall bajnokság előtt sportfelszereléseket 
adott ajándékba az iskolának.
12 db mezt nadrággal és 5 db labdát, melyből 2 kézilabda és 
3 focilabda. Az ajándékot az iskola igazgatója Longa 
Istvánné vette át és köszönte meg.

T.Á.

Óvodai farsang
A Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde jótékonysági 
családi farsangot szervezett 2020. február 22-én. A farsang 
a vidámságról, a mókázásról szól, a néphagyomány szerint 
a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbú-
csúztató időszak. A csengelei óvodások, mini bölcsődések 
körében is igen mozgalmas napok ezek. Tréfás mondókákat, 
dalokat, verseket tanultak, festettek, ragasztottak, farsangi 
álarcokat készítettek.
A Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Szülői mun-
kaközössége és az intézmény dolgozói közös összefogásá-
val, kitartó szervezési munkájával teltek az elmúlt hetek. A 
közös összefogással az a cél, hogy felhőtlen szórakozást 
biztosítsanak, mind emellett olyan bevételre szeretne az 
intézmény szert tenni, melyet a gyermekek javára tudnak 
fordítani.
A tavalyi Farsangi rendezvény bevételéből különböző intéz-
ményi programokat valósítottak meg. Így pl. előadást finan-
szíroztak, kirándulást szerveztek, ill. belépőt fizettek a 
Vadasparkba, a gyerekek számára eszközöket vásároltak.
Köszönjük a szülőknek az összefogásért, a felajánlásokért, a 
felajánlott munkáért. Külön köszönet a SziSzi ABC-nek, 
hogy támogatta a rendezvényt. 

Iskolai farsang
Az általános iskola február 14-én délután a faluházban tar-
totta farsangi mulatságát. Az osztályok az elsősöktől a nyol-
cadikosokig csoportosan öltöztek be és adták elő produkció-
ikat.
A legkisebbektől pingvintáncot láthattunk, utánuk jöttek a 
bankrablók, akiket a rendőrnek öltözött tanárnénik fogtak 
el. A harmadikosok a Macskák című musicalből adtak elő 
egy részletet, a negyedikesek pedig törpéknek öltöztek és 
táncoltak. 
A felsősök műsorát az ötödik osztályosok kezdték. 
Kanibáloknak öltözve mutatkoztak be, majd a hatodikosok 

A farsangi műsorban ügyesen szerepeltek az intézmény 
gyermekei vidám zenés dalokkal, táncokkal, farsangi ver-
sekkel. A nagycsoportos korú gyerekek és szüleik tánca 
nagyon megható volt. Köszönjük, hogy időt és fáradságot 
nem kímélve lelkesen készültek. Meglepetésszámként az 
intézmény dolgozói tették színessé a farsangi programot. Az 
intézmény részese egy kistérségi pályázatnak mely segítsé-
gével Táncház, arcfestés és csillámtetoválás valósult meg.

Tóth-Andorné Farkas Éva 
intézményvezető
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Megtalálható vagyok a védőnői tanácsadóban kedd délelőt-
tönként, vagy telefonon a 06-30/728-1434-es számon.

Rozsnyai-Tóth Alexandra, védőnő

Nőgyógyászati rákszűrési 
lehetőség a védőnői tanácsadóban
2020. március 11-én 8 órától Dr. Kajtár István (Szeged II. 
Szakrendelő nőgyógyásza) igény szerint rákszűrést, 
utlrahang vizsgálatot, általános nőgyógyászati vizsgálatot 
végez a védőnői tanácsadóban, valamint lehetőség van 
mammográfia és csontsűrűség vizsgálatra beutalót kérni, 
fogamzásgátlót felíratni és méhen belüli eszközt levetetni, 
4000 Ft-ért. Ezeken kívül bármilyen nőgyógyászati problé-
mával lehet hozzá fordulni.
A népegészségügyi ajánlás szerint 3 évenként javasolt a 
méhnyakrákszűrés, ezzel szemben a szülés-nőgyógyász tár-
sadalom ezt évente javasolja. Minden hölgynek, aki már 
megkezdte a nemi életet, vagy legkésőbb 18 éves korától 
évente egyszer ajánlott ezen a szűrésen részt vennie.
Felhívom a figyelmüket, hogy nőgyógyászati rákszűrés 
évente, mammográfiai és csontsűrűség vizsgálat kétévente 
vehető igénybe.
A vizsgálat fejenként 4000 Ft-ba kerül, attól függetlenül, 
hogy hány vizsgálatot, beutalót kér.
Kérem jelentkezzenek nálam személyesen vagy telefonon 
azok a hölgyek, akik részt szeretnének venni ezen a szűrő-
programon.

Vidám hangulatú pingpongverseny 
Kiskunmajsán
Több mint egy évtizedes kapcsolatnak köszönhetően hagyo-
mánnyá vált, hogy a csengelei és kiskunmajsai asztaliteni-
szezők időnként versenyre invitálják a szomszéd településen 
lakókat. Legutóbb, február 15-én a csengeleieket várta a 
Kiskunmajsai Asztalitenisz Club a Kárpáti Lajos emlékver-
senyre. A megmérettetésen nyolc férfi páros indult, ebből 
kettő volt falunkbeli. Csengelét a Kovács Attila-Lesták 
Mátyás és a Tóth Tibor-Molnár Mihály duók képviselték, 
szurkolóként pedig Tisóczki Ferenc volt jelen. Az előbbi 
páros tavaly második helyezést ért el, most az első három 
helyezett mind majsai volt.

A szomszéd város pingpongosai kizárólag ezért a sportért 
tartanak fenn egy edzőtermet, melyben több asztal is elfér. 
Az emlékversenyen két fiatalt kivéve az idősebb, hatvan év 
körüli generáció vett részt, a legidősebb 73 éves volt. Mint 
sokan elmondták, őket nem az elért helyezés érdekelte, 
hanem az, hogy egy jót pingpongozhattak.
A verseny után köröm-csülök pörkölttel látták vendégül a 
játékosokat, majd előkerültek a saját termelésű majsai 
borok. A fröccsözés mellett könnyen ment a vidám beszélge-
tés.
Ősszel a csengeleik várják visszavágóra a mostani vendéglá-
tókat.

Molnár Mihály

engedték el magukat a színpadon, a fiúk lányok voltak a 
lányok pedig fiúk. Ezután egy igazi falusi lakodalom követ-
kezett, egy egész násznép mulatozott a színpadon. 
Befejezésül a nyolcadik osztályosok utcaseprő és takarítónő 
tánca zárta a műsort.
A gyerekeket ezután zsákbamacska és különböző játékok 
várták, miközben finom süteményekkel és szendviccsel 
pótolhatták az játék közben leadott energiát.
Mindenki jól érezte magát, a közönség mulatságos, szóra-
koztató farsangi délutánon vehetett részt a gyerekekkel.

T.Á.

Kedves Érdeklődők!
Hatha jógaórák a faluházban csütörtökönként 18 órától!
Mindenkit szeretettel várok kortól, súlytól függetlenül!

Mihályiné Lantos Erika 
hatha jógaoktató

Megérkeztem
Február hónapban 
született gyermek:

Ádám Lajosnak 
és Csillag Stellának Zella

Gratulálunk!
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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: április 6.

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

Ingyenes ultrahangos vizsgálatok a

Csipkerózsa Parkhotelben!
Lehetséges vizsgálatok: 
- belső szervi ultrahang,
- pajzsmirigy vizsgálat,

- ízületek vizsgálatai 
(váll, könyök, kézfej, ujjak, csípő, térd és boka).

Előzetes bejelentkezés szükséges a következő 
telefonszámon: 06 (77) 700 750

Cím: 6135 Csólyospálos, Csipkerózsa Park u. 34.
Email: team@parkhotel.cc

www.parkhotel.cc

MEGEMLÉKEZÉS
„ Emléke él és élni fog, 
míg az Én szívem e Földön dobog. 
Őrzöm a képét, a mosolyát, 
a hangját, s minden gesztusát. 
Őrzöm a mozdulatait, 
mely bennem él, mind a mai napig. 
Őrzöm, a felém közvetített gondolatait, 
a nekem elsuttogott szavait. 
Mert nem halt meg Ő, 
még mindig él nekem, 
csak messze távozott, 
hol meg nem érinthetem.”

Fájdalommal emlékezünk

SZABÓ LAJOS
halálának 2. évfordulójára.

Szerető családja

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

2020. március 14-én 6 órától
2020. március 16-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2020. március 21-én 6 órától
2020. március 23-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

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

Állatorvosi ügyelet
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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
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
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 sze-
mélyes rekamié, színes televízió, 2 db 2,5 mx3m-es 
szőnyeg és öt fogú alumínium létra. 
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
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkony-
hás, gázkonvektor fűtéses magánház melléképületek-
kel, nagy kerttel, termő gyümölcsfákkal eladó! 
Érd.: 06-30/206-0495

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: április 8.
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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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