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2014. augusztus 09. (szombat)
15.00 Keresztpályás Nõi Labdarúgó Torna
15.00 Szentmihály- Kistelek  keresztpályás Nõi focimérkõzés
16.15 Csengelei Zsákbamacskák - Balástya keresztpályás Nõi focimérkõzés
17.30 Vesztesek mérkõzése a III. helyért (Nõi)
18.45 Gyõztesek mérkõzése Nõi Kupáért
20.30 Vacsora és eredményhirdetés Nõi Torna 

21.00 PARTY SÁTOR RETRO DISCO
Hangulatfelelõs ELDORÁDÓ  BELÉPÉS INGYENES!!!
22.00 Csengelei Mazsorettes hölgyek buli indító táncmûsora

2014. augusztus 10. (vasárnap) 
09.00 Gyülekezés a Lada-BMW Találkozóra
09.30 Ügyességi és elméleti verseny az autósok részére
10.30 Lada-BMW szépség és hangverseny
12.00 Ebéd Pacalpörkölt, csak elõrendeléssel 
augusztus 02-ig (kedd) Kun-Szabó Tibornál (06-30/77-42-791) 
13.30 Ladások-BMW-sek felvonulása
14.30 11-es rúgóverseny nõi férfi
15.30 Csengele-Balástya U7 labdarúgó mérkõzés
16.00 Csengele-Balástya U9 labdarúgó mérkõzés
16.45 Csengele-Balástya U11 labdarúgó mérkõzés
17.30 Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett bemutató 
18.00 Csengele - Horgos Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés 
20.00- Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik: BALÁSTYAI CSÁNYI ZENEKAR
21.30 Sztárvendég CSOCSESZ
23.30 TÜZIJÁTÉK!!!
24.00 TOMBOLASORSOLÁS!!!

A RENDEZVÉNY ALATT BÚCSÚI KAVALKÁD, KÖRHINTA, DODGEM, VÁRJA A KEDVES LÁTOGATÓKAT. 
HIDEG ITALOKRÓL ÉS A JÓ HANGULATRÓL A GÓL SÖRÖZÕ ÉS CSAPATA GONDOSKODIK!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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Önkormányzat és polgármester
választásra készülünk Csengelén
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásának idõpontját október 12. napjára tûzte ki Áder
János köztársasági elnök Úr. 
Az idõ közeledtével Csengelén is egyre fokozottabb az érdek-
lõdés a lakosság körében. Sánta Ferenc jelenlegi pol-
gármester nyugdíjba készül, bejelentette nem indul újra
jelöltként e tisztségre. Eddigi közéleti tevékenységem, alpol-
gármesteri munkám alapján utódként személyem is szóba
került a lakosság körében. Többen feltették a kérdést az
elmúlt néhány hétben vajon indulok-e a csengelei pol-
gármester választáson. Egy kicsit kétkedve néztem a kérdés
feltevõjére. Úgy éreztem írnom kell néhány gondolatot ezzel
kapcsolatosan. Elsõsorban magamról, hogy a vélemény
kialakítása elõtt velem kapcsolatosan talán egy kicsit
tisztább legyen a kép.
Születésem óta, immár 42 éve, Csengelén élek. A szüleim és
a nagyszüleim is itt élnek (éltek) és dolgoznak (dolgoztak),
mint sokan mások a mezõgazdaságot választották életfor-
májuknak. Általános iskolába Csengelén jártam (tanyáról),
élve a kicsit koránkelõs, biciklizõs diákéveket. Kisteleken
érettségiztem. Fõiskolai tanulmányaimat
Hódmezõvásárhelyen folytattam, ahol Állattenyésztõ
Mérnöki oklevelet szereztem, kiegészítve Felsõfokú
Vadgazda minõsítéssel. Mellette folyamatosan képeztem
magam, így lettem késõbb: okleveles biogazda, tejtermelési
szaktanácsadó (speciálisan Hollandiában képezve), pénzü-
gyi- számviteli ügyintézõ, minõsített állattenyésztési-
vadgazdálkodási-ökogazdálkodási szaktanácsadó, újság-
fõszerkesztõ, állatjóléti felelõs és jártas marok- és 
vadászfegyver használatában is. A munka melletti tanulás
számomra fontos a mai napig.
Családos ember vagyok, immár 20 éve. Feleségem gyógy-
tornászként dolgozik a kisteleki szakrendelõben. Fiam 18
éves, és idén érettségizett Kiskunfélegyházán.
Amióta az eszemet tudom mezõgazdálkodással, azon belül
is paradicsomtermesztéssel, palánta elõállítással és
szarvasmarhatartással foglalkoztam. Az elmúlt 8 esz-
tendõben némileg új irányt vett az életem, de a mezõgaz-
dasági termelés az életem része maradt.
Jelenleg Szegeden dolgozom a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Csongrád Megyei Szervezetének elnöki kabi-
netvezetõjeként. 
Aktív szerepet vállalok a falunk közéletében, 16 éve önkor-
mányzati képviselõként, 4 éve alpolgármesterként segítem a
közösség munkáját. Az elmúlt 4 évben, amíg alpolgármester
lehettem, még pontosabban és közelebbrõl láttam, hogyan is
mûködik az önkormányzatunk, hogyan tudjuk a
lehetõségekhez mérten a legjobb gazdasági döntéseket
hozni, és élni az önkormányzatok számára kiírt pályázatok
nyújtotta lehetõségekkel. Véleményem az, hogy a jövõben is
a tudatos és takarékos gazdálkodást kell folytatni, hiszen
jövõje annak a közösségnek van, amelynek van megfelelõ
gazdasági háttere is. A kiegyensúlyozott mûködés, a
településfejlesztés, az élhetõ lakókörnyezet megteremtése
csak a helyben élõk összefogásával lehetséges.
Tudom, hogy a jelenleg megváltozott zöldségtermesztési-
értékesítési és állattenyésztési viszonyok között - a homoki

emberhez méltóan - az erejük fölött teljesítõ gazdálkodók az
eddiginél is nagyobb figyelmet érdemelnek. Természetesen a
helyben lévõ nagy cégek mûködéséhez történõ pozitív hoz-
záállás mellett.
A helyi oktatás magas szintre került, köszönhetõen a
tanárok áldozatos munkájának, nem figyelmen kívül hagy-
va azt a tényt, hogy az önkormányzat minden lehetséges
pénzügyi támogatást biztosított a nyugodt kiegyensúlyozott
mûködéshez. Ezt a továbbiakban is a legfontosabb szem-
pontok közé kell sorolni.
Községünk jelenleg Sánta Ferenc polgármester és a
képviselõ testület munkájának köszönhetõen jól mûködik,
és a következõ polgármesternek ezt a mûködési irányt a
lehetõ legkisebb töréssel tovább kell vinnie községünk
érdekében.
Természetesen a cikk elején feltett kérdésre igennel
válaszolok, független polgármesterként kívánok indulni,
jobboldali nézeteimet a továbbiakban sem tagadom meg. 
Büszke vagyok arra, amit Csengelén elért az alapfokú
mûvészeti iskola (fúvószenekar és mazsorett csoport), a
sportegyesület, a hitoktatás, a tûzoltó egyesület, a polgárõr
csoport, az idõsek egyesülete, a motorosok csapata, a lovas
fogatosok csapata, a színjátszó csoport, a tollaslabda 
csapat és a helyi kézmûvesek.
A késõbbiekben bemutatom jövõbeni elképzeléseimet, és ter-
mészetesen várom az Önök kérdéseit, hiszen Csengele
jövõjét csak együtt, közösen tudjuk megfogalmazni és a ter-
veinket csak összefogással valósíthatjuk meg!

Köszönöm, hogy néhány percet rám áldozott.
Tisztelettel:

Kormányos Sándor
alpolgármester

A csengelei Szeszfõzde sikere
Mezõnyárádon

Idén II. alkalommal rendezték meg Mezõnyárádon a
Mezõnyárád-Bükki Pálinkaversenyt, melyen Fehér Kálmán
is részt vett saját fõzésû pálinkáival. 

Négy fajta pálinkával nevezett, birs, sárgabarack, meggy
és faeper, melyek mindegyike 2013-as évjáratú volt. A birs
és a sárgabarack pálinka ezüst fokozatot, a meggypálinka
nagy arany fokozatot kapott a zsûritõl, melynek tagjai a
település polgármestere dr. Horváth László, alpolgármester
Bárdos Szabolcs, valamint elnök Orosz János a Bükki
Pálinka Lovagrend Nagymestere voltak.
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Fehér Kálmán tavaly is nevezett két fajta pálinkával, sár-
gabarack és birs, a barack arany a birs ezüst fokozatot ért el
akkor. 
Az idei eredmények 64 nevezõ közül születtek, gratulálunk
a szép eredményhez!

Törköly Ágnes

Nehéz szezon elõtt focicsapataink
Csengele Községi Sport Egyesület ismét egy nagy

fejlesztésbe fogott az Önkormányzat és az MLSZ támo-
gatásával. A labdarúgó pályánk automata öntözõrendszerrel
fog a továbbiakban mûködni, ezért a csapatainkra nagyon
nehéz õszi szezon vár, mert a pálya felújítása miatt majd
csak az õsz végén tudunk hazai pályán játszani.

Ezzel egy idõben az eddigi világítással ellátott kispályánk
is felújításra kerül, talajrendezés után újrafüvesítést
végzünk rajta. Eközben elkezdõdik a régi autóversenyek
színhelyén egy modern kézilabda pálya méretû mûfüves,
világítással és palánkkal ellátott pálya építése. Ezek a
beruházások, mint már említettem a helyi Önkormányzat és
az MLSZ közös finanszírozásával létesülnek meg
községünkben, amit ezúton is szeretnék az illetékeseknek
megköszönni. 

Megye II. osztályra készülõ férfi felnõtt csapatunknál a
nyár folyamán öt átigazolás történt. Érkezett a két Koncz
testvér és Rácz Gergely Kistelekrõl, távozottak között Lesták
Ottó (külföldi munkavállalás) és Balasi Tibor van, aki 
alacsonyabb osztályban folytatja pályafutását. 

Pályafelújítással nagyon nehéz õszi szezon következik,
mert az elsõ hat mérkõzésünket idegenben játszuk és ez
nagy hátrányt jelent számunkra. Ifjúsági csapatunknál
sajnos egy-két korosztálybeli játékos tanulmányai miatt a
labdarúgás befejezése mellett döntött, ami jelentõs

veszteség csapatunk számára. A megmaradó játékosokkal
megpróbálunk minél jobban szerepelni a megye II. osztályú
ifjúsági bajnokságban. 

Fiatalabb utánpótlás csapatainknál még ezek után alakul-
nak ki a korosztályos bajnokságok, ahol szintén minden
korosztályban szeretnénk részt venni. 

Nõi csapatunk a tavalyi évbõl okulva és a sok sajnálatos
sérülésnek köszönhetõen ebben az évben csak a Csongrád
megyei megyei I. osztályban fog játszani. 

Az elmúlt években sokat fejlõdött községünk a labdarúgás
terén úgy minõségben, mint infrastruktúrában, ezt az
elkövetkezendõekben is szeretnénk ezen a szinten tartani,
vagy lehetõségeink szerint tovább fejleszteni. 

Kun-Szabó Tibor

Edzõ mérkõzés
2014. 07. 27. 17.00 Jászszentlászló - Csengele 0:7 (0:5)
Csapatunk összeállítása: Cserháti Dániel, Horváth Zsolt,
Konkoly Tibor, Vincze Ferenc (Sütõ László 55'), Bajusz Péter,
Kiss Tamás (Volford Viktor 65'), Heim Tamás, Csige Tamás
(Kócsó Dániel 60'), Koncz Róbert, Koncz Miklós, Váczi Béla
Gólszerzõink: Váczi Béla (2), Koncz Róbert (2), Koncz
Miklós, Kiss Tamás, Heim Tamás

II. Putnoki János Kakaspörkölt-fõzõ
Emlékverseny a Gól Sörözõben

Ebben az évben már második alkalommal rendeztük meg
János barátunk tiszteletére fõzõversenyünket, melyen,
rekkenõ hõségben, hat csapat vett részt. 

Délután 2 órai kezdettel kerültek a bográcsok a fõzõ
helyekre, majd fél 7 magasságában a zsûri próbálta a jobb-
nál jobb pörkölteket elbírálni, mely saját ízlésüknek
megfelelõen a következõ eredménnyel zárult:
I. helyezett: Tóth és Tóth páros
II. helyezett: Vörös Tibor
III. helyezett: Balázs Tibor
IV. helyezettek: Czékus Gábor (Ópusztaszer), Csányi István
(Balástya), Jokye Team (Jászszentlászló)

Minden kedves résztvevõnek és a Putnoki családnak
köszönöm, hogy részvételükkel emlékezetessé tudtuk tenni
örökös kakaspörkölt-fõzõ bajnokunk emlékére rendezett
versenyt. 

A gyõztes csapat
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Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. augusztus 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: szeptember 1.

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)
Segélyhívó: 112
Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

Tisztelt Lakosság!
A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok 
regisztrációját és digitális nyilvántartásba vételét, az
illetékes körzeti megbízottak végzik el.
A regisztrált kerékpárok egyedi azonosító számmal ren-
delkezõ regisztrációs matricát kapnak, mely csak fizikai,
roncsolásos úton távolítható el. Továbbá a kerékpárról több
fényképfelvétel készül, mely egy elektronikus adattárba
kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továbbá
a regisztráció során személyes adat kezelésére nem kerül
sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak megfelelõ
kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció folyamatos. A
lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál (Csengele, Deák F.

u. 11. sz.), fogadóórákban (minden páratlan hét szerdán, 9-
11 óra közötti idõben), vagy a körzeti megbízottal történt
elõzetes idõpont egyeztetést követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

Házi praktikák leégésre

Hûtsük le magunkat!
Napégés esetén is, mint másfajta égés esetén, a leg-
fontosabb a hûtés. Hideg vizes tusolás, illetve hideg boro-
gatások alkalmazása a leghatékonyabb. Fekete tea jó erõs
lehûtött fõzetét is használhatjuk erre a célra, mert a teában
található savak visszaállítják a bõr pH-értékét. Ha bírjuk,
akkor beülhetünk egy kád hideg vízbe is, amit hatásosabbá
tehetünk, ha teszünk bele egy csészényi almaecetet vagy egy
kiskanál szódabikarbónát. Csak arra figyeljünk, hogy ne
tartson túl sokáig a fürdõ, mert akár sokkos állapot is
kialakulhat, különösen gyerekeknél és idõseknél. Emellett
az egyébként is száraz, sérült bõr felázik, és még inkább
kiszárad. A borogatást gyakran kell cserélni, amint
átmelegedett a nedves géz vagy törölközõ, különben épp az
ellenkezõ hatást érjük el vele, csak fokozzuk a gyulladást.

IInnggyyeenneess  sszzáámmííttóóggéépp--  ééss  
iinntteerrnneett  hhaasszznnáállaatt  ookkttaattááss!!

Az Önkormányzat támogatásával minden érdeklõdõ
számára ingyenes számítógép és internet használat
oktatást tartunk. 
Az oktatás idõtartama: 2 x 4 óra.
Az oktatás témája:
• számítógép használat alapismeretek
• internet böngészõk használata
• keresés az interneten
• hasznos oldalak az interneten
• email használat
A résztvevõk igénye esetén további témák is 
• vásárlás az interneten
• közösségi oldalak (pl. Facebook) használata
• apróhirdetések, adás-vétel az interneten

Helyszín: Csengele Faluház, Deák Ferenc u. 25
Idõpont: 2014.augusztus 13. 9:00
Jelentkezés: Magony Ritánál a Polgármesteri Hivatalban

A részvételhez az elõzetes jelentkezés nem kötelezõ.

A Gyógyszertár nyitva tartása:
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

A könyvtár állományából sok könyv kivonásra került,
melyek 100 Ft/db egységáron megvásárolhatók!

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
22001144..  aauugguusszzttuuss  2255--éénn  hétfõn 17 órakor 

a Faluházban mmoozzggáásstteerrááppiiaa  kklluubb  lleesszz, amelyen
Kormányosné Váradi Ildikó tart elõadást 

„Gyógytorna fontossága az életünkben” címmel!
Az elõadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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Segítség a konyhából
A hideg tejföl, uborka, reszelt krumpli használata régóta az
ismert házi praktikák közé tartozik, pH-normalizáló, hûsítõ
hatásuk jól kihasználható enyhe napégés esetén. Ezeket
csak addig szabad a bõrön hagyni, amíg át nem melegednek.
Súlyosabb leégés esetén, ha apró sebek, hólyagok jelennek
meg a bõrön, akkor ne kenjük rá ilyesmit, mert akár fer-
tõzést, gyulladást is okozhat a sebbe bekerülve
Konyhakert kincse
Az aloe vera növény levelébõl nyert gél érösszehúzó, gyul-
ladáscsökkentõ hatású, szépen lehúzza az égés
következtében kialakult duzzanatot és vörösséget. Vegyünk
egy cserepes növényt, vágjunk le egy levelet, hosszába
vágjuk szét egy késsel, és a levével, zseléjével kenjük be a
leégett bõrt. Vigyázni kell azonban, hiszen sokan allergiások
lehetnek erre a növényre, ráadásul sérült bõrön könnyebben
alakul ki allergiás bõrgyulladás.

Pótoljunk!
Sokat segíthet az antioxidánsok szedése is. Az E-vitamin
segíti a bõr regenerálódását, mivel megköti a napégés során
a bõrben felszabadult szabad gyököket. Ha szükséges, akkor
lehet gyulladás gátló tablettákat szedni, például aszpirint,
vagy bármilyen nem szteroidos készítményt.
Hidratálás 
A száraz, napégett bõrt mindenképpen hidratálni kell.
Fürdésnél lehetõleg ne használjunk szappant, hagyományos
tusfürdõt, mert a bõr egyébként is károsodott hidrolipid
rétegét ezek tovább roncsolják. Helyettük lágyabb, bõrbarát
mosakodó krémek használata javasolt. Fürdés, zuhanyzás
után lehetõleg vizes bázisú, géles állagú, kifejezetten
napozás utánra kifejlesztett testápolókat alkalmazzunk,
ezek számos nyugtató hatóanyagot tartalmaznak.
Semmiképpen ne válasszunk zsíros, vazelinos vagy olajos
készítményeket. Tévhit, hogy a különbözõ gyógynövénytar-
talmú olajok (pl. levendulaolaj) hasznosak ilyenkor, mert
elzárják a pórusokat és még nagyobb bajt okozhatnak.
Erre igyunk!
Nagyon fontos a folyadékpótlás, hiszen az égett bõrön
keresztül sok folyadékot veszítünk. Ha lehet, akkor inkább
ásványvizet igyunk, mert így nem juttatunk feleslegesen
cukrot és különbözõ méreganyagokat a szervezetünkbe,
mint például mesterséges színezõket és ízfokozókat.
Fontos!
Ha az égett területen hólyagok vagy esetleg sebek is
keletkeznek, a hûtést kivéve, semmit ne kenjünk a bõrre,
legfeljebb a sebbe Betadine oldatot. Mielõbb keressük fel a
legközelebbi bõrgyógyászati rendelõt, ahol az orvos felméri
az égés súlyossági fokát, megítéli, hogy szükségünk van-e
kórházi ápolásra, és megfelelõen ellátja a mélyebb égési
sebeket, az erre használatos krémekkel, kötszerekkel. 
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002 "Együtt
gondolkodunk, együtt gondoskodunk" -egészségfejlesztési
programok a kisteleki kistérségben címû pályázatának
keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
Ápolási igazgató 

Állatorvosi ügyelet
2014. augusztus 9-én 6 órától 
2014. augusztus 11-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390 4624, 

2014. augusztus 16-án 6 órától 
2014. augusztus 18-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/487 4030, 

2014. augusztus 20-án, 
augusztus 23-án és 24-én 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2014. augusztus 30-án 6 órától 
2014. szeptember 1-jén 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455, 

2014. szeptember 6-án 6 órától 
2014. szeptember 8-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624

A hulladékudvar nyitva tartása:
Kedd: 8.00 - 16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20

Csütörtök: 8.00-16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20
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!!! 

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

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
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Hirdetések
Három égõs gáztûzhely, 200 literes mélyhûtõ, 200 literes
hûtõ, 10 hektós víztartály, 1 férfi kerékpár eladó! Érdeklõd-
ni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó,
valamint albérletet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as
telefonszámon! 

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél
többféle megoldás lehetséges.

Jó állapotú gáz/benzin üzemû 2107/1500-as LADA, friss
mûszakival, 10 éves gáztartállyal ELADÓ! Irányár: 290.000
Ft. Érd.: 06-30/950-8534

Segítséget keresek, aki egy kicsit beszél németül vagy
angolul. Érdeklõdni: jmbierings@gmail.com, 06-30/607-
6811

Napos csirkék 4 hetenként és tojás eladó! Érd: 06-30/526-
6047

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfortos
családi ház garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt 300 literes
hûtõláda, vegyes tüzelésû kályha, vadonatúj tea tûzhely,
valamint vas mázsa és boroshordók eladók! Érd.: 06-
30/425-9463, 06-30/455-6506

4 sebességes Simson Roller eladó! Érd.: 06-20/544-66-78

Költözködés miatt a Csengele Tanya 236. szám alatti
tanyás ingatlan teljes felszereltséggel és berendezéssel
SÛRGÕSEN ELADÓ! Érd.: 06-20/382-7539

Eladó Lada Combi! 1500 cm3, 1994-es évjárat, 2015. 08.
29-ig érvényes mûszakival, ugyanitt egy futó is, magasító-
val 1997-es évjáratú 2015. 02. 08-ig érvényes mûszakival.
Érd.: 06-30/311-9141

Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, és egy alig használt
konyhai sarokülõ eladó! Érdeklõdni: Csókási Antal, Kossuth
u. 18. 06-30/210-2956

Csengelén a Rózsa F. utcában 7600 nm terület eladó! Ár:
200 E Ft, érd.: 06-30/610-8084

Faluhoz közel felújított tanya eladó! Irányár: 6.000.000 Ft
Érd.: Hegedûs József 06-30/3 615462

Csengelén tanya eladó, faluhoz 5 km-re a konzervgyár
soron. Tanyatelekkel és 3 hold földdel. Érd.: 06-30/468-7092

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetezõ és egy heverõ
(felnõttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-
30/487-6946-os telefonszámon

Csatorna u. 21. szám alatti 2 szobás, fürdõszobás ház, mel-
léképületekkel, 400 négyszögöl telekkel eladó! Érdeklõdni:
06-30/556-8454

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba,
fürdõszoba, spájz, étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû
kazán, garázs, pince, melléképületek. Érdeklõdni hétköznap
16 óra után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szán-
tó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
Czombos Ferencné, 06-62/265-023

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta,
központi fûtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.:

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



06-30/531-1716

Ház eladó az Egyetértés u. 4. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

Ház eladó a Dózsa Gy. u. 10. szám alatt! Érd.: Krizsán
Sándor 06-70/459-1438

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.:
Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610

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

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

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 utánfutók
javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

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. 

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, radiá-
tort, 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. Érdeklõdni a 06-30/275
4890-es telefonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 2 db kétszemélyes
rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók!
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 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.

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:

2014. augusztus 7. oldal
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Csengelei

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



06-20/32 36305

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

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

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

Kifestõ
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Független, objektív közéleti havilap

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