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Önkormányzati hírek
Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013.

február 14-én tartotta soros nyílt ülését. 
Polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

hogy a testület határozatképes és javasolta, hogy az elõter-
jesztések közül vegyék elõre egy csengelei lakos kérelmét,
melyben a Felszabadulás u. 3. szám alatti ingatlan
megvásárlását kéri. A testület ezt egyhangúan elfogadta.
Polgármester ismertette a beadványt és a kérelmezõ szóban
is elmondta kérelmét. A testület ezt megtárgyalta és az
ingatlant a kialkudott összegben eladta. 

Ezután került sor a polgármesteri beszámolóra a két ülés
között végzett munkáról. Elsõként elmondta, hogy az ifjúsá-
gi táborozóhely kifizetési kérelmét elfogadták, és várják az
utolsó részletet, majd rátért a közmunka programra.
Ismertette milyen lehetõségek vannak, mennyi idõre mennyi
fõt tudnak foglalkoztatni. Megemlítette, hogy megalakult a
Járási Hivatal, majd néhány szóban az iskola és az óvoda
mûködésérõl is beszélt. A Pusztaszerrel létrehozott közös
hivatal ügyében a délelõtt folyamán Pusztaszeren voltak,
ezzel kapcsolatban folyt megbeszélés a két település között,
március 1-tõl minden hivatalos ügynek el kell intézõdnie. Ez
ügyben még az a cél, hogy a lakosoknak ne kelljen
ingázniuk az ügyintézõk fognak a két település között
mozogni. A polgármester beszámolóját a testület elfogadta.

A 2013. évi költségvetésre került sor. Ezt a testület
megtárgyalta valamint az ehhez kapcsolódó középtávú ter-
vezést is és ezek elfogadásra kerültek. 

Ezután következtek az elõterjesztések. Elsõként a 2012.
évi költségvetési rendeletmódosítás, a vagyonrendelet
módosítás, a faluház érdekeltségnövelõ támogatása, a
mûvészeti iskola támogatási kérelme, melyeket a testület
egyhangúan elfogadott. A "Felszabadulás" utca elnevezés
megváltoztatására szükség van, mely a MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának szakvéleménye
alapján a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthetõ
így meg kell változtatni. A testület három utcanév mellett
döntött (Kun vezér utca, Deák Ferenc utca és Szent Imre
utca), melyek közül viszont az érintett lakosok választhat-
nak. A következõ elõterjesztés a polgármester illetményének
és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása volt,
melyet a testület elfogadott. A jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtásra tett javaslatot a polgármester, miszerint oldják
meg helyben, helyi emberekkel ezt az ellátást, hiszen
Kistelekrõl fél óra is eltelik mire a bajba jutott emberhez
eljut valaki, helyben ez 5 perc alatt megoldható. A testület a
javaslatot támogatta. A 2013. évi vízdíj emeléshez állás-
foglalást kér a TVI Térségi Vízmû Kft., a 2,6%-kal megemelt

díjat a testület elfogadta. A Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozása miatt a Polgármesteri Hivatal alapító okiratá-
nak megszûnésére van szükség, melyet a testület elfogadott
az új alapító okirattal egyetemben. 

Az egyéb hozzászólások után polgármester bezárta az
ülést.

FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
HELYI ADÓZÁS ÉS HELYI ADÓ VÉGREHAJTÁS ÜGYÉBEN
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy 2013. január 1-tõl a
beszedett gépjármûadó bevétel 60%-a állami bevétel, 40%-a
pedig önkormányzati bevétel.

FIGYELEM!
CSENGELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELHÍVJA MINDA-
ZON ADÓZÓK FIGYELMÉT, AKIK GÉPJÁRMÛADÓ
TARTOZÁSA AZ EGY ÉVI ADÓTÉTELT MEGHALADJA, HOGY
A GÉPJÁRMÛVEIKET 2013. ÁPRILIS 1. NAPJÁTÓL AZ
ÖNKORMÁNYZAT KÖTELES FORGALOMBÓL KIVONATNI ÉS
VÉGREHAJTÁST INDÍTANI MINDAZON ADÓZÓKKAL SZEM-
BEN, AKIKNEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL GÉPJÁRMÛADÓ,
HELYI IPARÛZÉSI ADÓ, PÓTLÉK, BÍRSÁG, VAGY ADÓK
MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSA VAN.
Kérjük ezért az érintett Adózókat, hogy adótartozásuk ren-
dezése érdekében - még a végrehajtási cselekmények
megtétele elõtt - tehát 2013. március 31-ig keressék fel az
adóügyes kolléganõt, Laczkó Magdolnát hivatalunkban!

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-



2. oldal 2013. március
hírek

Csengelei

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.

Tisztelt Lakosok!
Elkezdõdött a Csengele Ház kialakítása és ezúton
szeretnénk kérni újra a Lakosság segítségét.
Nagy szükség lenne a tájházban még asztalra, székekre,
rongyszõnyegre, órára, terítõkre, tükörre, képekre, 
bölcsõre, régi konyhai berendezésekre, mint például
konyhaszekrény, polc, vagy bármi, ami régen megtalál-
ható volt egy falusi házban.
Minden régi használati eszközt, ami színesítené a
tájházat szívesen várjuk és köszönjük!
Érdeklõdni a Faluházban Törköly Ágnesnél.

Kötelezõ az E-monitoring adatszolgáltatás!
Március 16-ig kell adatszolgáltatási
kötelezettségüket teljesíteniük azoknak a gazdák-

nak, akik agrártámogatást kaptak (Agrár
pályázat, AKG program). A kötelezettség kiterjed
minden, az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) és Halászati Operatív Program
(HOP) keretében meghirdetett támogatási formára
és csak elektronikusan nyújtható be a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba.
Az E-monitoring benyújtását interneten,
Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehetséges kétféle
módon:
- Ha a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus 
regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az
"Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitor-
ing alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun
keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja
tölteni a névre szóló adatlapokat.
- Az adatszolgáltatás elvégezhetõ meghatalmazott
útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a
meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el
kell juttatni az MVH illetékes kirendeltségére.
A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben
használt jelszó érvényes, amennyiben valaki
elveszítette, elfelejtette, a "G946" nyomtatványon,
személyesen vagy postai úton kérhet újat. A
nyomtatvány letölthetõ az MVH honlapjáról is.
A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos
kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgála-
ta, a falugazdászok és az agrárkamarai tanác-
sadók nyújtanak segítséget.

Kormányos Sándor
Agrárkamarai tanácsadó

30/5324564

Tisztelt földhasználók!
Kötelezõ adatszolgáltatásra szeretném felhívni a
figyelmüket, amely minden aranykorona értékkel rendelkezõ
földtulajdonost érint. A 2013. február 1-tõl 2013.március
30.-ig terjedõ idõszakban be kell jelenteni: 
- magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját és az állampolgárságát,
- gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai
azonosítóját
Cím: Szeged Járási Hivatal Járási Földhivatal, 6724 Szeged,
Kálvária sgt. 41-43, telefon:62/592060. 
A bejelentés módja:
- A "földhasználati azonosító adatközlési adatlap"
használatával.
A bejelentéshez (adatlaphoz) csatolni kell:
- magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány máso-
latát,
- gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai
azonosítót tartalmazó okirat másolatát.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi

Tisztelt Idõsek
Az idõsebb korosztály részére is szeretnénk közösségi

programot szervezni a Faluházban, hogy a dolgos
hétköznapok terheit elfeledve, ki tudjanak kapcsolódni

néhány órahosszára. Ezeken az összejöveteleken,
lehetõség nyílik a közös beszélgetések mellett,

sakkozásra és kártyázásra is. Ezúton szeretnénk
meghívni Önöket és kedves barátaikat is, ezekre a

délutáni összejövetelekre.
A találkozók a Faluház oldalsó termében minden

héten szerdán 14 órától- 17 óráig zajlik.
A további összejövetelek a lakossági igény

függvényében, hetente vagy kéthetente ugyanebben 
az idõszakban kerülnek megrendezésre.

Minden kedves érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!
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területéhez tartozó termõföldet használ, úgy a bejelentését
egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon
elegendõ feltüntetnie azoknak a településeknek a nevét,
amelyeken a földhasználatával érintett földrészletek van-
nak.
Az azonosító adatlap, illetve további részletesebb
tájékoztatás:
- Agrárkamarai tanácsadónál
- A járási földhivatalok ügyfélszolgálatán, 
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hon-
lapjáról (www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/föld-
használati nyomtatványok, illetve aktualitások menüben a
hirdetmény, a ww.földhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok
honlapról érhetõ el 
2013. január 1-jével kibõvült a földhasználati nyilván-
tartásba bejelentendõ földhasználatok köre azáltal, hogy a
földhasználóknak területi mértéktõl függetlenül minden ter-
mõföld (zártkert is), valamint mezõ- és erdõgazdasági bel-
területi föld - kivéve az erdõ mûvelési ágú területek -
használatát be kell jelenteniük az illetékes járási földhivatal
felé.

Kormányos Sándor
Agrárkamarai tanácsadó

30/532-4564

Felhívás illegális szemétlerakásról
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utak men-
tén, magán területek, zárt kertek, földterületek környékén a
szemét lerakása SZIGORÚAN TILOS! Amennyiben tet-
tenérés történik, magas pénzbírsággal sújtható az illetõ!!!
Veszélyes hulladékok (mérgek, gyógyszerek, akkumulá-
torok, autógumi, palatáblák stb.) lerakása, eldobálása mind
a környezetre, mind a lakosságra nézve ártalmas, kérjük
Önöket óvják környezetüket és a hulladéklerakó udvart
használják!

Általános iskolai hírek

Farsang
2013. február 8-án rendezték meg az általános iskolások
farsangját a Faluházban. Az elsõ és harmadik osztályosok
egyénileg mutatták be jelmezeiket. A második osztályosok
kiscsibéknek öltöztek be és a Kukori és Kotkoda címû mese
zenéjére adtak elõ egy táncot. A negyedikesek cinegék voltak
és az Alma együttes Nád a házam teteje számára táncoltak.

Az ötödik osztályos tanulók egy cirkuszi produkcióval álltak
ki, a hatodikosok egy lakodalmat szerveztek, a hetedikesek
apácáknak öltöztek be, a nyolcadikosok pedig vagány fiúk
és csinos lányok voltak és a Belehalok címû számra adtak
elõ egy produkciót.

Ezután akinek kedve volt egy táncházban vehetett részt, így
egy nagyon kellemes, jó hangulatú délutánt tölthettek el a
gyerekek, tanárok és szülõk egyaránt.

Törköly Ágnes

Mûvészeti iskola hírei

Félévi bemutató

2013. február 1-jén tartottuk iskolánk félévi bemutatóját.
Ezen a rendezvényen a mûvészeti iskolában tanuló gyerekek
bemutatják, hogy mit tanultak a félév folyamán. 

A mûsor alatt a zenész, táncos és színjátszós növendékek
felváltva adták elõ produkciójukat. Czirok Zoltán, Kalmár
Gergely és Gömöri Balázs tanárurak zenész növendékei
egyesével külön-külön zongorakíséret mellett fújták el
darabjaikat.

A negyedikes kiscinegék

A nászmenet

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!!!
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Közben láthattunk a táncosoktól bécsi keringõt, disco tán-
cot, népi gyermekjátékokat, cha-cha-cha-t és angol keringõt,
melyeket Czirokné Krizsán Zsuzsanna tanított meg a
gyerekeknek, valamint Lantosné Horváth Irén színjátszós
növendékei három alkalommal mutatkoztak be az érdeklõdõ
közönségnek. A legkisebbek Csiga-biga élet, a középsõ cso-
port Brekekex és a legnagyobbak Talpon legyen mindenki
már címmel mutattak be szerkesztett verseket.

Nagy öröm, hogy a mûvészeti iskola munkájában
középiskolás tanulók, sõt már dolgozó felnõttek is részt
vesznek még, a mûsort az általuk elõadott két darab is szí-
nesítette. 

Nagy öröm, hogy sok szülõ és hozzátartozó jött el meg-
nézni a gyerekek produkcióit. 

Törköly Ágnes

Faluházi hírek

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
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 feladat-
lap 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!

Megérkeztünk!
Utólag is gratulálunk a decemberben születetteknek: Sisák
Zsoltnak és Hatvani Máriának Nóra Linet, Kormányos
Zoltánnak és Nagy Brigittának Csenge
Februárban született gyermekek: Kurucz Józsefnek és
Tisóczki Csillának Dorina Bella, Kálmán Krisztiánnak és
Kurucz Edinának Emma. Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2013. március 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: április 8.

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

A színjátszósok Brekekex címû darabja

MEGHÍVÓ
2013. április 20-án 17 órai kezdettel 

Szomszédoló lesz a Faluházban, melyen
Üllés mutatja be kulturális mûsorát!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A kis furulyások
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Figyelem!
Várjuk a jelentkezõket a következõ programokra, melyeket a
Tamop 6.1.2 pályázat keretén belül fogunk megrendezni, és
a résztvevõk számára díjmentes minden programon a
részvétel.

1, Autogén tréning
2013. márciustól - júniusig fog tartani a tréning, összesen
15 alkalommal heti rendszerességgel

2, Stressz kezelõ tréning
2013. júliusban lesz 2 napos tréning

3, Örömtréning
2013. áprilistól - júniusig, 12 alkalommal

4, Egészségvédõ és életmódtábor
2013 szeptemberében kerül megrendezésre egy 7 napos
bentlakásos tábor a Szeri Szállóban Ópusztaszeren. A tábor
tematikája: reggeli készítés, reggeli torna, egészséges élet-
móddal kapcsolatos foglakozás vagy elõadás, relaxáció,
egészséges ebéd készítése, stressz kezelõ, lelki egyensúlyt
segítõ gyakorlatok, egészséges vacsora készítése, esti torna.

5, Válts és változz át - 8 hetes életmódváltó program-
fogyókúrás klub
2013. április-május
A program tartalma: teljes körû állapotfelmérés, dietetikai
terv összeállítása dietetikus által, ismeretterjesztõ elõadá-
sok, sport-és fitness foglakozások.

6, 2013. márciusában Bakson kerül megrendezése a "
Hangtálak szerepe az egészségmegõrzésben" címû
elõadás, pontos idõpont késõbb.

Várjuk a jelentkezõket:
telefonon 62/597-122 -es számon
e-amilen : balazsa@kistelek.hu
Honlapunk: www.egeszsegrefel.hu

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 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

HHáázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóó
Gémes Jánost és Magyar Erzsébetet

szeretettel köszöntik
60. házassági évfordulójukon

Családjaik!

Állatorvosi ügyelet
2013. március 2-án 6 órától
2013. március 4-én 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/9351386, 

2013. március 9-én 6 órától
2013. március 11-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor, 
Telefon: 06-30/2974435, 

2013. március 15-én 6 órától 
2013. március 18-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/9988236,

2013. március 23-án 6 órától 
2013. március 25-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/4874030

2013. március 30-án 6 órától 
2013. április 2-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/4880267

ISMÉT INGYENES RUHABÖRZE!
A kiskunfélegyházi Szent István Karitas

ingyenes ruhabörzét tart 
2013. április 3-án és 4-én 8-15 óráig a

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

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

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, eset-
leg teljes hagyatékot vásárolok. Verovszki József

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 
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 Hivatal

Tisztelt Lakosok!
Megfelelõ igény esetén cipész mester szolgáltatásai
vehetõk igénybe piaci napokon Csengelén! Elõzetes

igényfelmérés ifj. Kormányos Sándor 06-30/454-4296, 
62/286-079

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

„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

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

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

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



06-30/368-6949
Eladó 6 méteres vas fólia borda (10 db ágyra
való) Érd.: 06-30/6957931

Nyárfa eladó 1000 Ft/q Érd.: 06-20/9264676

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

Félidõs hasas disznó eladó! Érdeklõdni: Csatorna
u. 17. 

Csengele 269. szám alatti jó állapotú tanya 1
hold földdel eladó! Fürdõszobával, ipari árammal
ellátott! Érdeklõdni lehet a 06-30/294-0720-as
telefonszámon.

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

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

Falutól 1 km-re, kövesút melletti tanya eladó 4
hold földterülettel. A tanyaépület 2,5 szobás,
fürdõszobás. Irányár: 6 millió Ft
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, fürdõszo-
ba, 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 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! 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 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

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok!
Érdeklõdni 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. Érdeklõd-
ni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 4 db két-
személyes rekamié eladó! Érdeklõdni: +36-20/59
42041

Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es kétsz-
intes, 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,
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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

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



kukorica, uborka, borsó). Érdeklõdni 20/315-7140
telefonszámon.
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 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
Eladó tritikálé, Kondor és Laura vetni való bur-
gonya! Érd.: Törköly Róbert, Csengele Tisza u. 25.
Telefon: 06-30-269-2706
Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A mel-
léképületek 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 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. 
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Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 
MINDEN PÉNTEKEN FRISS HÚSÁRÚ KAPHATÓ 

A KUKLIS ABC-BEN!
Mindenkit szeretettel várunk! Elõrendelést is felveszünk!


