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hí rek
Önkormányzati hírek
Tisztelt Csengelei Lakosok!
Mint Önök előtt is ismeretes, mind a világban, mind a kör-
nyező országokban, mind országosan, de immár a környező 
településeken is fokozódik a koronavírussal kapcsolatos 
járványhelyzet.

A kialakult helyzetre való tekintettel 
Önkormányzatunk ügyfélfogadási rendje 

határozatlan időre heti egy napra korlátozódik: 

SZERDA 8.00-12.00, és 13.00-15.30
Ügyintézéskor az irodában egyszerre csak egy fő ügyfél tar-
tózkodhat. Kérjük., hogy egymás között a 1,5 méteres védő-
távolságot tartsák be.
Egészségük megőrzése érdekében kérjük, hogy hivatali ügy-
intézéskor szájmaszkot viselni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük!

Csépe András 
aljegyző

nek vélt kereszteződést is nagy igyekezettel folyamatosan 
javítjuk, karbantartjuk lehetőségeinkhez mérten.
Közterület-rendezési feladataink körében:
•  A falu frekventált pontjaira padokat helyeztünk ki, hogy 

azok, akiknek várakozni kell valamilyen szolgáltatásra 
(gyógyszertár, orvos, bolt, konyha stb…) azok ne csak 
állva tehessék ezt.

•  A József Attila és Szent Imre téren lévő kiszáradt és kor-
hadt fákat kiszedtük, az egészséges fák lombjait megnyes-
tük és fiatalítottuk. A József Attila téren lévő szökőkutat 
felújítottuk. Az itt található kőszínpad faszerkezetét, a 
pergolát Szarka Nándor felújította, mivel a kőszínpad a 
nyári esküvők igen kedvelt helyszíne már hosszú évek óta, 
így ez a felújítás már nagyon időszerű volt.

•  Az Árpád utcában lévő egykori játszótér helyén ásott nagy 
gödröt betemettük, a terület tereprendezése megtörtént, 
amelyre a jövőben egy kis pihenőparkot tervezünk megva-
lósítani. 

•  A Faluban lévő kövesutak veszélyes kátyúit hideg aszfalt-
tal bejavítottuk.

•  Az utcákon lévő kiszáradt tujákat folyamatosan távolítjuk 
el és a helyükre magas, oszloposan és rendkívül gyorsan 
növő, fagy és szárazságtűrő, napot szerető arizónai cipru-
sokat ültetünk. Ehhez kapcsolódóan kell megemlítenünk, 
hogy a belterületi csapadékvíz-elvezető csatornarendszer 
kiépítését sajnos a Deák Ferenc utcai öntözőrendszer 
jelentősen megsínylette és működésképtelenné vált. Az 
öntözőrendszer helyreállításában a munka oroszlánrészét 
Kurucz Mihály végezte el, a javítási munkálatokban 
Hegedűs Péter volt a segítségére.

•  Az falu közterületein, a belterületi utcákon rendszeresen 
lenyírtuk a füvet és a területek parlagfű-mentesítése is 
megtörtént.

•  Az óvoda udvarán lévő játékok karbantartását is elvégez-
tük, az óvoda udvarára a gyerekeknek egy futóbicikli 
pályát építettünk Bíró József, Kurucz Mihály és Fődi János 
segítségével.

•  Az ifjúsági táborozóhely mellé Gémes János és Gurdics 
István segítségével és a helyi fiatalok (Bencsik Dominik, 
Edlich Zalán, Gombai Árpád, Kormányos Barbara, 
Kormányos Ervin, Kormányos Zsolt, Suciu-Novák Csaba, 
Szarka-Kovács Nándor, Szűcs Viola) bevonásával, a fiata-
lok ötletei és javaslatai alapján egy BMX-pálya került 
kiépítésre. 

•  A táborozóhellyel szemben lévő önkormányzati telekről az 
oda összehordott építési törmelék, útjavításból kikerült 
bontott anyag, betontörmelék és bontott tégla elszállításra 
került.

•  A faluház előtt lévő íves hidat sajnos az idő vasfoga nem 
kímélte, elkorhadt a faszerkezete, balesetveszélyessé vált, 
ezért lebontottuk, a terület további rendezése folyamatban 
van.

Tisztelt Lakosok!
Önkormányzati beszámolónkat most is folytatjuk és az aláb-
bi területeket fogjuk érinteni:
1.  Közterületeink, önkormányzati ingatlanok és útjaink 

karbantartása, egyéb állagmegóvási tevékenységek
2.  Adományosztások
3.  Téli tüzelő-támogatás
4.  Bevásárló utak
5.  Kéménytűz megelőzése - katasztrófavédelmi tájékoztatás
6.  Koronavírus helyzet
Amennyiben az önkormányzati beszámolónkkal kapcsolato-
san bármilyen kérdésük lenne, kérem keressenek bennün-
ket.

1.  KÖZTERÜLETEINK, ÖNKORMÁNYZATI 
INGATLANOK ÉS ÚTJAINK 
KARBANTARTÁSA, EGYÉB 
ÁLLAGMEGÓVÁSI TEVÉKENYSÉGEK

Külterületi dűlőútjaink zöme sajnos leromlott állapotban 
volt amikor megkezdtük azok szakaszos rendbetételét. A 
javítás során természetesen elsőbbséget élveztek azok a 
dűlőutak, amelyeken nagyobb forgalom bonyolódik, mint 
például a csongrádi dűlőút, amely már fával is be volt nőve. 
A fák kivágása után Széll János helyi vállalkozó segítségével 
10 km hosszúságban tárcsázással és gréderezéssel állítottuk 
helyre az utat. A bokrok, cserjék által benőtt és így belátha-
tatlansága miatt veszélyes útkereszteződéseket kitakarítot-
tuk (Jászszentlászlói útkereszteződés, szeméttelepnél lévő 
útkereszteződés, Kelőpataki majorhoz vezető út kanyargós 
szakasza, stb...). A többi önkormányzati dűlőutat, veszélyes- (folytatás a következõ oldalon)
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ség ezért Önkormányzatunk saját buszával térítésmentesen 
segítette az adományban részesülők utazását.

Kornócziné Sisák Mónika 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3. TÉLI TÜZELŐ-TÁMOGATÁS
A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket 2020. 
november 30. napjáig lehet benyújtani a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal Csengelei Kirendeltségén az erre a 
célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a 
Hivatalban is (6765 Csengele, Petőfi u. 13). A szociális tűzi-
fa ideszállítása megkezdődött és a Móra Ferenc utcai telep-
helyünkön kerül majd összevágásra. Az összevágott tűzifát 
az idén is térítésmentesen fogjuk kiszállítani azoknak a 
rászorulóknak, akik a szállítást nem tudják megoldani.
A kérelmeket Magony Józsefnénél az 5. számú irodában 
lehet benyújtani.

A rendelet értelmében térítésmentesen a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig tűzifát biztosítunk annak, aki

a)  saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, 
egyedülálló esetében legalább egy kiskorú gyermek 
eltartásáról gondoskodik, vagy

b)  a 70. életévét betöltötte,
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelő-
anyaggal (fa, szén) fűti.

A jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki
a szociális törvény szerint 

a)  aktív korúak ellátására,
b)  időskorúak járadékára,
c)  – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támogatásra 
jogosult, vagy

a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
vagy ápolási díjban részesül.
Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérel-
mező részére állapítható meg a támogatás.

Az egy háztartásra jutó szociális tűzifa mennyisége a 
beadott kérelmek számától függ, amelynek mennyisége az 
idei évben 303 m3.

Magony Józsefné

4. BEVÁSÁRLÓ UTAK
Tisztelt Lakosok!
A Csengele Községi Önkormányzat a Tanyagondnoki 
Szolgálat által bevásárló utakat szervez 2020. november 
24-én (kedden) Kiskunmajsára, 2020. december 11-én (pén-
tek) pedig Szegedre.

Indulási időpont: 2020. november 24-én 7.30-kor a Csengele 
Községi Önkormányzat épülete elől (6765 Csengele, Petőfi u. 
13.)

Megállók:
- Kiskunmajsa Piac
- Kiskunmajsa Spar áruház
- Kiskunmajsa Penny áruház

A férőhelyek korlátozottak 16 fő erejéig!

Jelentkezni 2020. november 23. 12.00 óráig lehet Magony 
Józsefnénél a 62/586-577-es telefonszámon vagy személye-

•  A Május 1. utca 23. szám alatti II. számú orvosi rendelő 
környékének területrendezését is elkezdtük.

Itt említenénk meg, hogy a Golmitz Kft. Csengelei telepéről 
Törköly Irma évről-évre rendszeresen ajánl fel az önkor-
mányzatnak cserepes virágokat, amelyet nagyon szépen 
köszönünk.
Tavaly ősszel elkezdtük és azóta is folyamatosan szelektál-
juk, rendezzük a különféle önkormányzati ingatlanoknál 
elhelyezett leselejtezett tárgyi eszközöket. Mérhetetlen meny-
nyiségű leselejtezett eszköz és sajnos kidobandó szemét is 
fel lett halmozva az évek során ezekben az ingatlanokban 
(volt pártház, buszgarázs, Komjáti-ház, Móra utcai ház, 
stb…). Az eszközök jó része sajnos már csak szemét (törött 
székek, régi íróasztalok, irodai szekrények és polcok, hasz-
nálhatatlan ablakok, ajtók, szőnyegek, laminált padlóma-
radványok, beszáradt festékesdobozok, rongyok, régi leselej-
tezett számítógépek és monitorok, stb…). A még felhasznál-
ható eszközök adományozásra kerültek és kerülnek. Sajnos 
még mindig vannak olyan önkormányzati ingatlanok (régi 
pártház, buszgarázs) ahol jelentős „készletek” várnak még 
átnézésre.
A Csengele háznál is fontos javítási munkálatokat kellett 
elvégeznünk: a beázások miatt több helyen leszakadt meny-
nyezet helyreállításában, a tető kijavításában, a helyiségek 
kifestésében Vincze Róbert nyújtott segítséget. Az épület 
múzeummá történő visszaalakításában Ritkáné Sutka 
Mónika, Kissné Seres Kati és Balázs Zita dolgozott sokat a 
többiek mellett.
Az önkormányzati hivatal udvarának rendbetétele is meg-
történt; az ott felhalmozott igen régi, összevágott tűzifa 
rászoruló családok részére került kiszállításra, illetve az 
udvarban található több köbméter vegyes hulladék azok 
szétválogatása után került elszállításra a Hulladékudvarba. 
Ezzel egy időben a Móra Ferenc utca 1. szám alatti önkor-
mányzati ingatlan udvarának kitakarítása is megtörtént.
Sajnos a fizikai dolgozók nagyon kevesen vannak a korábbi 
évekhez képest, de úgy gondoljuk, hogy a mérhetetlenül sok 
munka ellenére is lelkiismeretesen helyt állnak.

2. ADOMÁNYOSZTÁSOK
2020. szeptemberében a Magyar Vöröskereszt Csongrád - 
Csanád Megyei Szervezete jóvoltából a településen 530 db 
Bonduelle zöldborsó és 170 db Bonduelle kukorica konzerv,
25 doboz OI tartós élelmiszer doboz - melyben tartós élelmi-
szerek - mint rizs, liszt, cukor, tészta, szárazbab, paradi-
csomkonzerv, csokoládé, mogyoró krém, méz és befőtt volt -, 
10 doboz higiéniai csomag - melyben mosószer, fogkefe, 
fogkrém, mosószappan, szappan stb. 24 db JAR mosogató-
szer, 45 db Lenor mosókapszula és 288 db Pampers pelenka 
került kiosztásra a szociálisan rászoruló családok között. A 
kiosztott adományokból közel 200 háztartás részesült.
Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád - Csanád Megyei Szervezete munkatársainak a 
felajánlott adományok tekintetében, illetve a helyi 
Tanyagondnoki Szolgálat munkatársainak az adományok 
lakossághoz való eljuttatásában nyújtott segítségükért.
2020. szeptember 4-én a Mátrix Közhasznú Alapítvány a 
Centerke Adományozó Központban szociálisan rászoruló és 
nagycsaládos iskoláskorú tanulók részére írószer és tanszer 
csomagot osztott, csökkentve ezzel a családok tanévkezdési 
terheit. Az adomány átvételére csak személyesen volt lehető-

(folytatás az előzõ oldalról)
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sen a Csengele Községi Önkormányzatnál az 5. számú irodá-
ban.

Decemberi indulási időpont: 2020. december 11-én 7.30-kor 
a Csengele Községi Önkormányzat épülete elől (6765 
Csengele, Petőfi u. 13.)

Megállók Szegeden:
- Napfénypark Bevásárlóközpont
- Tesco
- DM
- Pepco
- CCC
- Deichmann
- JYSK
- KIK
- Lidl - Aldi
- Auchan - Decathlon

A férőhelyek korlátozottak 16 fő erejéig!

Jelentkezni 2020. december 9. 12.00 óráig lehet Magony 
Józsefnénél a 62/586-577-es telefonszámon vagy személye-
sen a Csengele Községi Önkormányzatnál az 5. számú irodá-
ban.
A tervezett bevásárlóutak a járványhelyzet miatt esetlegesen 
bevezetett jövőbeli korlátozó intézkedések függvényében 
kerülnek majd megtartásra, amennyiben a helyzet lehetővé 
teszi a csoportos utazást.

5.  KÉMÉNYTŰZ MEGELŐZÉSE - 
KATASZTRÓFAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos 
módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, 
naponta riasztják a tűzoltókat ezen esetek és szén-monoxid-
mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelű esemé-
nyek többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel meg-
előzhető lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és 
egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen hasz-
nálatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a 
helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. 
Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres 
ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan 
szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen 
vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza 
a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem 
kellően tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazán-
ból, vagy az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízme-
legítőből is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú 
tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt szakembernek kell 
beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt idősza-
konként – gázüzemű berendezés esetén két évente, szilárd és 
olajtüzelésű berendezés esetén évente – ellenőriztessük. A 
gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgál-
tassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő készü-
lék használata, egy megfelelő eszköz életet menthet. Ezek 
azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felül-
vizsgálatot!

Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel, azok időszakos 
ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprőket a 
1818-as kormányzati ügyfélvonali telefonszámon a 9.1. 
melléken érhetik el.

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó 

vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képességű 
nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk 
a lakószobában légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, für-
dőszoba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható garantáltan 
a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt 
ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizs-
gáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági 
szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes 
tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl 
ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a meg-
felelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető 
anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető anya-
gokat távolítsuk el.
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a csengelei 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. október 19-én megtartot-
ta tisztújító közgyűlését. A közgyűlés megválasztotta az új 
parancsnokot: Magony Leventét és az új gazdasági vezetőt: 
Szabó Lajost. A többi tisztség változatlan maradt: Tisóczki 
Ferenc maradt az elnök és Fődi Csaba a titkár.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirá-
nyítási központját a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó szá-
mon, illetve riaszthatjuk közvetlenül a csengelei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet is a parancsnok útján a 06 30 309 5775-
ös számon!

6. KORONAVÍRUS HELYZET
Sajnos ahogy az várható volt – hiszen a környező települé-
seken már korábban megjelent – itt, a falunkban is felütötte 
fejét a koronavírus fertőzés. Különböző munkahelyeken dol-
gozó emberek fertőződtek meg, szerencsére senki nincs vál-
ságos állapotban. Kérjük Önöket, hogy továbbra is vigyázza-
nak magukra és egymásra is, a távolságtartásra és maszkvi-
selésre vonatkozó szabályokat következetesen tartsák be, 
saját egészségünk védelme érdekében.
November 2-ától a járvány elleni hatékonyabb védekezés 
érdekében szigorúbb szabályok lépnek életbe az egész 
országban a maszkviseléssel kapcsolatban, erről tájékoztat-
juk most Önöket:
•  A változás elsősorban azokat érinti, akik étteremben, vagy 

olyan üzletben étkeznek, amely elsődlegesen nem vendég-
látással foglalkozik (például egy hentesüzlet, ahol lehet 
sült kolbászt enni), de alkalmazhatóak az új szabályok 
egy stadion büféjére is.

•  Az étteremben most már nem csak az ott dolgozóknak, 
hanem az ott étkezőknek is kötelező a maszkviselés amíg 
az asztalukhoz mennek, vagy amikor asztaluktól felállnak 
(pl.: mosdóba mennek, vagy a pulthoz). Az olyan üzletek-
ben, amelyek elsődlegesen nem vendéglátással foglalkoz-
nak is kötelező a maszkviselés, kivéve azt az időtartamot, 
amíg a vásárló az ételt/italt elfogyasztja.

•  Szigorúbb szabályok vonatkoznak a szórakozóhelyekre, 
koncertekre, amennyiben nyilvános zenés-táncos rendez-
vényt szerveznek. Ebben az esetben ugyanis folyamatosan 
kötelező a maszkot viselni minden olyan helyiségben, ahol 
nem történik étel/ital kiszolgálás. Azokban a helyiségek-
ben pedig, ahol étel/ital kiszolgálás történik szintén köte-
lező a maszk viselése, ettől a jogalkotó csak az étel/ital 
elfogyasztásának időtartamára tekint el.

•  Az az állampolgár, aki ezeket a szabályokat megszegi, 
szabálysértést valósít meg.

•  Az az üzemeltető, aki nem tesz meg mindent a szabályo-

(folytatás a következõ oldalon)
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zás betartására (azaz nem hívja fel a szabályszegőt a jog-
ellenes magatartás megszüntetésére és nem kísérli meg 
kivezettetni) akár az üzlet, szórakozóhely, étterem bezárá-
sával is sújtható. Az ellenőrzéseket pedig kereskedelmi 
hatóságként a rendőrség is elvégezheti.

Az utóbbi napokban egyre többen érdeklődtek, hogy miért 
nem zárjuk be a Csengelei Szivárvány Óvodát és a Mini 
Bölcsődét, mert már ott is megjelent és igazolódott is a 
vírusfertőzöttség.
Sajnos az a helyzet, hogy a tavaszi állapothoz képest a pil-
lanatnyilag hatályos szabályozás nem ad számunkra lehető-
séget, hogy ezt megtegyük.
A 2020. november 4-től elrendelt veszélyhelyzet következté-
ben ismételten alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, miszerint
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti.
Ez a rendelkezés még nem ad semmilyen felhatalmazást 
arra vonatkozóan, hogy akár a polgármester, akár az 
Intézményvezető Asszony rendkívüli szünetet rendelhessen 
el.
Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy 
település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet 
el rendkívüli szünetet.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgál-
ja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más mun-
karendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott 
osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend hatá-
rozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az 
intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az 
átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést 
kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti 
oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket 
az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják 
végre.
Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakul-
hasson ki gócpont az intézményben és elkerüljük a fertőzés 
esetleges hirtelen belobbanását a gyermekek, illetve azok 
családtagjai körében is. Ennek érdekében a háziorvosokkal, 
illetve a védőnővel olyan levelet fogalmaztunk meg a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya 
felé, amelyben nyomatékosan kértük Őket, hogy vegyék 
figyelembe az eddigi pozitív teszteket és rendeljenek el rend-
kívüli szünetet az intézményben.
Sajnos biztosan lesznek, akik ennek majd nem örülnek, de 
nekünk most a köz érdekét kell előtérbe helyeznünk az egyé-
ni érdekekkel szemben. Ezért kérjük mindenki szíves megér-
tését. 

Kérjük Önöket a védekezést szolgáló szabályok betartására, 
bármilyen probléma esetén pedig forduljanak hozzánk biza-
lommal.

Tisztelettel:

dr. Tóth Tibor

Önkormányzati ülés
Csengele község Képviselő testülete október 22-én tartotta 
soros nyílt ülését. Az ülésen a következő napirendi pontok 
tárgyalására került sor:
1.  A VP6-19.2.1-51-2-17 sz. pályázaton nyertes 3019397789 

iratazonosítóval ellátott támogatás teljes lemondásának 
megtárgyalása.

2.  A VP6-19.2.1.-51-2-17 kódszámú Kulturális, természeti és 
történelmi értékek megőrzése, egészségtudatos életmódra 
nevelés elősegítése c. felhívásra pályázathoz történő 
önrész biztosításának megtárgyalása.

3.  Rényiné dr. Torontáli Renáta Csengele, Deák F. u. 17/2. sz. 
alatti lakos ingatlan vételi ajánlatának újbóli tárgyalása.

4.  Lesták Mátyás és Lestákné Csíkos Gyöngyi Csengele, Deák 
F. u. 21. sz. alatti lakosok ingatlan vételi ajánlatának 
megtárgyalása.

5.  Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi települési támogatások rendszeréről és a szociális 
ellátásokról szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendele-
tének módosítása.

6.  Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fej-
lesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsoló-
dó ösztöndíjról szóló 3/2018.(IV.26.) rendeletének módo-
sítása.

7.  Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletének megalkotása a szociális célú 
tüzelőanyag juttatásról. 

8.  Egyebek.
Az első napirendi pontban polgármester ismertette, hogy 
2018-ban volt egy LEADER-es 13 millió forintra benyújtott 
pályázatuk, aminek egy részét rendezvények is képezték. 
Ebből szerettek volna Gazda olimpiát, Nemzetközi ízek nap-
ját tartani. Viszont a koronavírus miatt kialakult helyzetben 
ezekre a rendezvényekre nem volt és egyelőre nem is lesz 
lehetőség, ezért ezt a pénzt nem tudják felhasználni. A 
pályázatot visszaadják és a következő napirendi pontban 
dönteni is fognak róla, hogy újra benyújtják.
A testületi tagok ezzel egyhangúlag egyetértettek.

A második napirendi pont az előző ponthoz kapcsolódott. Az 
adott pályázatot újra be szeretnék nyújtani, hogy a pénz ne 
vesszen el, ehhez a pályázathoz a már korábban biztosított 
1.5 millió forintot biztosítják és a rendezvények helyett ját-
szótéri eszközök beszerzését terveznék 2.755.000 Forint 
értékben.
A játszótéri eszközök mellett sok más egyéb dologra is lehet 
igényt benyújtani, de talán ez lenne a leghasznosabb. Ezek 
az eszközök kerülhetnek a játszótérre, esetleg az óvodába is. 
Kérdésként felmerült, hogy esetleg az iskolába lehetne e 

(folytatás az előzõ oldalról)
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belőle néhányat elhelyezni. Polgármester válaszában 
elmondta, hogy nem lehetetlen, de az iskola tankerületi 
fenntartású, ezért ez így már nem biztos, hogy megfelelne a 
pályázati követelményeknek. 
A testület ezt a napirendi pontot is egyhangúlag elfogadta.
A harmadik napirendi pontban a Deák Ferenc utcai 17/2-es 
számú ingatlan vételi ajánlatát tárgyalta a testület. Az előző 
testületi ülésen arról döntöttek a képviselők, hogy az ingat-
lant eladják. Azóta történt egy egyeztetés a ház eladási árá-
nak meghatározásáról a pénzügyi csoportvezetővel, polgár-
mesterrel, alpolgármesterrel, aljegyzővel és a doktornővel 
közösen. A leltár szerinti forgalmi értéke az ingatlannak 
5.900.000 Ft, de figyelembe vették azt a szakértői véleményt 
is, amit a bérlők készíttettek el. Ez az igazságügyi ingatlan-
szakértői vélemény 10,5 millió forintra értékelte a házat, de 
azt is kimondta, hogy 40%-os értékcsökkenés vehető figye-
lembe az ingatlan lakottsága miatt. Figyelembe vették azt is, 
hogy az ingatlan bérlője 30 éve háziorvosként dolgozik a 
településen és ezt a tevékenységét tovább is szeretné folytat-
ni, valamint ennyi idő alatt, ők is jelentős mennyiségű 
összeget fordítottak már a házra. Mindezeket szem előtt 
tartva 6.300.000 Ft összegről állapodtak meg, melyet mind-
két fél elfogadott. A testületi tagok ezt a napirendi pontot így 
5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadták.
A következő napirendi pont Lesták Mátyás és felesége ingat-
lan vételi ajánlatának tárgyalása volt. A házaspár a lakásuk 
melletti önkormányzati lakásra nyújtottak be vételi ajánla-
tot. Ezt a napirendi pontot a testület hosszan tárgyalta, 
hiszen nekik a megvásárolni kívánt résszel lenne tervük. Az 
óvodát, a konyhát és a bölcsődét bővíteni szeretnék, hasonló 
módon, mint Balástyán a Vadásztanya nevű éttermet. Úgy 
néz ki, hogy újra igény lenne a háromcsoportos óvodára, 
akkora bölcsődére, hogy több gyereket is fel lehessen venni 
és az ebéd utáni igény is sokkal nagyobb, mint amennyit 
most ki tudnak elégíteni. Polgármester olyan ígéretet kapott, 
hogy jövő év januárjától TOP-os pályázat keretén belül, lesz 
lehetőség ilyen beruházások pályázására, akkor viszont arra 
az épületre nekik is szükségük lenne, sőt még ő kérdezte 
meg a vásárlókat, hogy esetleg nem adnák e el ők az önkor-
mányzatnak azt a részt, ahol laknak. Több hozzászólás után 
úgy döntöttek, hogy a ház eladásáról szóló döntést elnapol-
ják. 
Az ötödik napirendi pontban a 70 évet betöltött lakosok 
10.000 Ft értékű egyszeri támogatásáról döntöttek a képvi-
selők. Ezt tavaly utalvány formájában kapták, idén kész-
pénzben fogják kifizetni az érintetteknek. A testület tagjai 
ezzel egyhangúlag egyetértettek.
A hatodik napirendi pontban egy pályázathoz kapcsolódó 
rendelet meghosszabbításáról döntöttek. Egy EFOP-os pályá-
zatban 5 gyerek ösztöndíját tudták támogatni. Ez a pályázat 
idén december végén kifutott volna, de úgy alakult, hogy 
meg tudják hosszabbítani még három hónappal, tehát 2021. 
március 31-ig, így vagy ezt az öt tanulót támogatják tovább, 
vagy másik öt tanulót, aki megnyeri ezt a pályázatot. Itt 
egyelőre, ehhez a pályázathoz kapcsolódó rendelet módosí-
tásáról kellett dönteni, mely a dátumokat érintette. A testü-
let ezzel egyetértett, elfogadták.
A következő napirendi pontban a szociális célú tüzelőanyag 
juttatásról szóló rendelet megalkotásáról döntött a testület. 
Idén is igényelhető lesz a rászorulóknak tűzifa. A kérelem 
beadási határideje november 30. (Nyomtatványok elérhetőek 
a faluházban és az önkormányzatnál.)
Az egyebek napirendi pontban polgármester beszámolt az 
utolsó ülés óta eltelt munkáról. Elmondta, hogy a korábban 

eladott ebédhordó autó helyett vásároltak egy másikat, ami 
kevesebb kilométert futott, sokkal jobb állapotban lévő autó. 
Elmondta azt is, hogy a Suzuki Vitarát el szeretnék adni, 
meg is van hirdetve. Ez egy tanyagondnoki jármű a tanya-
gondnoki szolgálati körzethez van kapcsolva, oda van beál-
lítva, így kapják rá a finanszírozást, értelemszerűen erre 
szeretnénk használni is. Erre viszont haszontalan. Egy 
emberrel szoktak a tanyagondnokok járni vele, mert előre 
könnyen be lehet ülni, de hátra már az idősebbek nem tud-
nak. 
Van egy ágvágó gép is, amit szintén el szeretnének adni. Az 
önkormányzat traktorai kicsik ehhez az eszközhöz, ami 
tavaly szeptember óta a szertárban áll. Nem használják, 
ezért nincs értelme tárolni. Domaszék érdeklődött utána, 
talán sikerül velük megegyezni. 
A Móra Ferenc utcai önkormányzati házba bevezették a 380 
Voltot. Eddig vezérelt áramként működött, de most már bár-
mikor fogják tudni használni. Ott fogják a fát összevágni, 
tehát ezért is nagyon fontos volt, hogy ez meglegyen, ne 
kelljen egy traktort azért járatni, hogy hajtsa a fűrészgépet. 
A polgármesteri beszámoló után kérdések és kérések hang-
zottak el a képviselők felől, egyik ilyen volt, hogy az iparűzé-
si adók befizetése megtörtént e. Polgármester válaszában 
elmondta, hogy igen és így az önkormányzat anyagi helyze-
te megoldódik. 
A tornaterem beruházással kapcsolatban is volt érdeklődés, 
erre polgármester azt az információt kapta és mondta el, 
hogy az újra szünetel, jövő év tavaszától indulhat újra. 
Olyan észrevétel is elhangzott, hogy továbbra is nagy sebes-
séggel haladnak át a falun az autósok, ez ügyben kellene 
valamit lépni. Gondolkodtak olyan fényjelző táblában, ami 
kiírja a sebességet és kiírja, hogy Lassíts! De fognak vásárol-
ni egy 70-es táblát, amit a benzinkút környékére tesznek ki, 
hogy mire beérnek az autósok a faluba, lassabban hajtsa-
nak. 
Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban is, hogy a Móra fák-
nál korábban beszélt világítással mi történt eddig. Erre 
alpolgármester adta azt a választ, hogy be van szerezve, már 
csak fel kell őket szerelni. 
Polgármester a világítással kapcsolatban elmondta, hogy a 
közvilágítás hamarabbi felkapcsolásáért már hetek óta küzd 
az NKM munkatársával, de sajnos nem jutottak előbbre. Ha 
kiégett égőt kell cserélni, az mindig pár nap alatt megoldó-
dik, de ez ügyben sajnos nem sikerül eredményt elérni. 
Olyan probléma is felmerült, hogy a navigációk a Deák 
Ferenc utcát még mindig Felszabadulás utcaként ismerik. 
Amikor idegen jön a településre, ebből mindig probléma adó-
dik. Ezt be kellene jelenteni az érintetteknek, hogy vezessék 
át, melyre polgármester ígéretet is adott.
Pozitívumként hangzott el, hogy a kamerák működnek, 
rendbe lettek rakva, a tárhely bővítve lett. 
Miután nem érkezett hozzászólás a jelenlévőktől, polgár-
mester bezárta az ülést.

Törköly Ágnes

MEGHÍVÓ
A Csengeléért Egyesület szeretettel vár mindenkit

2020. november 29-én, december 6-án, 
december 13-án és december 20-án az 

adventi gyertyagyújtásokra.
Időpont: Szentmise után kb. 8.45

Helyszín: József Attila tér
A rendezvény az aktuális járványügyi 

előírásoknak megfelelően lesz megtartva!
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Aranylakodalmasok
Akik 1970-ben kötöttek házasságot 50 éve vannak jóban, 
rosszban egymás mellett. Kívánunk nekik jó egészséget és 
további együtt eltöltött hosszú éveket!

Lódri Péter Pál és Juhász Mária
Géczi János és Csúri Mária

Forgó István és Magyar Erzsébet
Kormányos Sándor és Mészáros Erzsébet

Horváth Péter és Szeifert Piroska
Széplaki Sándor és Sebők Margit
Zsolnai Ferenc és Csurgó Teréz

Juhász József és Virágh Magdolna.

Gratulálunk a jubileumokhoz!

Törköly Ágnes

Mindenszentek ünnepe, 
halottak napja

November első két napján megemlé-
kezünk minden szentről és szeretett 
elhunytjainkról. Ebben az időszak-
ban sokan keresik fel a sírokat gyer-
tyákat és mécseseket gyújtanak sze-
retteik emlékére. 

Demjén Ferenc Gyertyák című dalának egy részletével emlé-
kezzünk meg mindenkiről.

„ Mindazokért kiket nem láttunk már régen, 
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben, 
Kiknek őrizgetjük szellemét, 
Mindenkiért egy-egy gyertya égjen.”

Húsz éve vigyázzák a temetőt 
a polgárőrök
Jó régen, még 1999-ben történt, hogy a csengelei temetőbe 
látogató gyászolók több autóját kifosztották. A polgárőrök 
ezért a következő évben úgy döntöttek, hogy a halottak nap-
ját megelőző napokban és az ünnep alatt folyamatos megfi-
gyelés alatt tartják a temetőt és a mellette lévő parkolókat. 
Az azóta eltelt két évtized alatt a bűnmegelőzési munkának 
köszönhetően nem történt járműfosztogatás, és a viráglopá-
sok is visszaszorultak. 

Az idei évben is teljesítették vállalásukat, közben két teme-
tésnél is segítették a parkolásban a gyászolókat. 

Molnár M.

Fogadóórák
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
minden hónap második szerdáján tartanak ügyfélfogadást a 
faluházban. Következő alkalom: december 9.
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban. Következő alkalom: 
december 7.

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 
Dr. Lőrik Alíz háziorvos
Telefon: 62/800-298, 30/371-9285
Rendelési idő: hétfőtől péntekig: 8-11-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 
Ilia Nikolett 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:
Magony Levente tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-30/309-5775

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

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VINCZE JÁNOSNÉ 
született TÚRI PIROSKA

temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak.

Férje és családjai

Megérkeztem
Októberben született gyermek:

Kányási Tímeának 
Amália Tímea

Gratulálunk!
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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
MUNKAÜGY:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
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)
PÁLYÁZATOK, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Hajagos László Tel.: 62/586-573
hajagos.laszlo@csengele.hu
ANYAKÖNYVVEZETŐ:
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9-12, du. 13-15.30, 
Tel.: 62/586-573
Kiss Andrásné
Csütörtökön a hivatali ügyfélfogadás szünetel!

A falu szélén, 1107-es hrsz számú hobbikert eladó! 
Ipari áram és fúrt kút van rajta. 
Érdeklődni: 06-30/425-9463
Csengele Tanya: 541. számú ingatlan (kívülről újra 
tatarozva) két melléképülettel, 7302 m2 szántóval, 
0,796 m2 legelővel, fúrtt kúttal és villannyal eladó. 
Tel.: 06-20/524-2580
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
298-as számú tanya áram nélkül, 1 hold telekkel 
és tele akácfával eladó. Ugyanitt egy 50 cm3-es 
robogó, akkumulátor hibával eladó, vagy állatra 
elcserélendő. 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
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

Tisztelt Hirdetők! Kérem Önöket, 
hogy amennyiben olyan hirdetések vannak az újságban, 
amelyek már nem aktuálisak, legyenek szívesek szólni, 

hogy töröljem őket!!!! Köszönöm!

Hirdetések
Csengelén 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, 
több melléképülettel bekerítve és 6 hektár 
szántófölddel eladó! Telefon: 06-20/284-9796
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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 
nyárfa 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
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
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
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 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 kétszemé-
lyes rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok 
eladók! Érdeklődni: +36-20/2906-776
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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