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Önkormányzati hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 2012.

július 31-én rendkívüli nyílt ülést tartott, melyre néhány
pályázati lehetõség miatt volt szükség.

Polgármester köszöntötte a megjelenteket, és mielõtt a
pályázati lehetõségekrõl számolt volna be, elsõ napirendi
pontként a testület elfogadta a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat módosítását, melyre szükség volt, hiszen az
önkormányzat és a hivatal mûködése év elején külön vált.
Ennek megfelelõen az SZMSZ-t is változtatni kellett.

Második napirendi pontban két pályázati lehetõségrõl szá-
molt be. Elsõként elmondta, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázatot írt ki. A pályázati célterületek
közül a tanyai termékek piacra jutásának segítségét
szeretnék megvalósítani, így lehetõség lenne a mostani
helyén egy fedett piactér kialakítására. Az összköltség 15-
20 millió forint között mozogna, a támogatás 90%-os, az
önkormányzatnak 10% önrészt kell vállalni, tehát maximum
2 millió forintot. A testület a pályázatot megtárgyalta és úgy
döntött, hogy erre szükség van, a hivatal a pályázatot be
fogja nyújtani. 

A következõkben polgármester elmondta, hogy a
települések önfenntartó képességének segítésére kapott
kiegészítõ támogatási összegbõl - melyet még a tavalyi
évben nyert az önkormányzat és különféle munkagépek let-
tek belõle vásárolva - fennmaradt még 1.103.698 Ft, melyet
el kell költeni. Polgármester javasolta, hogy ebbõl az összeg-
bõl a fõ utcán egy öntözõberendezést lehetne kialakítani.
Ennek érdekében egy árajánlatot is kért. A fennmaradt
összeg nem lenne elegendõ az öntözõberendezés meg-
valósításához, viszont az összegbõl tudnának lefaragni úgy,
hogy néhány munkálatot az önkormányzat dolgozói 
megcsinálnának, így kb. 500.000 Ft-al kellene megtoldani
az 1.103.698 Ft-ot. A testület tagjai több hozzászólás után
úgy határoztak, hogy a Felszabadulás utcán az
öntözõberendezés kialakításával egyetértenek.

Következõ napirendi pontban a Csengelei ifjúsági
táborozóhely kiépítése kapcsán keletkezett többletkölt-
ségekrõl tárgyaltak. Az elmúlt ülésen Sisák László elmond-
ta, hogy a végelszámolásnál kiderült az építés során 
többletköltsége keletkezett a kft-nek. Pontosan elmondta,
hogy ezek a dolgok mibõl adódtak. A testület akkor úgy dön-
tött, hogy ennek alátámasztására szakértõi véleményt
kérnek. Sisák László a szakértõi véleményt megcsináltatta
és benyújtotta. A szakértõi vélemény a többletköltséget
alátámasztja, így a testület a kifizetési kérelmet elfogadta,
mely két részletben fog megtörténni. 

Az egyéb hozzászólásokban polgármester meghívta a
képviselõ testület tagjait és párjaikat a deszki fõzõ-
versenyre, melyen már több éve részt vesznek és szívesen
járnak vissza. 

Mivel több hozzászólás nem érkezett a testület tagjai
közül bezárta az ülést.

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény
méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek
összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény elõírásai
szerint
2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és õszibarack ültetvények sta-
tisztikai célú felmérése zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal
ellátott összeírók felkeresik a helység közigazgatási
területén található azon ültetvényeket, amelyeket elõzete-
sen az adatgyûjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen
töltik ki azt a kérdõívet, amely az ültetvény jellemzõit méri
fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez
szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre
biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak. 
A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek
használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az
összeírók célja elsõsorban az ültetvények felkeresése,
ugyanakkor az adatfelvétel megvalósulásához a
használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.
A kérdõív megtekinthetõ az önkormányzati hivatalban vagy
a KSH internetes honlapján (www.ksh.hu).

Központi Statisztikai Hivatal

Önkormányzati delegáció
Lengyelországban

Wieslaw J. Galka, Nowa Slupia polgármestere és hét 
önkormányzati képviselõ részt vett a csengelei falunapokon.

Csengele Felszabadulás u. 3. szám 
alatti szolgálati lakás eladó 

(volt fogorvosi rendelõ)! Érdeklõdni
lehet a polgármesteri hivatalban!
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Ekkor meghívót adott át Sánta Ferenc polgármester úrnak,
melyben egy csengelei delegációt hívott meg az õ falu-
napjukra, mely augusztus 18-19-én került megrendezésre.

Csengelérõl Sánta Ferenc polgármester úr mellett
Kormányos Sándor alpolgármester, dr. Tóth Tibor jegyzõ,
Katona Attila képviselõ és Zólyomi-Katona Theodóra
tolmács utazott ki az ünnepre. Meglepetésünkre ott volt egy
másik magyar delegáció is, Budapest XX. kerületébõl, mely
szintén partneri kapcsolatban áll Nowa Slupiával. Õk hár-
man voltak: Szabados Ákos polgármester, Berényi András a
lengyel kisebbségi önkormányzat vezetõje és Márki Judit
tolmács. Azért fontos õket megemlíteni, mert a két magyar
polgármester a beszélgetések során felvetette az
együttmûködés lehetõségét fõleg az ifjúság és a sport
területén.

Nowa Slupiában a falunap a Dymarki Swietokrzyskie
('Szentkereszthegyi olvasztókemencék') nevet viseli. Ez a
most is 20 ezer embert vonzó látványosság arról szól, hogy
korhû viseletben és a korabeli körülményeket imitálva
bemutatják, hogyan olvasztották a vasat évezredekkel
ezelõtt a hegységben lelhetõ vasércbõl, az itt található
agyag és sok-sok fa segítségével felépített kis kohókban.

Mindemellett elvittek bennünket több múzeumba, bemu-
tatták a környék nevezetességeit. Vasárnap délelõtt szent-
misén vettünk részt a hegyen lévõ kolostor templomában,
utána a szerzetesek hívtak meg bennünket ebédre. Sygfrid
Wiecha atya, aki 2008-ban elhozta hozzánk a Szent Kereszt
ereklyét, általunk üdvözli Csengele minden lakóját és
áldását küldi.

Katona Attila

Faluházi hírek

Megérkeztem
Július hónapban született gyermek: Jalgóczy Georgchnak és
Sági Franciskának Lili Gratulálunk!

Sporthírek
2012. augusztus 11-én és 12-én XVII. alkalommal ren-

deztük meg a csengelei sportnapokat. 
Szombaton délután meghívásos öregfiúk labdarúgó torná-

val kezdtünk. Négy csapat részvételével szerettük volna
megrendezni, de Jászszentlászló csapata négy fõvel érkezett
és így õk nem tudtak részt venni a megmérettetésen. A
maradék három csapat körmérkõzés formájában döntötte el
a helyezéseket. 
I. helyezett: Csengele öregfiúk csapata
II. helyezett: Szeged öregfiúk csapata
III. helyezett: Balástya öregfiúk csapata
A torna gólkirálya Tamási Zoltán (Csengele)
Legjobb kapusa: Szöri Zoltán (Balástya)
Legjobb játékosa: Barna Zsolt (Szeged)
Az eredményhirdetés után a szombat este Johan Stroke és
Audioplastic DJ-k zenélésével kezdõdött, majd a csengelei
mazsorettes lányok nagy sikerû nyitó táncával folytatódott
hajnal három óráig. 

Vasárnap kora reggel már ifi focistáink mérkõztek
Csanytelek hasonló korú csapatával és 1-1 arányú dön-
tetlenre végeztek. Idõközben Csányi Robi szervezésében
elkezdõdött az I. Csengelei Lada Találkozó. A megjelent
autótulajdonosok elméleti tudásukat, autójuk szépségét és
kipufogó hangját mérték össze egymás között. 

A labdarúgó mérkõzés végeztével a szanki kutyaiskolások
tartottak nagy sikerû bemutatót. Ebédidõben Kõrösi Sándor
által fõzött pacal pörköltet fogyaszthatta a szép számú
érdeklõdõ közönség. Közben Csányi Attila húzta a sátorban
a talp alá valót a jó ebédhez. 

14.30-kor a ladások felvonulásával zárult az autós 
program. Ezt követõen 11-es rúgóversenyre került sor,
melyet a mezítláb rúgó Csáki Martin nyert meg. 

Csengele reménységei a Fradista Öregfiúkkal

MEGHÍVÓ!
ÍRÓ OLVASÓ TALÁLKOZÓ ENDREI JUDITTAL

2012. október 12-én 18 órakor a Faluházban!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Belépés díjtalan!
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Ezután következett a nap egyik fénypontja a csengelei mini
focisták bemutató mérkõzése, ami az egyik legnagyobb lét-
számban látogatott program volt a XVII. Sportnapon, õket
követte a Czirok házaspár által felkészített fúvószenekar és
mazsorettcsoport bemutatója. Nagy érdeklõdéssel várta a
szép számú nézõközönség a Fradi Öregfiúk csapatát, akik
megtisztelték a csengelei sportnapokat és igen erõs összeál-
lításban érkeztek a rendezvényre. Kapujukban Kiss-Rigó
László szeged-csanádi megyés püspök állt, védelmük
Eperjes Károly színmûvész úrral volt megerõsítve. A
Fradiban pályára lépett még Szûcs Mihály, Szeiler József,
Bánki József, Rab Tibor, Pogány László, Takács László, Koch
Róbert, Vukovics László, Horváth Péter, Máté János, Kincses
Sándor. A helyi focisták egy kicsit elrontották a 
vendégcsapat jókedvét, mert a mérkõzést a hazai csapat
nyerte 6:5 arányban, de ezt követõen a Gól Sörözõben
Laczkó Pista bácsi által fõzött kakas pörkölt elfogyasztása
közben már senki nem az eredménnyel foglalkozott. A két
csapat között jó hangulatú beszélgetések folytak és örök
barátságok kötõdtek. 
A mérkõzés legjobbjának járó különdíjat, a négy gólt szerzõ
Horváth Péter kapta. Külön elismerésben részesült Kiss-Rigó
László, akinek nagyban köszönhetõ, hogy a Fradi Öregfiúk
csapata megtisztelte rendezvényünket. Ezek után hajnalig
tartó utcabálon szórakozhattak a kilátogatók, ahol a jó
hangulatról Rácz Roland és társa gondoskodott. 22 óra
magasságában megérkeztek sztárvendégeink A Két Zsivány,
akik egy fergeteges másfél órát produkáltak a sátorban,
sportnapok történetének egyik legjobb produkcióját adták
elõ. 
Pontban éjfélkor már szokásos tûzijáték tette színessé sport-
napunk éjszakáját, ezután következett a várva várt tombo-
lasorsolás, ahol a Gól Sörözõ által felajánlott színes lcd
televíziót Gémes Csaba csengelei lakos nyerte. Ezek után
hajnal 6 óráig mulatott a népes társaság. 
A fent leírtak nem jöhettek volna létre, amennyiben fõ támo-
gatóink és szimpatizánsaink nem segítették volna a ren-
dezvényt munkájukkal és anyagiakkal. Ezúton is köszönjük
segítségüket! 
Fõ támogatóink: Csengele Község Önkormányzata,
Magmaplus Kft. (Sándorfalva), Hungerit Zrt. (Szentes),
Vetter Jens, Molnár Róbert (Ópusztaszer), Simon László
(Balástya), Csókási László, Fontana Credit
Takarékszövetkezet, Fókusz Takarékszövetkezet
(Jászszentlászló), Gól Sörözõ.
Támogatóink: Rónyai Antal, Longa István, Dénes Balázs,
Tóth Csaba, Molnár János, Csókási Zoltán, Fehér Kálmán, Dr.
Varga Szabolcs, Czibolya András, Kucsora Mihályné, Tóth
Zoltán, ifj. Vígh Tibor, Kõvágó Antal, Tóth István, Tóth Zsolt,
Bencsik Zoltán, Gyovai Aranka, Mini Diszkont, Dr. Torontáli
Renáta, Sándor Józsefné, Grezsáné Gémes Anikó, Nagy
Gábor, Molnár Zsolt (Kistelek), Pataki Ferenc (Kistelek),
Laczkó István (Balástya), Dr. Hegedûs Erzsébet
(Gyógyszertár), Csókási Imre, Tisóczki Péter és felesége,
Kõrösi Sándor és családja, Görög Julianna, Törköly Ágnes,
Kun-Szabó Antalné, Csengele serdülõ, ifi. és felnõtt focistái,
Pigniczki Péter, Gurdics István vezette közhasznú csapat,
Barna Attila, Kõrösi Andrea, Almási Róbert

Kun-Szabó Tibor

Csengele KSE Megye II. osztályú csapatának 2012/13-as
bajnokság õszi sorsolása:
4. forduló
2012. 09. 08. (szombat) Zsombó - Csengele 
Kezdés felnõtt: 16.30, ifi.: 14.30
5. forduló
2012. 09. 15. (szombat) Csengele - Makó
Kezdés felnõtt: 16.30, ifi.: 14.30
6. forduló
2012. 09. 22. (szombat) Csengele - Balástya
Kezdés felnõtt: 16.00, ifi.: 14.00
7. forduló
2012. 09. 29. (szombat) Tiszasziget - Csengele
Kezdés felnõtt: 15.30, ifi.: 13.30
8. forduló
2012. 10. 06. (szombat) Csengele - Mártély
Kezdés felnõtt: 15.00, ifi.: 13.00
9. forduló
2012. 10. 14. (vasárnap) Csanytelek - Csengele
Kezdés felnõtt: 14.30, ifi.: 12.30
10. forduló
2012. 10. 20. (szombat) Csengele - Székkutas
Kezdés felnõtt 14.30, ifi.: 12.30
11. forduló
2012. 10. 27. (szombat) Fábiánsebestyén - Csengele
Kezdés felnõtt: 14.00, ifi: 12.00
12. forduló
2012. 11. 03. (szombat) Csengele - Tömörkény
Kezdés felnõtt: 13.30, ifi.: 11.30
13. forduló
2012. 11. 11. (vasárnap) Üllés - Csengele
Kezdés felnõtt: 13.30, ifi.: 11.30
14. forduló
2012. 11. 17. (szombat) Csengele - Szentes
Kezdés felnõtt: 13.00, ifi.: 11.00
15. forduló
2012. 11. 25. (vasárnap) Szõreg - Csengele
Kezdés felnõtt: 13.00, ifi.: 11.00

Erdélyi Otília új tojástartójával
elért sikere
A napokban egy közösségi oldalon megosztott cikkre figyel-
tem fel, miszerint "Tojástartó hozott hírnevet egy magyar
feltalálónak". Még hogy magyar, egy csengelei lány név
szerint Erdélyi Otília egy tojástartót fejlesztett ki. Egy
amerikai cég írt ki pályázatot az interneten újszerû tojás-
tartókra. Otília elküldte az ötletét és nyert. 
A tojástartó ökotudatos tervezés, mert újrahasznosítható és
a lehetõ legkevesebb anyag felhasználásával készül, min-
dezek mellett olcsó az elõállítása, a tojások pedig a doboz
zárt állapotában is megtekinthetõek. 
A gyõzelem után több külföldi cég megkereste már Otit,
hogy tervezzen nekik. 
Oti, azt hiszem minden csengelei nevében mondhatom, hogy
gratulálunk és további sok sikert kívánunk a munkádban!

Törköly Ágnes
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2012. szeptember 12.
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Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 19 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: október 1.

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Faluházban

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a támogatást Csengele Község Önkormányzatá-
nak, Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségének,
Baranyi Józsefnek, dr. Varga Szabolcsnak, Málik Istvánnak,
dr. Torontáli Renátának, valamint több vállalkozónak és
magánszemélynek, akik hozzájárultak a XIV. Megyei pol-
gárõrnap sikeres lebonyolításához. 

Bangó Péter Polgárõr Csoportvezetõ

A hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfõ és vasárnap: SZÜNNAP
Keddtõl péntekig: 8.00 - 17.00

Szombat: 8.00 - 12.00
TISZTELT LAKOSSÁG! 

2011. AUGUSZTUS 1-TÕL A HULLADÉKUDVARRA
TÖRTÉNÕ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SORÁN IGAZOLNI

KELL A CSENGELEI LAKCÍMET, VALAMINT A
DÍJFIZETÉS RENDEZETTSÉGÉT 

AZ UTOLSÓ HAVI BEFIZETETT CSEKKEL!!!

Közérdekû telefonszámok:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta Telefon: 286-121, Rendelési
idõ: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 13-14-ig,
csütörtök: 9-12-ig Ügyelet: 16 óráig
Sürgõsségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentõállomás épületében. Telefonszám melyet sürgõs eset-
ben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos Telefon: 286-017, Rendelési
idõ: hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig, kedd, péntek: 9-13-
ig Polgárõrség: 06-30/602 5070, 
Tûz esetén értesíthetõ: Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok
Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ügyfélfogadási rendje
6765 Csengele, Petõfi u. 13.

Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu  
Jegyzõ: Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
Gazdálkodási osztály: 
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 
Bánhidi Bernadett Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára Tel.: 586-576 
gazdalkodas@csengele.hu

Adó, lakcímnyilvántartás, anyakönyvezés: 
hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Laczkó Magdolna Tel.:586-572. ado@csengele.hu 
Igazgatás és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Magony Józsefné Tel.: 586-577
igazgatas@csengele.hu

Titkárság és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu 
FAX: 586-578.

Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjólét Ügyfélfogadás 
hétfõ és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri HivatalGól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, 
péntek, szombat 8-24-ig

korlátlan INGYENES internet 
használati lehetõség.

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

2012. április 1-tõl a GÓL SÖRÖZÕ teraszán
ülve korlátlanul internetezhet okos 

telefonjával a WIFI kapcsolat segítségével!

TÁVOKTATÁS KISTELEKEN
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYT SZEREZHET

HETI 1 DÉLUTÁNOS KISTELEKI OKTATÁSSAL
A KISKUNFÉLEGYHÁZI MÓRA FERENC GIMNÁZIUM

SZERVEZÉSÉBEN, SZEPTEMBERI KEZDÉSSEL
JELENTKEZZEN MINÉL ELÕBB!

BÕVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE:
www.mfg-tavoktatas.hu

EGYÉB KÉRDÉSEK: 06-20/349 9721

„ELÉRHETÕ” INGATLANOK INGATLANKÖZVETÍTÕ
HÁLÓZAT 

• Nem várjuk meg míg beesik egy érdeklõdõ, hanem
egyedülálló módszerünkkel megkeressük a lehetséges
vevõket.

• Minden ingatlanra pontos önerõ és hitelkalkulá-
ciót készítünk, így megtudjuk ki képes megvásárolni.

• Nem lesz átjáróház a lakásból. Igyekszünk, hogy
csak az nézze meg az ingatlant, aki meg is tudja
vásárolni. 

• Teljes pénzügyi és jogi hátteret biztosítunk, hogy
biztonságban zajlódjon le az adásvétel. 
Érd.: Rabi Ferencné, +36 (30)624-2109
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Hirdetések

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 750 Ft
23 kg-os palack 11 520 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

Állatorvosi ügyelet
2012. szeptember 8-án 6 órától 
2012. szeptember 10-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon. 06-30/487 4030, 

2012. szeptember 15-én 6 órától 
2012. szeptember 17-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2012. szeptember 22-én 6 órától 
2012. szeptember 24-én 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208, 

2012. szeptember 29-én 6 órától 
2012. október 1-jén 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455, 

2012. október 6-án 6 órától 
2012. október 8-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/998 8236

Sok szeretettel várok minden kedves vendéget, 
akik szépülni, fiatalodni, csinosodni 

szeretnének!

SZOLGÁLTATÁSAIM:
• Nagykezelés
• Kiskezelés
• Ránckezelés
• AHA savas kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás
• Termo modelage maszk = gipsz maszk
• Csokoládés kezelés
• Hyaluronsavas kezelés
• Parafinos arckezelés
• Ultrahangos arc- és testkezelés
• Body Wrapping = testtekercselés
• Gyantázás
• Nappali és alkalmi sminkek
• Tartós szempilla- és szemöldökfestés

Bejelentkezni:
Pigniczki Edit

kozmetikus 
Telefon: 06-30/386-5021

Nyitva tartás:
Hétfõ: 1400 - 1800

Keddtõl - péntekig: 800 - 1600

Szombat: 800 - 1400

K
incsem

Lovasbolt

Lovas felszerelések
Lovas ajándékok
Lovas könyvek

Egyéb lovas eszközök
Minden érdeklõdõt szeretettel vár:

Verovszki Józsefné
6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. szám 

alatti üzletében.

Hétfõtõl-péntekig:8.30-tól-15.30-ig
Szombaton:8-tól-12-ig
Tel.: 06-30/433-21-49

A Vénusz Presszó - ban
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/261 4070 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó
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Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési
iskola közelében! Másfél szoba, konyha,
fürdõszoba, spájz, gázfûtéssel, vegyes tüzelés-
sel, klímával, 2 db 50 méteres fúrott kúttal jó
állapotban.
Érdeklõdni: 06-30/77 42 791

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám
alatt! Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-
30/5005808

Eladó jó állapotban levõ, 3 személyes,
ágyazható, ágynemûtartós kanapé. Méretei:
243cm x 80 cm Fekvõ felület:195 cm x 125 cm
Érd.: Sántáné Czombos Mónika  Tel.:30/269-1803

Eladó! Skoda Octavia 1.4-es, 5 q futó, Érdeklõd-
ni a 06-30/487 6946-os telefonszámon.
Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó,

Ognivo lengyel gázkazán és hozzá gázkémény,
radar radiátorok és lemezradiátorok és fóli-
afûtéshez való teljes fûtõrendszer, 35 hektós, 6
mm vastagságú olajtartály. 
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u.
14., Telefon: 06-30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket
(kazánt, radiátort, tûzhelyeket) és ócskavasat
felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317

Kisbálás szalma Karburobot 40 ezer kalóriás
kazán eladó! Érd.: 06-20/532 1767

Füstölést vállalunk 60 Ft/kg. Telefon: 06-20/315
7140

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok!
Érdeklõdni a 06-30/580 4206-os telefonszámon
lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 1,5 hold
földdel, erdõvel, vagy csak maga az ingatlan is.
Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon
lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 2 db heverõ, 4 db két-
személyes rekamié eladó! Érdeklõdni: +36-20/59
42041

Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es 
kétszintes, összkomfortos épület ipari árammal, 4
db fóliával, lakhatási engedéllyel eladó! Érdeklõd-
ni lehet a 06-30/547 1194-es telefonszámon. 

K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép
bérbe kiadó (Vethetõ magfajták: sárgarépa,
petrezselyem, hagyma, retek, káposzta, saláta,
kukorica, uborka, borsó). Érdeklõdni 20/315-7140
telefonszámon.

Schüssler Arcdiagnosztika
"A szervezet mûködésének egyensúlya az ásványi
anyagok megfelelõ bevitelétõl függ."
Ebben segít az arcdiagnosztika!
Segít:
- a hiányállapotok felmérésében,
- a testi-lelki egyensúly megteremtésében,
- a szervezetbõl hiányzó ásványi sók által
okozott betegségek diagnosztizálásában és
kezelésében.

Dohányosok figyelmébe!
Blue Smoker, és OxyGain elektromos cigaretták, 

töltõk, patronok stb. kaphatóak.
Pl.: Ego F1-esek, Bud-ok, lcd kijelzõs Ego-k, Helix 

halmizer patronok, kerámia patronok…stb.
Tel.: 0620/973-0943

Web: www.elektromoscigi.org

Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5
szobás téglaépítésû összkomfortos családi ház benne
lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés:
gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030



Arcdiagnosztika rendelés 0-100 éves korig!
Bejelentkezés: Szerda: 17.00-18.00, csütörtök:
10.00-17.00 Telefon: 06-70/94-667-84

Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb
híradástechnikai készülékek szakszerû javítása
rövid határidõvel. Kovács Imre TV mûszerész,
Kistelek Tóalj u. 92. +36-30/854 7195

Nagybálás széna, rozsszalma és tûzifa (akác-,
olaj-, nyárfa) eladó, valamint favágást is vállalok!
Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszá-
mon.

Csengelén gázkészülék javítást vállalok! Telefon:
06-20/2330536

Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó!
Telefon: 06-30/824 8716

Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra,
Sever szivattyú. Telefon. +36-20/413 4914

Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A mel-
léképületek javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs
kecske is eladó! Telefon: 06-20/32 36305

Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel szántó
eladó! Érdeklõdni: 06-30/9126 563

Fodrászüzletemet átköltöztettem a Félegyházi
út 15 szám alá (Pennyvel szemben).
Szolgáltatásomat bõvítettem Eu 0,3 csöves solari-
ummal. Huszkáné Kovács Márta Telefon: 06-
20/536 0875

Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai
gyakorlattal rendelkezõ PM által regisztrált mér-
legképes könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vál-
lalkozók, õstermelõk könyvelését, munkaügyi,
munkavédelmi és bér-tb ügyintézését, adóbeval-
lás, beszámolók elkészítését, teljeskörû ügyviteli
szolgáltatással, felelõsséggel, hatóság elõtti
képviselettel. Bérszámfejtést külön is vállalok.
Érdeklõdni: 06-20-497-0559, 62/258-695 

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin
szerelését, és belsõ munkálatokat. Telefon: 06-
30/396 9317

Focipálya mellett hobbitelek eladó. Fúrott kút,

ipari áram (380 W) van. Irányár 350.000 Ft Érd.:
Hell Rudolf Csengele, Akácfa u. 10., 06-62/286-
203

Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a
Felszabadulás u. 48. szám alatt. Érdeklõdni
Kuklis Andrásnál a boltban vagy a 62/286-190-es
telefonszámon lehet. 

A sportpályához 100 méterre, ipari árammal,
fúrott kúttal hobbikert eladó!
Érdeklõdni lehet: Béres Lajosné, Csengele Kossuth
u. 4.
Telefon: 06-30/2098 096

Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt
kert eladó! Telefon: 06-30/2098 096

Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb
konyhai szekrények, fürdõszobaszekrények stb.
gyártását, nyílászárók beépítését vállalom. Süli
Tibor Telefon: 06-30/903 8725

Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok.
Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. UGYANITT
AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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Független, objektív közéleti havilap

Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)

E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu
Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 

Nyomás: Szoliter Kft. 
Terjesztõ: A Kiadó 

Megjelenik havonta 800 példányban. 

Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007.
ISSN 2062-1728 (Nyomtatott)

ISSN 2062-1922 (Online)

Az újság ingyenes! 

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 

Minden jog fenntartva!
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