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XIX. CSENGELEI FALUNAPOK
2013. május 17-18-19-20.

Május 17. (péntek)
17.00 Csengelei postatörténeti kiállítás megnyitója

Május 18. (szombat)
08.00 Koncz Lajosné, Rényiné Dr. Torontáli Renáta, Majoros László és Vincze János kiállításainak megnyitói.
09.00 A Csengelei Fúvószenekar és mazsorettcsoportok, a Kalocsai Fúvószenekar és a Solti Mazsorett Csoport
felvonulása a falu utcáin INDULÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL!!!
10.00 A Falunapok ünnepélyes megnyitója 
10.15 -11.15 Térzene a József Attila tér kõszínpadán
11.15 -12.15 Kulturális mûsor a József Attila tér kõszínpadán 

(Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, tánccsoportok, Csengelei Ütõegyüttes)
11.00 Csengele - Szentesi Farkasok serdülõ labdarúgó mérkõzés
21.00 Nosztalgia diszkó a Gól Sörözõben, jó hangulatról gondoskodik Dorogi László
A Motoros Találkozó programjai az Ifjúsági Táborozóhelynél:
09.30 Gyülekezés
11.30 Ünnepélyes megnyitó
13.00-15.00 Vetélkedõk
16.00 Motoros felvonulás
17.00 A vetélkedõk eredményhirdetése.
18.00 Utcabuli szalonnasütéssel, jó hangulatról gondoskodik Csányi Attila

Május 19. (vasárnap)
08.30-09.30 Szentmise
09.30 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékmûnél
08.30-13.00 Négy csapatos nõi focitorna a sportpályán
10.00 Torta-túra az Általános Iskola udvarában 
10.00 -tól Eredeti postakocsizás gyerekeknek
14.00 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, 
közben az IFJÚSÁGI TÁBOROZÓHELY MELLETT Western lovas show 
(trükk lovaglás, indián és cowboy lovassal) majd a felvonulás 
folytatása, visszaérkezés a hivatalhoz. 
A bemutató közben tombolát vásárolhat, tomboladíj egy shetlandi póniló. 
18.00 Utcabál a Polgármesteri Hivatal melletti Sátorban
21.30 Utcabál sztárvendége Dankó Szilvia énekes

Május 20. (hétfõ)
08.30-15.00 Falunapi kispályás labdarúgó torna
15.30 Falunapok zárása, focitorna eredményhirdetése a Gól Sörözõben.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Önkormányzati hírek

Csengele Község Önkormányzata
„Épületenergetikai fejlesztések Csengelén.”

2013 február 28

Épületenergetikai fejlesztések Csengelén megújuló ener-
giaforrás hasznosítással kombinálva, három megvaló-
sulási helyszínen címmel Csengele Önkormányzata
közoktatási intézményeinek energetikai megújítására
36.791.454,- Ft támogatást nyert el a 2011. májusában
benyújtott pályázatával a Környezet és Energia Operatív
Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló ener-
giaforrás hasznosításával kombinálva pályázati kon-
strukció keretében.
A projekt keretében három, önkormányzati fenntartás-
ban mûködõ létesítmény - általános iskola, tornaterem,
és az óvoda - energetikai korszerûsítésére az Önkor-
mányzat a pályázati támogatással és az önerõvel össze-
sen 43.284.063,- Forintot tudott fordítani. A kivitelezés
2012. novemberére elkészült, az idei fûtési szezonban
már az új berendezések biztosították a fûtést.
Csengele Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás útján
választotta ki a kivitelezõ céget. A beruházás elõtt az
épületekben elavult, alacsony hatásfokú kazánok biztosítot-
tál a fûtést, légszennyezõ anyag kibocsátásuk a határértéket
jóval meghaladta. A beruházással az intézményi
mûködtetés kiszámíthatóbbá vált, csökkennek a fûtési költ-
ségek, a légszennyezés terhelés minimalizálódik.
A megvalósult mûszaki fejlesztés a következõ:
Általános Iskola:
Gázkazán és szerelvényeinek bontása, elszállítása,  1 db
kondenzációs kazán telepítése, üzembe helyezése, kémény
készítése, bekötés a fûtési rendszerbe, beszabályozása,
próbaüzem. 
Hõszivattyú telepítése puffertárolóval, tágulási tartállyal,
szerelvényeivel, szondák fúrása, telepítése, gyûjtõakna
készítése. Hõszivattyú rákötése a fûtési és melegvíz rendsz-
erre, geotarifás mérõhely kialakítása, villamos bekötése és
vezérlés bekötése, rendszer feltöltése (föld kör is), beszabá-
lyozása, üzembe helyezése, próbaüzem.
Padló és mennyezet fûtés kialakítása a hozzá tartozó szabá-
lyozó szerelvényekkel, rendszerre bekötése, feltöltése,
próbaüzem.
12 db napkollektor elhelyezése, melegvíz tartály és hozzá
tartozó szerelvények telepítése, feltöltése, próbaüzem.
Hõmennyiségmérõ és regisztráló beépítése a fûtési és
melegvíz rendszerbe.
Óvoda:
Jelenlegi gázkazán és szerelvényeinek bontása, elszállítása,
1 db kondenzációs kazán telepítése, üzembe helyezése,
kémény készítése, bekötés a fûtési és melegvíz rendszerbe,
beszabályozása, próbaüzem. 
6 db napkollektor elhelyezése, melegvíz tartály és hozzá tar-
tozó szerelvények telepítése, feltöltése, próbaüzem.

Hõmennyiségmérõ és regisztráló beépítése a fûtési és
melegvíz rendszerbe.
Tornaterem:
Két darab gázkazán és szerelvényeinek bontása, valamint
gázbojler bontása, elszállítása, 2 db kondenzációs kazán
telepítése, üzembe helyezése, kémény készítése, bekötés a
fûtési és melegvíz rendszerbe, beszabályozása, próbaüzem. 
3 db napkollektor elhelyezése, melegvíz tartály és a hozzá
tartozó szerelvények telepítése, feltöltése, próbaüzem.
Hõmennyiségmérõ és regisztráló beépítése a fûtési és
melegvíz rendszerbe.

Csengele Község Önkormányzata
Cím: 6765 Csengele, Petõfi u. 13.
Telefon: +36 (62) 586-574, 
E-mail:penzugy@csengele.hu
Honlap: www.csengele.hu

TÁJÉKOZTATÁS 
IPARÛZÉSI ADÓ BEVALLÁSSAL ÉS ADÓFIZETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy Csengele település iparûzési
adóról szóló rendelete és a bevallási nyomtatványok a
www.csengele.hu webhelyen Dokumentumtár - önkor-
mányzati ügyintézéssel kapcsolatos - címen elérhetõk, és
letölthetõk.
A 2012. adóévrõl szóló iparûzési adóbevallás önkor-
mányzatunkhoz történõ beadásának, valamint az
önadózás szabályai szerint az adó megfizetésének végsõ
határideje: 2013. május 31.
A bevallási késedelem esetén mulasztási bírság felszá-
molására kerül sor. 
Felhívjuk továbbá adózóink figyelmét az adóbevallás
rovatainak teljeskörû kitöltésére, továbbá a bevallás minden
nyilatkozatának aláírására, és pecséttel történõ ellátására,
hogy elkerülhetõ legyen a bevallás hiánypótlásra, javításra
történõ visszaküldése. 

Kérjük, hogy könyvelõiknek minden fontos információt és
az iparûzési adóval kapcsolatos iratot juttassanak el. A
bevalláson minden esetben kérjük a bevallást kitöltõ 
személy telefonos elérhetõségének megadását az
egyeztetéshez. Adó visszatérítéséhez kérjük a számlaszám
közlését!
A helyi adó törvény értelmében vállalkozónak minõsülnek
az alábbiak:
- a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerûen végzõ

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott mezõgazdasági õstermelõ, feltéve, hogy
õstermelõi tevékenységébõl származó bevétele az adóévben
a 600000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok fel-
számolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Fentiek alapján az õstermelõknek is be kell jelentkezni
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iparûzési adó alá, és bevallást kell adniuk.
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatáro-

zott mezõgazdasági õstermelõnek, feltéve, hogy õstermelõi
tevékenységébõl származó bevétele az adóévben a 600000
forintot nem haladja meg nemleges nyilatkozatot kell eljut-
tatnia, mely honlapunkon szintén elérhetõ. 

Adómentességet érvényesíthet, az a vállalkozó, akinek az
adóévben a helyi adó törvény szabályai szerint számított
vállalkozási szintû adóalapja az 1.000.000,-Ft adóalapot
nem éri el. Adókötelessé válik a vállalkozó - a teljes összeg
tekintetében - ha az adóévben a vállalkozási szintû adóalap-
ja az 1.000.000,-Ft adóalapot eléri, vagy meghaladja. A fize-
tendõ adó mértéke az adóalap 2%-a.
Tájékoztatásul közöljük az utaláshoz számlaszámainkat:  
Iparûzési adó számla: 10402142-50485648-56561032
Késedelmi pótlék számla: 10402142-50485648-56561056
Bírság számla: 10402142-50485648-56561049

Ismételten tájékoztatjuk azon adózóinkat, akik adótar-
tozása az egy évi adótételt meghaladja, hogy a gazdasági
válság hatékony kezelése érdekében az ÁLLAM a költ-
ségvetési szervek beszámoltatása útján felméri a
kintlévõségeket, és a végrehajtást az adózás rendjérõl szóló
törvény értelmében szigorú feltételekkel az Önkormányza-
toktól elvárja. 

Az egyenlõ teherviselés megvalósulása érdekében Önkor-
mányzatunk ismételten felhívja a lakosságot az ÖNKÉNTES
ADÓFIZETÉS TELJESÍTÉSÉRE!!!!

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel szívesen állunk 
rendelkezésükre a 62/586-572. telefonszámon. 

Dr. Tóth Tibor jegyzõ

Kisteleki Járási Hivatal
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény,
valamint a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-
tõl a Kisteleki Járási Hivatal jár el az alábbi - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) hatálya alá tartozó - támogatások megál-
lapítása tárgyában: alanyi jogú ápolási díj és fokozott
ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási
díj, idõskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyellátás, egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.
A Kisteleki Járási Gyámhivatal jár el továbbá - a továbbra
is jegyzõi hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény és a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
kivételével - valamennyi, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyer-
mekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
intézkedés, valamint a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet-
ben meghatározott gyámhatósági hatáskörök tekintetében.
Csengele Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a Csengele, Petõfi u. 13. szám alatt biztosít helyet a Kisteleki
Járási Hivatal munkatársának, Tari József ügyintézõ
személyében, szerdánként 8:00-12:00 és 12:30-16:00 óra
között.
A Kisteleki Járási Hivatal a Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt
található, ahol a szociális-, gyámhatósági- valamint

szabálysértési ügyintézés mellett, az okmányiroda is meg-
található.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Hatósági Osztályának ügyfélfogadási rendje:
hétfõ: nincs ügyfélfogadás
kedd: 8:00-12:00; 13-16:00
szerda: 8:00-12:00; 13-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
hétfõ: nincs ügyfélfogadás
kedd: 8:00-12:00; 13-15:30
szerda: 13-17:00
csütörtök: 8:00-12:00; 13-15:30
péntek: 8:00-11:30.

Általános iskolai hírek
Versmondó verseny
Az általános iskolában minden év tavaszán megrendezik a
versmondó versenyt az alsó tagozatosok között két korcso-
portban. Idén a helyi versenyre április 5-én, a területire
április 8-án került sor. 
A helyi versmondó verseny eredményei: 
1-2. osztályosoknál:
I. helyezett: Szabó Patrik (2.o.)
II. helyezett: Samu Katalin (1.o.)
III. helyezett: Grezsa Anna (2.o.)
IV. helyezett: Gera Kitti (1.o.)
V. helyezett: Szabó Cintia (2.o.)

3-4. osztályosoknál:
I. helyezett: Széplaki Liza (4.o.)
II. helyezett: Törköly Nelli (4.o.)
III. helyezett: Forgó Bálint (3.o.)
IV. helyezett: Széplaki Vivien (4.o.)
V. helyezett: Kormányos Angéla (3.o.)

A területi versenyre, melyet a Faluházban rendeztek, mind-
két korcsoportból az elsõ három helyezett képviselte a csen-
gelei iskolát. 
A területi verseny eredményei:
1-2. osztályosok között:
I. helyezett: Samu Katalin 
II. helyezett: Grezsa Anna
III. helyezett: Szabó Patrik
IV. helyezett: Domonics János (Kistelek)
V. helyezett: Bencsik Dorka (Kistelek)

Az 1-2. osztályos helyezettek
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3-4. osztályosok között:
I. helyezett: Törköly Nelli
II. helyezett: Széplaki Liza
III. helyezett Németh Hajnalka (Kistelek)
IV. helyezett: Süli Márkó (Kistelek)
V. helyezett: Papp Kitti (Kistelek)

A szentesi megyei versenyre a kicsik közül az elsõ három, a
nagyobbak közül az elsõ két helyezett jutott tovább, ahol a
gyerekek szépen képviselték iskolánkat. Köszönjük szépen a
tanárok, szülõk, gyerekek munkáját. 
A versmondó versenyt a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0040-es
azonosító számú projekt támogatta.

Mûvészeti iskola hírei

"Játék" az életük, Csengelei kiválóságaink

Immáron XXII. alkalommal került megrendezésre a
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Csongrád megyei fordulója, a mostani helyszínt a Szent-
Györgyi Albert Agóra biztosította. A fellépõ 16 csoport
között, a Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola két korcso-
portja a Napsugár csoport (4-5. osztály) és a Fõnix csoport
(6-7-8. osztály) is képviseltette magát. A Napsugár csoport
Lantosné Horváth Irén által átdolgozott és rendezett
Brekekex címû produkciót mutatta be; míg a Fõnix csoport
József Attila verseibõl összeállított "Talpon legyen mindenki
már…" címû elõadást szolgáltatta Lantos Viktória ének és
gitárkíséretének közremûködésével. A szakavatott zsûri tag-
jai a versenyt követõ szakmai értékelésen építõ jellegû
tanácsokkal látták el a felkészítõ tanárokat. Büszkén mond-
hatjuk, hogy gyermekeink a 16 elõadó csoport közül kima-
gasló eredményt értek el. A Napsugár csoport Ezüst
minõsítést, a Fõnix csoport Arany minõsítést szerzett. Így a
Fõnix csoport továbbjutott a Regionális szintû megméret-
tetésre, melyre 2013. május 3.-án kerül sor. 

Ez a rendkívüli teljesítmény a gyerekek illetve felkészítõ
tanáruk Lantosné Horváth Irén kitartó munkája és töretlen
bizalma nélkül nem valósulhatott volna meg. A továbbjutott
csapatnak sok sikert kívánunk és jusson eszükbe, hogy a
csillagporos úton a türelem, kitartás és tapasztalás visz
elõrébb.

Magony Ágnes

Táncosok sikere
A XV. Deszki Maros Menti Fesztiválon a csengelei társastán-
cosok három csoporttal képviselték a mûvészeti iskolát.
A Csillagfény csoportot 4. osztályos tanulók alkotják, õk
bécsi keringõt táncoltak nagy sikerrel. A Napfény csoport 5-
6. osztályos növendékekbõl áll, cha-cha-chát táncoltak és
ezzel a produkcióval a III. helyezést érték el! A Holdfény cso-
portban 7-8. osztályosok tanulók táncolnak, õk angol ker-
ingõt mutattak be könnyeket csalva a nézõk szemébe.
A fesztiválon 11 csoport nagyon színvonalas mûsorszámát
láthatta a közönség. A zsûri szerint szoros volt a végered-
mény, nehéz volt a döntés, de szerencsére a mi Napfény cso-
portunknak sikerült a III. díjat elnyerni. Mindenki jól tel-
jesített, ezért a napot egy jól megérdemelt fagyizással zár-
tuk! 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Faluházi hírek
Üllés volt a vendégünk

A szomszédoló rendezvénysorozat keretén belül 2013.
április 20-án Üllés látogatott el kulturális csoportjaival
Csengelére. Elsõként Sánta Ferenc polgármester úr köszön-
tötte vendégeinket, majd Nagy Attila Gyula Üllés pol-
gármestere mutatta be településüket és ajándékkal köszönte
meg a meghívást. Mindezek után elkezdõdött a mûsor.
Gyönyörködhettünk felnõtt és gyermek néptáncosokban, a
gyerek és felnõtt citerásokban, de bemutatkozott az Estike
népdalkör, hegedû zenekar is, valamint hallhattunk még két
mesét és két gitáros hölgyet is.

Igazán színvonalas, nagyszerû produkciókat hoztak el
nekünk vendégeink, mindenki jól érezte magát aki velünk
tartott ezen a délutánon. 

Törköly Ágnes

A DÉL-ALFÖLD LEGTÖBBET OLVASÓ TELEPÜLÉSE
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
együttmûködõ partnereivel (a kecskeméti Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtárral és a békéscsabai Békés
Megyei Könyvtárral) regionális olvasási/irodalmi vetélkedõt
hirdet meg A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése címmel.
Az a település lesz a nyertes, vagyis a Dél-Alföld legtöbbet
olvasó települése, amelynek lakói (1 lakosra számítva) a

A 3-4. osztályos helyezettek

FONÓ Néptáncegyüttes



2013. május 5. oldal
hírek

Csengelei

legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedõ idõtartama alatt.
A vetélkedõ idõtartama: 2013. február 1 - 2013. július 31.
Résztvevõk: A vetélkedõben a régió településeinek lakói
vehetnek részt. A részvétel feltétele legalább egy, a játékhoz
tartozó feladatlap beküldése.
A játék menete: A régió minden egyes települési könyvtára
kap egy 200 könyvet tartalmazó könyvlistát, ahonnan
olvasnivalót válogathatnak a játék résztvevõi.
Minden könyvhöz tartozik egy 3 kérdésbõl álló ellenõrzõ
teszt, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek
elolvasását. A játékban csak a helyesen kitöltött tesztek
vesznek részt. A listát úgy állítottuk össze, hogy mindenki
találjon benne az érdeklõdésének megfelelõ olvasmányt:
szerepel benne klasszikus és kortárs szépirodalom, roman-
tikus, szórakoztató, történelmi és kalandregények, krimi,
sci-fi, fantasy és természetesen gyermekeknek szánt mûvek is.
Részletekrõl érdeklõdni a könyvtárban!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2013. május 8.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: június 3. 

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)

A Gyógyszertár újra várja vásárlóit a következõ nyitva
tartással: 
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona

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  
Dr. Varga Ferenc családorvos Telefon: 286-009, 
Rendelési idõ: 8-12-ig, Ügyelet: 16 óráig 
Sürgõsségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentõállomás épületében. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben 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
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 
Ádám Renáta 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 Hivatal

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!!!

„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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Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-
305562 948

Tanya eladó Csengelén a faluhoz 2 km-re, a volt
Aranyhomok Tsz-tõl 200 méterre, közvetlen a kövesút mel-
lett 2,5 szobás, összkomfortos sok gazdasági épülettel, föld-
del vagy anélkül is. Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-20/58-77-
831

Szalagfûrésszel bármilyen hosszvágást vállalok! Helyben
4 méter hosszig, átmérõ 40 cm. Érd.: 06-20/3827539

MZES 125/1-es 1974-es évjáratú nagymotor eladó! 
Érdeklõdni a 06-30/4396741-es telefonszámon lehet!

Ház eladó! 2,5 szobás, hõszigetelt ablakokkal, központi
fûtéssel, fürdõszobával. Érd.: Bencsik József 30/546-8662

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését,
valamint gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János,
Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/396-9317

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Eladó 6 méteres vas fólia borda (10 db ágyra való)
Érd.: 06-30/6957931

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb
varrási munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617

Gumiszerelést,- javítást,- centírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és után-
futók javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Bérmunkát vállalok!
Trágyahordás 6000 Ft/hold, tárcsázás 6000 Ft/hold,
vetés 6000 Ft/hold, szántás 12000 Ft/hold
Érdeklõdni: Gera Zsolt, telefon: 06-30/45 16 447

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

H l

u RQ t

Hirdetések

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 995 Ft
23 kg-os palack 11 990 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

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

A Gól Sörözõben vállaljuk rendezvények - ballagások,
születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb ren-

dezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Meleg ételt a
Vasút Étterem Kiskunmajsa szállítja.

Állatorvosi ügyelet
2013. 11-én 6 órától 
2013. május 13-án 6 óráig 
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/9364208 

2013. május 18-án 6 órától 
2013. május 21-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/4244455

2013. május 25-én 6 órától 
2013. május 27-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/3904624, 

2013. június 1-jén 
6 órától 2013. június 3-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/4874030



2 db használt színes televízió eladó! Érdeklõdni: 06-
30/620-0798

Faluhoz 1 km-re levõ, 2,5 szobás, fürdõszobás tanya, fúrott
kutakkal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-70/5180093 telefonszámon. 

Régi (1951-es), használt zongora eladó! Érd.: 06-30/6135
602

Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési iskola
közelében! Másfél szoba, konyha, fürdõszoba, spájz,
gázfûtéssel, vegyes tüzeléssel, 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! 5 q futó, talajmaró. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-
os telefonszámon.

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, Ognivo
lengyel gázkazán és hozzá gázkémény, radar radiátorok és
lemezradiátorok és fóliafûtéshez 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

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõd-
ni a 06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.

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

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 4 db kétszemélyes
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! Érdeklõdni 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.

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

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

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

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

Segítségre szoruló idõs, beteg embernek fõzést, takarítást,
bevásárlást vállalok! Érdeklõdni: 06-70/5060 731

Eladó Sever szivattyú. Telefon. +36-20/413 4914

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

380 kW-os terménydaráló eladó! Érdeklõdni: 06-30/9126
563

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 kút-
tal 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

2013. május 7. oldal
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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

Trágyahordás 6000 Ft/hold, tárcsázás 6000 Ft/hold,
vetés 6000 Ft/hold, szántás 12000 Ft/hold

Érdeklõdni: Gera Zsolt, telefon: 06-30/45 16 447

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 
MINDEN PÉNTEKEN FRISS HÚSÁRÚ

KAPHATÓ A KUKLIS ABC-BEN!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Elõrendelést is felveszünk!



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

8. oldal 2013. május
hírek

Csengelei

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 
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