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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

PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2021. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szo-
ciális helyzetű felsőoktatási hallgatókat („A” típusú), illetve 
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú) 
fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta: 
2020. október 1-én.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 5.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.
csengele.hu weboldalon.

-  Az elektronikus rendszer használatával kapcsolatos tájé-
koztatás az alábbi telefonszámon kérhető: +36 (1)-550-
2700

A telefonos ügyfélszolgálat az alábbi időpontokban érheti el:
- hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
- kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
-  szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-

16:00 óra között.
Vagy e-mailben a bursa@emet.gov.hu címen.

Ha bármi egyéb kérdése van, kérjük érdeklődjön a Csengelei 
Közös Önkormányzati Hivatalban Kiss Andrásné munkatár-
sunknál személyesen szerdai napokon 8-12 óráig, illetve 
telefonon hétfőtől-szerdáig 8-12 óráig a 0662/586-573-as 
telefonszámon.

Tisztelt Lakosok!
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy egyszeri települési támogatás címén, sze-
mélyenként 5.000,-Ft összegű tankönyvvásárlási hozzájáru-
lást állapít meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben nem részesülő, de OKJ-s képzésben és felsőfokú nappali 
tagozatos képzésben részt vevő tanulók és hallgatók részére.
Az OKJ-s képzésben résztvevők iskolalátogatási igazolás, a 
felsőfokú nappali tagozatos hallgatók pedig jogviszony iga-
zolás alapján vehetik igénybe a hozzájárulást.
Az iskolalátogatási igazolások és a jogviszony igazolások 
leadási határideje: 2020. október 12. (Magony Józsefné 5. 
számú iroda)

Tisztelt Lakosok!
Az újság korábbi számában megkezdett önkormányzati 
beszámolónkat most is folytatjuk és az alábbi területeket 
fogjuk érinteni:
1. Településfejlesztési tervek bemutatása
2.  II. orvosi rendelő újraindulása 2020. október 1. 

(Dr. Lőrik Aliz és Rényiné Dr Torontáli Renáta írása)
3. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
4. Bursa Hungarica pályázat
5. Szociális tűzifa igénylés
6.  Önálló közigazgatású településsé válásunk 70. évfordu-

lójának megünneplése (Törköly Ágnes írása)
7.  Koronavírus információk – új eljárásrend az oktatási 

intézményekben
Amennyiben az önkormányzati beszámolónkkal kapcsolato-
san bármilyen kérdésük lenne, kérem keressenek bennün-
ket.

1.  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEK 
BEMUTATÁSA

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak felszámolásá-
hoz az is szükséges, hogy Magyarország Kormánya minél 
hamarabb el tudja kezdeni az európai uniós források fel-
használását. Várhatóan jövő március körül fogja jóváhagyni 

Tisztelt Lakosok!
Csengele Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata 
bevásárló utat szervez

2020. október 16.-án (péntek) Kistelekre.
Indulás: 7.30 Csengele Községi Önkormányzat épülete elől 
(6765 Csengele, Petőfi u. 13.)
Megállók:
- Kistelek Piac
- Kék-Láng ABC
- Spar 
A férőhelyek korlátozottak 16 fő erejéig!
Jelentkezni 2020. október 14. 12.00 óráig lehet Magony 
Józsefnénél személyesen Csengele Községi Önkormányzatnál 
vagy a 62/586 - 577-es telefonszámon.

(folytatás a következõ oldalon)
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2.  II. ORVOSI RENDELŐ ÚJRAINDULÁSA 
2020. OKTÓBER 1. (DR. LŐRIK ALIZ 
ÉS RÉNYINÉ DR TORONTÁLI RENÁTA ÍRÁSA)

Tisztelt Csengelei Lakosok!
Október 1-jétől szeretettel várom a leendő gyermek és felnőtt 
pácienseimet a Május 1. utca 23. szám alatti felújított rende-
lőben. 
A rendelések ideje: minden nap 8:00-11:00 óráig.
Bejelentkezések az alábbi telefonszámokon történhetnek:
rendelői szám : 06 62/ 800-298 ( Molnárné Vödrédi Beáta, 
asszisztens) mobilszám : 06 30 371 92 85 ( Dr. Lőrik Aliz, 
háziorvos).
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt a betegek telefonos 
előjegyzés alapján, előre egyeztetett időpontban vehetik 
igénybe a háziorvosi szolgáltatást. Mindenki számára köte-
lező a maszkhasználat, a kézfertőtlenítés és a 1,5 m-es 
távolságtartás a rendelő területén is. Megértésüket köszö-
nöm!
Ezúton szeretném megköszönni Csengele Községi 
Önkormányzat vezetőségének és munkatársainak a meg-
újult környezetért, a szép rendelőért végzett munkájukat!
Tisztelettel:

Dr. Lőrik Aliz

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. október 
1.-től a II. számú Háziorvosi Rendelő újra fogadja betegeit.
Ez azt jelenti, hogy akik Dr. Varga Ferenc praxisába tartoz-
tak és abban is maradtak, azok további orvosi ellátása a 
Május 1 u. 23. alatti felújított orvosi rendelőben történik 
majd.
Az ellátást végző orvos neve Dr. Lőrik Aliz, aki a továbbiak-
ban átveszi a doktor úr praxisát. Fogadják őt szeretettel.
Rendelési ideje: munkanapokon 8.00 - 11.00-óráig
Telefonszáma: 62/800-298, vagy +3630/371-9285
A rendelés módja nem változott, az egészségügyi válság-
helyzetre tekintettel kérem, hogy telefonon keressék Őt, 
illetve a személyes megjelenéshez időpontot szintén telefo-
non szíveskedjenek kérni!
Köszönöm eddigi bizalmukat és mindannyiuknak a legjob-
bakat kívánom!

Dr. Torontáli Renáta

3.  BESZÁMOLÓ AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET MUNKÁJÁRÓL

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület már régóta 4 gépjárművel 
rendelkezik, ám a közelmúltban elkerülhetetlen volt, hogy 
azok műszaki állapotát az időszakos karbantartások több 
éves elmulasztása miatt helyreállítsuk. Mit is értünk ez 
alatt? Akinek van autója, traktorja, motorja, vagy bármi 
egyéb eszköze az tudja, hogy mennyire fontos, hogy a 
motorolaj, olajszűrő és a levegőszűrő időben le legyen cserél-
ve. Ez a motor élettartamát jelentős mértékben megnövelhe-
ti. Sajnos ezekben a gépjárművekben nemhogy olaj nem volt 
már évek óta cserélve, de még némelyiknek a kereke is folya-
matosan lapos volt, illetve az akkumulátorok is több esetben 
indításképtelenek voltak, ez utóbbiaknak nincs költségük, 
csak egy kis odafigyelést igényelnek.
Az autók műszaki állapotának helyreállítása a 2020. évben 
megtörtént, mely 105.558,-Ft költséget eredményezett 
Önkormányzatunk számára.
Sajnos ez az elhanyagolt állapot azt eredményezte, hogy 
nem tudtak kivonulni, amikor nagy szükség lett volna rájuk, 
mert az autók nem voltak megfelelő műszaki állapotban. A 
gépjárművek ilyen mértékű elhanyagolása az esetleges 
vagyoni kár, vagy életveszély elhárítása érdekében tett 

az EU a partnerségi megállapodást, de már most elkezdőd-
tek az egyeztetések az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumban és a Pénzügyminisztériumban, ahol a TOP 
2 (Térségfejlesztési Operatív Program 2) tervezése is elin-
dult. A tervezési folyamat során a megyei közgyűlések kap-
ták feladatul, hogy a megyéjükbe tartozó települések fejlesz-
tési igényeit, terveit összegyűjtsék.
Mi most az elkövetkezendő időszak fejlesztési elképzelései-
ről szeretnénk ebben a rovatban tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosokat, hogy a következő uniós ciklusban melyek azok a 
közösségi célok, amelyek fejlesztésére a település pályázni 
szeretne:
-  új minibölcsődei csoportok: A lakossági igények egyre 

erőteljesebben jelezték számunkra, hogy egy új, elkülönült 
minibölcsőde megépítése szükséges lenne a településen, 
hiszen a meglévő 1 minibölcsődei csoportba értelemszerű-
en nem lehetett az összes jelentkező gyermeket felvenni, 
ahogy az óvoda se tudta sajnos az összes jelentkező gyer-
meket felvenni. A gyermeklétszám esetenkénti növekedése 
miatt fontos a megkezdett bölcsődei fejlesztés folytatása, 
ez azonban a jelenlegi épületstruktúra korlátaiba ütközik. 
Új óvodai és 2 mini bölcsődei csoportszoba kialakítása, 
valamint a tornaszoba visszaállítása szükséges ahhoz, 
hogy középtávon ne kelljen csengelei gyerekek felvételét 
elutasítani az alapellátási intézményből. A problémára a 
megoldást egy külön épületben elhelyezkedő 2 minibölcsődei 
csoportszoba jelentené, amely következtében az óvodában 
is felszabadulna csoportszoba és így több gyermek óvodai 
elhelyezése is lehetséges lenne.

-  Konyhabővítés: Településünk konyháját is fejleszteni sze-
retnénk, hiszen az étkeztetésre is egyre nagyobb az igény. 
Jelenleg az óvoda épületben található konyha kapacitása 
szűk a felmerült igények kielégítésére, ezért az új közétkez-
tetés és menüs étkezést is biztosítani tudó étterem kialakí-
tásával az idősek számának növekedéséből adódóan meg-
növekedett szociális étkezési igényeket is kielégítő közét-
keztetési egység állna a település rendelkezésére.

-  Gazdaságfejlesztés: A tervezett autópályalehajtó mellett 
ipari terület létrehozása lenne szükséges, ahol az induló 
vállalkozások kedvező feltételek mellett tudnák működé-
süket megkezdeni.

-  Közintézmények szennyvíztisztítása: A közintézménye-
ink központi szennyvízkezelésének megoldása hosszú 
távon jelentős költségcsökkentéssel járna és nem elhanya-
golható módon a környezetterhelésünket is jelentősen 
csökkentené. Az óvoda, bölcsőde, iskola, konyha és Faluház 
rákötésével egy koncentrált helyen megoldható lenne a 
közintézmények szennyvízkezelése.

-  Energetikai korszerűsítés: Az önkormányzati bérlakások 
energetikai megújítása hozzájárulna a bérlők terheinek 
hosszútávú csökkentéséhez, ezzel is segítve helyben mara-
dásukat.

-  Járdák kiépítése: A belterületi utcákban lévő régi járólapos 
járda szakaszok cseréje hozzájárulna az egységes falukép-
hez.

-  Településközpont rehabilitációja: A már felújított önkor-
mányzati épület és a templom közötti terület fejlesztése, a 
parkolási viszonyok rendezésével a szűk keresztmetszetű 
útkereszteződés (Május 1. utca és Petőfi utca kereszteződé-
sének) átalakítása

-  Belterületi utak felújítása: A még nem szilárd burkolatú 
belterületi utca aszfalttal történő lefedése valamint másik 
három utca burkolatfelújítása lenne esedékes

(folytatás az előzõ oldalról)
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azonnali intézkedés lehetőségének komoly gátat vethet. 
Ezen kívül anyagi szempontból azért is meglepő, mert az 
időben elvégzett karbantartások hosszú távon csökkenthetik 
a fenntartási költségeket. Illetve azt is szem előtt kell tarta-
nunk, hogy ha az autókon elromlik valami, akkor az 
Önkormányzatnak kell javíttatást eszközölni, hiszen az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület nem rendelkezik önálló bevételi 
forrással, így az csak Önkormányzati támogatással tud a 
továbbiakban is működőképes maradni.
Ami szomorú még, hogy az önkéntes tűzoltók közül többen 
is, többször is jelezték, hogy tartsanak gyakorlatot, mivel 
aki nem mindennap kezeli ezeket a gépeket, az gyorsan elfe-
lejti, hogy például mikor melyik csapot kell kinyitni a tűzol-
tó fecskendőn, hogyan kell azt gyorsan és szakszerűen 
összeszerelni, hogy mihamarabb megkezdődhessen az önál-
ló beavatkozás, vagy éppen a hivatásos tűzoltók vízzel való 
ellátása. Sajnos kérésük elmondásuk szerint az előző idő-
szakban süket fülekre talált. A jövőben ezeket a gyakorlato-
kat folyamatosan és rendszeresen meg fogjuk tartani, hogy 
a vonulási és beavatkozási képesség mindenkor biztosított 
legyen. A 2020. szeptember 17-én megtartott közgyűlésen 
Árvai Kálmán lemondott parancsnoki tisztségéről, jelenleg is 
zajlik az új parancsnok kiválasztásának folyamata. Árvai 
Kálmánnak köszönjük a 22 éves parancsnoki munkáját, 
amelyet Szatmári Imre Tűzoltó Dandártábornok Úr is mélta-
tott és a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgató egy Szent Flórián szoborral ajándékozta meg a 
leköszönő parancsnokot. A lezajlott karbantartási munkála-
toknak és az egyesületen belüli átszerveződésnek köszönhe-
tően a közelmúltban történt 2 tűzesetnél Egyesületünk 
önkéntes tűzoltói elsőként értek a tűzesetek helyszínére és 
az időben megkezdett oltással az első esetnél el is oltották a 
bálázótüzet, míg a másik esetnél pedig igen hatékonyan 
tudták segíteni a hivatásos tűzoltó egységek munkáját.

4.  BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely-
nek keretén belül a hátrányos helyzetű, valamint a szociáli-
san rászoruló fiatalok felsőfokú oktatási intézményben 
folytatott tanulmányait szeretnénk támogatni. A pályázat 
benyújtásához a pályázónak csengelei lakcímmel kell ren-
delkeznie.
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is „A” és „B” típu-
sú támogatásra lehet pályázni. Ez azt jelenti, hogy az előbbi 
a felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében, teljes idejű 
nappali tagozatos képzésben már részt vevő tanulók, míg az 
utóbbi a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára nyújt támogatási lehetőséget.
Mivel ez a támogatási rendszer többszintű, így az önkor-
mányzat által megítélt támogatást a megyei önkormányzat, 
valamint az adott felsőoktatási intézmény, a költségvetésé-
ben rendelkezésre álló forrásból is kiegészítheti. 
Önkormányzatunk a tavalyi évben átlagosan havi 4.000 ,- 
Ft-ot ítélt meg a pályázók részére.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 5.
A pályázati kiírás részletszabályait is tartalmazó felhívás a 
www.csengele.hu weboldalon érhető el.

5.  SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉS
Az elmúlt években minden fűtési módban jelentős drágulás 
volt megfigyelhető, azonban mégis a legjelentősebb áremel-
kedést a szilárd tüzelőanyagok tekintetében figyelhettünk 
meg. Ez azért is sajnálatos, mert a támogatásra szoruló 
lakosok körében ez a legelterjedtebb fűtési mód. 
Önkormányzatunk ebben szeretne a Tisztelt Lakosoknak 

segítséget nyújtani azzal, hogy az idei évben is pályáztunk 
„szociális tűzifára”, amellyel a rászoruló családoknak 
tudunk segítséget nyújtani abban, hogy egy kicsit meghit-
tebbé varázsolják az otthon eltöltött téli estéket.
Önkormányzatunk a tavalyi 202 m3-hez képest idén 303 m3 
lágy tűzifára nyert el támogatást, amelynek azért is nagyon 
örülünk, mert így több családnak tudunk segítséget nyújtani 
a fűtési szezonban.
A fa felaprítva és teljesen díjmentesen kerül majd kiszállítás-
ra – ahogy ez már tavaly is történt – a nagy mennyiségre 
tekintettel azonban arra kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy 
akinek lehetősége van segíteni munkánkat azzal, hogy ott-
honába elszállítja a tűzifát, az kérem gondoskodjon majd az 
elszállításról.
Az igényléseket a tavalyi évben már megszokott eljárás sze-
rint tudják majd benyújtani.

6.  ÖNÁLLÓ KÖZIGAZGATÁSÚ TELEPÜLÉSSÉ 
VÁLÁSUNK 70. ÉVFORDULÓJÁNAK 
MEGÜNNEPLÉSE A CSENGELE-HÁZNÁL 
(TÖRKÖLY ÁGNES ÍRÁSA)

Településünk közigazgatásilag 1950. január 1. óta, azaz 70 
éve önálló település. Ezt a szép kerek számot mindenki szá-
mára emlékezetessé szerettük volna tenni, így szerveztünk 
egy ünnepséget, melyet szeptember 12-én a Csengele háznál 
tartottunk. 
Dr. Tóth Tibor polgármester megnyitójában néhány gondola-
tot megosztott az önállóvá válással kapcsolatban. Elmondta, 
hogy a jelen csak a múltbeli gyökerekbe kapaszkodva jelent 
valódi értéket, ezért a mi felelősségünk az, hogy ne pusztán 
hálásak legyünk, hanem őrizzük, óvjuk és továbbfejlesszük, 
gyarapítsuk az ősök által megteremtett értékeket. A Csengele-
Ház tájház jellege ezért is lett visszaállítva, a buszgarázsból 
illetve a ház padlásáról vissza lettek hozva azok a lakosok 
által felajánlott régi tárgyak és emlékek, amelyek a település 
történetéhez szorosan kapcsolódnak. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy sajnos nem került elő minden régi felajánlott 
emléktárgy és kérte, hogy akinek lehetősége van rá, segítsen 
abban, hogy az elkallódott tárgyak visszakerülhessenek ide 
méltó helyükre. A Csengele-Ház tájház jellegének visszaállí-
tásánál megköszönte azt a sokrétű munkát, amelyet a diák-
munkások, önkormányzati dolgozók és hozzátartozóik 
végeztek.
Az önálló közigazgatású településsé válás 70. évfordulójára 
emlékeztet bennünket az a két kopjafa is, melyet Vincze 
Jánostól és Mihályi Lászlótól kaptunk. Reméljük, hogy min-
den család örült a hűtőmágnesnek, melyeket szintén ilyen 
céllal készítettünk. Aki a rendezvényen részt vett, kapott egy 
„Csengele 2020” felirattal ellátott tollat, a gyerekeknek 
pedig lufikkal kedveskedtünk. 
Az ünnepségre nagyon készültek a fellépő csoportok is. A 
legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki része volt a 
műsornak. Készültek a babgulyás főzők és kalácssütők is. 
Nagyon látványos tűzzsonglőr produkcióban is részesülhet-
tünk. Táncoltunk, énekeltünk, beszélgettünk, együtt vol-
tunk. 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek 
a sikeréhez bármilyen formában hozzájárult!

Törköly Ágnes

(folytatás a következõ oldalon)
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7.  KORONAVÍRUS INFORMÁCIÓK – 
ÚJ ELJÁRÁSREND AZ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEKBEN

Október 1-től az oktatási intézményekben megkezdődött a 
testhőmérsékletek mérése, amivel az a cél, hogy megakadá-
lyozzák az újabb esetleges vírusterjedéseket. Ez egy remek 
eszköz erre, és október 1-től életbe is lépett ennek használa-
ta, a mérésekhez szükséges eszközök kiszállítása megtör-
tént. Az egész országban valamennyi köznevelési intéz-
ménybe való belépéskor mérik a gyermekek, a tanulók és az 
ott dolgozók testhőmérsékletét, ami segít kiszűrni a betege-
ket és ezzel csökkenti lehet a fertőzés kockázatát.
A testhőmérséklet ellenőrzése során a határérték 37.8°C. Ha 
az első mérés során bármelyik gyermek, vagy az intézmény-
be belépő átlépi ezt a bizonyos határt, akkor egy 15 perces 
várakozás után újramérik az illetőt.
Ha a visszamérés is túl magas értéket mutat, abban az eset-
ben az illető nem léphet be az intézménybe. Az oktatási 
intézmények megszervezték a mérésekkel kapcsolatos intéz-
kedéseket, és kialakították az ehhez szükséges helyeket, 
hogy biztosítsák a biztonságos belépést.
Kedves Csengeleiek! Október 1-je az idősek világnapja, tisz-
telet és szeretet illeti az időseket, nem csak október elsején, 
hanem egész évben is. Az ő érdekükben is be kell tartani a 
szabályokat. Kérem Önöket, vigyázzanak magukra és vigyáz-
zunk egymásra is.
Tisztelettel:

dr. Tóth Tibor

Önkormányzati ülés
Csengele község képviselő testülete 2020. szeptember 10-én 
tartotta soros nyílt ülését az önkormányzatnál.
A következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1.  Döntés a Bursa Hungarica Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.
2.  Döntés tankönyvvásárlási hozzájárulás biztosításáról.
3.  Döntés a 2021-2035-ös időszakra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési terv elfogadásáról.
4.  Egyebek, majd az ülés alatt egy 5. napirendi pontban fel-

vették a Deák Ferenc utca 17. szám alatti szolgálati lakás 
eladásáról szóló döntést. 

Elsőként a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csat-
lakozást tárgyalta a testület. Erre pályázatot a felsőoktatási 
intézményekben és az OKJ-s képzésben résztvevő tanulók 
nyújthatnak be. Ehhez a pályázathoz az önkormányzat már 
hosszú évek óta csatlakozik, melynek lényege, hogy egyenlő 
esélyekhez juttassa a hátrányos helyzetben élő gyerekeket.

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy idén is csatlakozik 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Ennek részleteiről 
később lehet tájékozódni plakáton, honlapon és az újságban. 
A folytatásban a tankönyvvásárlási hozzájárulás biztosítá-
sát tárgyalta a testület. Ez egy 5000 Ft értékű hozzájárulás 
azoknak a rászoruló családoknak, akik nem részesülnek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A testület a 
tankönyvvásárlási hozzájárulást egyhangúlag támogatta.
A harmadik napirendi pont a Gördülő Fejlesztési terv elfoga-
dása volt. Az Alföldvíz részéről ez egy három részből álló 
ütemterv, ami a 2021 és 2035 közötti időszak tervezett beru-
házásait sorolja fel. Az első ütem az, ami Csengele szem-
pontjából fontos, hiszen ebben benne van az elöregedett 
ivóvízhálózat cseréje és ezzel kapcsolatos különböző fejlesz-
tések. A testület ezt a napirendi pontot is egyhangúlag elfo-
gadta. 
Ezután az egyebek pont következett. A napirendi pontot az 
óvoda kérelmével kezdték. Az óvoda vezetője egy kérelmet 
nyújtott be a fenntartó felé, melyben az óvodai csoportok 
létszámának maximális megemelését kérte. Ez a két csoport-
ra nézve három plusz kisgyermek felvételét jelenti. Az óvo-
daköteles kisgyermekek fel vannak véve az intézménybe, de 
amennyiben igény van rá és hely is van az intézményben, 
akkor ezt a létszámot még lehet emelni. Ezt a kérést a testü-
let szintén egyhangúlag támogatta. 
Ezt követően polgármester beszámolt a két ülés között vég-
zett munkáról. Elmondta, hogy az alsó-csengelei lakosok 
felől érkezett kérés, melyet most a polgárőrség felé szeretne 
tolmácsolni (több polgárőr is van a testületben). Az elmúlt 
hetekben több betörés is történt a környéken és a lakosok 
éjszakai járőrszolgálatot szeretnének kérni. Meg fogja adni 
az érintettek telefonszámát és kérte a polgárőröket, hogy 
vegyék fel ezekkel az emberekkel a kapcsolatot. Több hozzá-
szólás is elhangzott, hogy milyen lehetőségek lehetnének 
azok, amelyekkel a betörőket vissza lehetne tartani.
Elmondta, hogy vásároltak padokat, melyekből már a gyógy-
szertár elé kettőt kihelyeztek és a többit is a falu különböző 
pontjain ki fognak tenni.
Beszámolt arról is, hogy esély lehet arra, hogy a balástyai 
bicikliút esetleg Csengele felé folytatódna tovább. Ezzel kap-
csolatban szolgáltattak adatokat, később fog kiderülni, hogy 
erre vagy Kömpöc felé megy tovább ez az út.
Az orvosi rendelő elkészült, a doktornő elkezdett bepakolni, 
október 1-én indul a rendelése.
A rendezvények kapcsán elmondta, hogy mennyire jól sike-
rült a LADA-BMW Találkozó és megköszönte mindenki mun-
káját, aki ebben bármilyen formában részt vett. Meghívta a 
testületi tagokat a következő, szeptember 12-én tartott prog-
ramra is, melyen a település 70 éves önállóságát ünneplik. 
Ezek után ismertette, hogy az ebédhordó autót műszaki álla-
pota miatt eladták, most a régi autóval hordják az ebédet és 
szeretnének venni egy kevesebb kilométert futott járművet. 
A gyerekek bevonásával elkészült az Ifjúsági Táborozóhely 
mellett a BMX pálya. A gyerekek nagyon örülnek neki.
Az óvodánál felmerült, hogy szükség lenne újra a három 
csoportszoba kialakítására, erre talán a jövőben lesz lehető-
ség TOP-os pályázati forrásból. Ígérni nem tud semmit, de 
amennyiben úgy alakul akkor élnek a lehetőséggel.
Az elmúlt testületi ülésen az iskolai gyereklétszámmal kap-
csolatos problémáról volt szó, ami úgy néz ki, hogy mostan-
ra megoldódott, hiszen a problémás osztályban jöttek gyere-
kek. Pont ez volt az indok, hogy a gyógyszertár feletti lakást 
egy évre kiadták, hiszen az ideköltöző család két gyereket 

(folytatás az előzõ oldalról)
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íratott be az első osztályba. Az idő rövidsége miatt nem írtak 
ki a lakásra pályázatot.
Ezek után került sor a Deák Ferenc utca 17. szám alatti szol-
gálati lakás eladásáról szóló döntés megtárgyalása. 
Polgármester és a testületi tagok több hozzászólás után úgy 
döntött, hogy a házat eladja Rényi Lászlónak és Rényiné dr. 
Torontáli Renátának.
Miután több hozzászólás nem érkezett a jelenlévőktől, pol-
gármester bezárta az ülést.

Aki további részleteket szeretne a testületi ülésről megtudni, 
az megtekintheti az ülésről készült felvételt a www.
csengeleiinformaciok.hu weboldalon, valamint a jegyző-
könyv elérhető a könyvtárban.

Törköly Ágnes

Ünnepség a Csengele háznál
Csengele közigazgatásilag 1950. január 1-től, tehát 70 éve 
önálló település. Ez a szép kerek szám adott okot arra, hogy 
ebből az alkalomból szervezzünk egy rendezvényt, melyre 
2020. szeptember 12-én a Csengele Háznál került sor. 16 
órától vártuk a vendégeket, majd 17 órakor Dr. Tóth Tibor 
polgármester köszöntötte a megjelenteket és néhány gondo-
latot megosztott az önállóvá válással kapcsolatban. 
Szerettük volna, ha erre az alkalomra a későbbiek során 
valami maradandó is emlékeztet majd bennünket, ezért 
jutott eszünkbe, hogy készíttessünk kopjafát. Felkerestük 
Mihályi Lászlót, aki örömmel vállalta ezt a feladatot. Először 
Vincze Jánossal faragtak ki egyet, majd annyira megtetszett 
neki a kopjafa készítés, hogy egyedül is vállalkozott egy 
nagyobb kifaragására. 

Ezeket az emlékeket a megnyitón adták át falunknak, 
melyet Antal Imre plébános fel is szentelt. A kisebb kopjafa 
a Csengele háznál kapott helyet, a nagyobbat az önkormány-
zat elé fogjuk felállítani. Az ünnepélyes megnyitó után 

elkezdődött a műsor, melyen először a legkisebbek, az óvo-
dások léptek fel. Utánuk a mazsorettes és táncos lányok 
produkcióiban gyönyörködhettünk, majd a Régi dalok őrzői-
től egy csengelei dalokból összeállított nótacsokrot hallhat-
tunk. Befejezésül a fúvószenekar szórakoztatta a közönsé-
get, repertoárjukban ismert és kedvelt darabokkal.
A műsor után elfogyasztottuk a Kornóczi Róbert által főzött 
finom babgulyást, majd a Genezis Tűzzsonglőr csoport nagy-
szerű előadása nyűgözte le a közönséget. Az est folytatásá-
ban Gyovai Józsi és segítői alig győzték sütni a kelt kalácsot, 
majd mindemellett még két hatalmas „születésnapi” torta is 
szétosztásra került. Akinek kedve volt Tari Józsi zenéjére 
táncolhatott is. 

A rendezvény ideje alatt meg lehetett tekinteni az újra beren-
dezett tájházat és egy írásos és képes visszatekintést a tele-
pülésről.
Mindenkinek köszönjük, aki eljött és közösen ünnepelhettük 
meg ezt a szép eseményt.

Törköly Ágnes



6. oldal
hírek

Csengelei 2020. október

Kopjafát avattak a vadászok az új 
telepítésű kocsányos tölgyeknél
Régóta ismert természeti szépsége a csengelei erdőnek a 
kocsányos tölgyfacsoport. Az ültetéstől eltelt 120 év azon-
ban nem kímélte ezeket a növényeket sem, az 1939-beli 
12-es számuk mára a felére zsugorodott. Az egyik még álló 
fa is kezd kiszáradni, és a balesetveszély miatt hamarosan 
ki kell vágni.
A csengelei vadásztársaság fák pusztulására is gondolva 
2019 decemberében újabb nyolc kocsányos tölgyet ültetett a 
régi fák szomszédságában, megőrizve a hagyományos kör 
alakot. Az eltelt 10 hónap alatt a folyamatos locsolásnak 
köszönhetően a csemeték szépen kizöldültek, és ezt az új 
ligetet körbekerítették a vadászok.
A szeptember 26-i közgyűlésük után a csengelei vadásztár-
saság tagjai kivonultak az erdőbe az újabb telepítésű töl-
gyekhez. Itt Rónyai Antal, a társaság elnöke mondott beszé-
det. Megemlékezett arról, hogy a több mint kétméteres kop-
jafához Szabó Ferenc ajánlotta fel az anyagot. Gazsovics 
József ötlete volt a kopjafa állítás, mellyel megemlékezhet-
nek a csengelei vadászokról. Köszöntetét fejezte ki Fekete 
Péter erdésznek, aki a tölgyfaültetés szakmai irányítója volt. 
A tavalyi fatelepítésben a vadásztársaság tagjain kívül részt 
vett dr. Tóth Tibor polgármester és Csókási Zoltán is. 
Reményei szerint a tölgyfacsoport a kopjafával emlékhely 
lesz a természetet kedvelő, a természetet járó embereknek. 
Az alkotás megemlékezés Móra Ferenc íróra is, aki ebben az 
erdőben kúrálta tüdőbetegségét, és közben írta regényét. 
Amikor a mostani vadászok gyermekei, unokái majd kijön-
nek erre az emlékhelyre, olvashatják majd elődeik nevét.

Kovács Zoltán káplán beszédében kiemelte, hogy az ember 
azzal emelkedik ki az állatvilágból, hogy szívesen, szelleme 
szerint formálja környezetét. A kopjafa kifejezi, hogy fontos 
a múlt, fontos a jövő és a természet. Minél inkább helyén 
van a szívünk, annál jobban szeretjük szebbé tenni környe-
zetünket. A jó Isten áldását kérte a kopjafára. Aki erre jár, az 
hálával gondoljon ránk is, és a teremtőre is. A felszentelés 
közös Mi atyánk elmondásával fejeződött be. 
A kopjafát készítő fafaragó népi iparművész, Vincze János a 
felszentelésre megjelenteknek elmagyarázta a kopjafa szim-
bólumainak jelentését. A legfelső rész a csillagos eget jelení-
ti meg. Utána egy szünet következik. A tulipán Móra Ferenc 
íróra emlékeztet, aki „A csengelei pap virága” címmel írt 
novellát. A következő motívum a parkot jelképezi, ahová 
besüt a nap. A legalsó, nyolcágú csillag a nemrég ültetett 
nyolc kocsányos tölgyet szimbolizálja.

MEGEMLÉKEZÉS

TISÓCZKI JÓZSEF

halálának 20. évfordulóján.

Itt vagy velem álmaimban, mindig téged látlak,
Nem hagytad a szívem mélyén kiégni a vágyat.

A jó Isten elvett tőlem, elhívott magához,
Arra kérlek, hogy odafenn lelkemért imádkozz.
Imádkozz, hogy találkozzunk, ha eljön az óra,
Mikor lelkem Istenhez száll a nagy találkozóra.

Nyújtsd felém a két karodat, oltalmazz mint régen,
A boldogság reánk ragyog újra fenn az égben.

Szerető feleséged és családod

Az ünnepség végén Rónyai Antal a résztvevőket vaddisznó 
pörkölt ebédre hívta meg a Csengele házba. 

Molnár M.

Fogadóórák
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai 
minden hónap második szerdáján tartanak ügyfélfogadást a 
faluházban. Következő alkalom: október 14.
Tóth Tibor alpolgármester minden hónap első hétfőjén 19 
órától fogadóórát tart a Faluházban. Következő alkalom: 
október 5.

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121, 
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig 
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap 
a kisteleki mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig 
Gubina Tiborné védőnő
Elérhető hétfőtől péntekig 8-16 óráig 
a 06-30/728-1434-es telefonszámon
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás kedden 8-10-ig
Várandós tanácsadás kedden 10-12-ig
Polgárőrség: 06-30/692-3617
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Központ: 62/586-570, Fax: 62/586-578
Polgármester: Dr. Tóth Tibor Imre
Ügyfélfogadás: kedd: 9-12, Tel.: 62/586-575, 
polgarmester@csengele.hu 
Csépe András aljegyző 
Ügyfélfogadás: szerda: 8-12, Tel.: 62/586-571, 
aljegyzo@csengele.hu
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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!

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
Eladó az Árpád u. 9. szám alatti porta. Víz, villany, 
fúrott kút van a területen. Érd.: 06-30/459-9006
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
A falu szélén, 1107-es hrsz számú hobbikert eladó! 
Ipari áram és fúrt kút van rajta. 
Érdeklődni: 06-30/425-9463
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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 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
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 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 felkészí-
tését 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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