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KKaarrááccssoonnyyii  kköösszzöönnttõõ
Kedves csengelei Lakosok!

Karácsony közeledtével nyugalom és melegség tölti el szívünket, egy-egy pillanatra álljunk meg a mai
rohanó, felgyorsult világban és készítsünk számadást az idei évrõl. Idézzük fel a legszebb pillanatokat
és azokat raktározzuk el lelkünkbe, hogy abból meríthessünk erõt az elkövetkezõ újév napjaira is. Az
ünnep hangulatában jobban odafigyelünk a másik emberre, és arra is gondolunk, hogy mit nyújthat-
nánk szeretteinknek, azoknak, akik a legfontosabbak számunkra. Nem a kapkodva megvásárolt drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk oda a másiknak. Az a leg-
boldogabb ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belsõ világában,
saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelõtt családjában, ami talán kisugározhat a barátok,
munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ
családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget nyújt. Ezzel a közösségépítéssel tudjuk az
otthon melegét valósággá, megélhetõvé tenni, ami végigkíséri egész életünket és mindig megadja szá-
munkra a megújulás lehetõségét. 

„Egy gyertya lángja még nem tûz,
de benne van a melegség ígérete.

Két gyertya még nem világosság, de
magában hordozza a fény legyõzhetetlenségének

az üzenetét. Három
gyertya még nem a megérkezés, de

bizonyítéka annak, hogy a várakozással
megszentelt Remény születõben van.

A négy adventi gyertya
lángja: még nem a várva várt pillanat

beteljesülése, de az idõ végét jelzi,
a Karácsony eljövetelét, a Megváltó 

születését.”

Térjünk vissza azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában idõnként a háttérbe
szorulnak, az ünnepet ne csak a naptárainkba írjuk piros betûkkel. Egy ember magában még nem
egész, a család és barátok szeretõ ereje teszi teljessé az emberi élet értelmét.

E gondolatok jegyében kívánok Mindannyiuknak szeretteik körében eltöltött Áldott, Békés, Karácsonyi
Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Új Évet!

Kormányos Sándor

polgármester
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
2014. november 26-án tartotta elsõ ülését a jelenlegi

testület, melyen elõször zárt ülés keretében elbírálásra
kerültek a Bursa Hungarica pályázatok, 17 fõ összesen 3000
Ft/fõ/hó önkormányzati támogatást kap, valamint két fõ kap
100.000 Ft értékû gyermekvállalási támogatást. Ezután
került sor a nyílt ülésre, elsõ elõterjesztésben az SZMSZ
módosításának elfogadására került sor, majd a szociális 
tûzifára nyert pályázatról szóló tájékoztatás következett.
December 15-ig lehet pályázatot benyújtani a hivatalba,
melyet a testület fog elbírálni, 42 köbméter tûzifát osztanak
majd szét. Harmadik elõterjesztésként az önkormányzati
lakáscélú támogatási rendelet módosítását tárgyalták. A
testület úgy döntött, hogy 100 és 500 ezer forint közötti
támogatást szavaznak meg. Következett a 70 éven felüliek
karácsonyi csomagja, ezt kb. 300 embernek fogják szétosz-
tani, melynek összegét 3000 Ft-ra emelték, ugyanekkora
összegben kapnak karácsonyi csomagot rászoruló családok
is. A következõ napirendi pontban a 2015. évi belsõ
ellenõrzési program elfogadására került sor. Utolsó elõter-
jesztésben a Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetõ hálózat
tervdokumentációjának elkészítésével kapcsolatban döntött
a testület. A 2012-ben elkészült tervet a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megszüntette, a testület
most úgy döntött, hogy a tervezõvel tovább nem kíván
együtt dolgozni. Ezek után az ülést polgármester bezárta és
a közmeghallgatásra került sor.

Közmeghallgatás
A közmeghallgatáson Kormányos Sándor polgármester

köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy beszámolója
az elmúlt egy évben történt eseményekrõl fog szólni, melyek
nagy részét még Sánta Ferenc nyugalmazott polgármester
kezdte el. Bevezetõjében beszélt az ország gazdasági és poli-
tikai helyzetérõl, majd következtek a 2014. évben történt
események. 

Elsõként elmondta, hogy milyen felújítások és beruházá-
sok voltak, majd részletesen beszámolt a szociális
helyzetrõl, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatról, a köz-
foglalkoztatásról, a helyi adózásról, ezeket részletesen is,
hogy milyen szigorításokra számíthatnak a lakosok. Az
oktatási intézmények mûködése is fontos feladat, ide tar-
tozik az általános iskola, az óvoda és a mûvészeti iskola.
Beszámolt az Ifjúsági Táborozóhely mûködésérõl a helyi
civil szervezetekrõl, a faluház és a hivatal munkájáról. A
részletes beszámoló után Magony Rita ismertette, hogy a
szennyvízberuházást milyen akadályok befolyásolták, ami
miatt nem valósult meg, majd a viziközmû társulás
képviselõje ehhez a hozzászóláshoz még elmondta, hogy
2014 év végén a lakástakarékossági megtakarítás lejár,
melyet a lakosok meg is fognak kapni. 

A lakosság felõl is érkezett néhány észrevétel, hoz-
zászólás. Javasoltak egy buszmegálló építését a Lippai-
saroknál, ami ugyan nem Csengele területéhez tartozik, de
nagyon sok csengelei jár arra busszal, a Petõfi utca egy
részén csak szikkasztó árkok vannak, melyeket jó lenne
belekötni a rendszerbe, aranykalászos gazdaképzéssel 
kapcsolatban kértek információt, valamint javaslat történt

járdakiépítésre, ott ahol még nincs. 
Kormányos Sándor polgármester megköszönte a hoz-

zászólásokat, és ezek után képekkel illusztrálva beszámolt
a választások óta történt eseményekrõl, majd megköszönte
a részvételt mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt és
bezárta a közmeghallgatást.

Törköly Ágnes

Vállalkozói fórum a 2014-2020 
közötti pályázati lehetõségekrõl

Immáron második alkalommal került megrendezésre,
november 11.-én a Csengele Községi Önkormányzat
szervezésében a vállalkozókat és õstermelõket is érintõ vál-
lalkozói fórum. Az elõadásra ismételten a nagy szaktudás-
sal, és tapasztalattal rendelkezõ 1993 óta pályázatokkal is
foglalkozó Berkecz Józsefet is meghívták. Az est folyamán
minden megjelent beszámolt eddigi gazdálkodásáról - illetve
jövõbeni terveirõl. A leginkább érintett témák, az elsõ
elõadáshoz hasonlóan az alábbiak voltak: 
telephelyfejlesztés, eszközbeszerzés, tároló-és hûtõház
kialakítás, fóliarendszer bõvítése. A kötetlen beszélgetés
során segítõ kérdésekkel sok információt tudhattak meg a
gazdálkodók - többek között a tanyaprogrammal kapcsolat-
ban, ami sokakat érdekelhet, hiszen a lakosság több mint
fele tanyákon él. A tanyaprogrammal kapcsolatban azonban
fontos kitétel, hogy életvitelszerûen ott kell élni a pályázó-
nak. Új kérdésként felmerült, az idei év idõjárási viszon-
tagságai kapcsán egy jégvédelmi rendszer kialakítása,
hiszen sok termelõ szabadföldi termesztéssel is foglalkozik
- egy ilyen hálózat kialakítása, azonban jelentõs költséget
róna mindenkire, így a földterületek közös biztosítása is
felmerült esetleges megoldásként. Ismét kihangsúlyozásra
került, hogy egy pályázat kapcsán nemcsak az elnyert támo-
gatási összeget kell figyelembe venni, hanem a vele járó
kötelezettségeket is. A most még "alvó pályázatok" a jövõ év
elejétõl válnak aktívvá -ahhoz azonban, hogy a határidõ
lejárta elõtt be is tudja adni a pályázó, már elõre kell ter-
vezni és minden hivatalos dokumentumot beszerezni -
érdemes elõre tervezni. Az összefogással és az információ
gyors eljuttatásával sok Csengelei õstermelõ- és vállalkozó
juthat támogatáshoz. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a
pályázatoknál a mezõgazdasági végzettség, ezért aki csak
teheti, képezze magát -, hiszen sokszor ez miatt esnek ki a
pályázati lehetõségbõl, ezért indult megmozdulás, hogy
helyben is lehetõség legyen aranykalászos gazda tanfolyam
elvégzésére. Errõl bõvebb információt önkormányzatunk
pályázatírója tud biztosítani.

Magony Ágnes
pályázatíró

Tûzeset a Kossuth utcában
2014. december 3.-án a délelõtti órákban tûz ütött ki a
Kossuth utcában. A helyi Önkéntes Tûzoltóegyesületet a
szomszéd értesítette, mivel a tulajdonosok a tûz
keletkezésekor még nem tartózkodtak otthon. A riasztást
követõen a helyiek hat fõvel 6,5 perc alatt érkeztek ki a
helyszínre, és kezdték meg a melléképület és a fáskamra
oltását, 2400 liter víz fogyott el tizenhárom perc alatt. Gyors
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beavatkozó és C-s fecskendõ alkalmazásával, a tüzet 
sikerült lokalizálni. Egy benzineskanna robbant fel- azon-
ban a helyiek lélekjelenlétének köszönhetõen sikerült 3
darab pb gázpalackot kihozni az égõ épületbõl. A bea-
vatkozást a Kisteleki és Kiskunfélegyházi Hivatásos
Tûzoltók folytatták. A tûz kialakulásának oka még
ismeretlen, az anyagi kár felmérése zajlik. 
A tulajdonos, Franczia Jenõ ezúton is szeretné megköszönni
minden tûzoltásban résztvevõnek szakszerû, és gyors
munkáját, hiszen megóvták a lakóépületet. 
Csengele szerencsésnek tudhatja magát, hogy a helyben
mûködõ Önkéntes Tûzoltóegyesület - azonnal mozgósítható
és képes a tûzeseteket, a hivatásos szervek kiérkezéséig
vagy megszüntetni vagy pedig lokalizálni. 

Falugazdász híre
Tájékoztató a régi típusú, zöld színû õster-
melõi igazolványok cseréjérõl

2014. január 1-tõl a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK
- végzi a mezõgazdasági õstermelõi igazolványok kiadását,
érvényesítését, cseréjét.
A NAK felhívja a figyelmét azoknak az õstermelõknek, akik
2009. január 1-jét követõen váltották ki az õstermelõi iga-
zolványukat (ez volt a zöld színû, régi típusú igazolvány) és
azt még 2013-ban, vagy 2014-ben nem cserélték le az új
típusú barna színû igazolványra, hogy 2014. december 31-
ig kérelmezzék az új igazolvány kiállítását. Az igazolvánnyal
kapcsolatos eljárás a kamara tagjai számára ingyenes.
A cserére azért van szükség, mert a mezõgazdasági õster-
melõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. ren-
delet 13. § (1) bekezdése értelmében a 2009. január 1. és
2012. december 31. között kiváltott igazolványok 2014.
december 31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolványok
2015. január 1-tõl nem használhatók, végleg kikerülnek a
rendszerbõl. 
Azért fontos, hogy az új igazolványok kiváltására még 2015.
január elsejét megelõzõen sor kerüljön, hogy az õstermelõi
tevékenység jogszerû folytatása ne sérüljön. 
Kérjük mindazokat a fõfoglalkozású õstermelõket, akik még
nem éltek az igazolványcserével, hogy tevékenységük
szabályszerû végzése érdekében 2014. december 31-ig vált-
sák ki az új õstermelõi igazolványukat. Az igazolvány
kiadására az õstermelõ állandó lakóhelye szerint illetékes
kamarai falugazdász jogosult. A falugazdász irodák címe, és
a falugazdászok elérhetõsége a kamara honlapján,
www.nak.hu/hu a fõoldalon megtalálható. 

Családnap
November 8-án ismét sor került a már hagyománnyá vált

Szent Imre Családnapra. Az idei téma az érték volt. A ren-
dezvényre délután egy órakor kezdtek el gyülekezni az
érdeklõdõk, akik Katona Attila és Zólyomi-Katona Theodóra
megnyitója után a Good Company együttes koncertjét hall-
gathatták meg. A koncert után a gyerekek játékos
vetélkedõkön, kézmûves foglalkozásokon vehettek részt, a
felnõttek részére pedig a szegedi CsaládKözPont tartott
elõadást. A programok egy finom uzsonnával zárultak és
ezután indult a fáklyás körmenet az ünnepi szentmisére. 

Köszönjük szépen a szervezõknek Theodórának és
Attilának, hogy értékes emberekkel egy értékes napot 
tölthettünk el!

Törköly Ágnes

Faluházi és könyvtári hírek

Adventi készülõdés
A könyvtárban is elkezdtünk készülni az adventra.
November 27-én délután néhány lelkes kis olvasóval szebb-
nél szebb adventi koszorúkat készítettünk. 

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden kedves 

érdeklõdõt december 14-én, december 21-én 
9.30-kor kezdõdõ ünnepélyes gyertyagyújtásra 

a József Attila térre.Mûsorral a mûvészeti iskola
táncosai, színjátszó növendékei, az óvodások, a
Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, valamint a

betlehemezõ hittanosok kedveskednek.



hírek
4. oldal 2014. decemberCsengelei

Mûvészeti Iskola hírei

Általános Iskolai hírek
Mesemondó verseny
Az általános iskolában idén is megrendezték a mesemondó
versenyt, melyen az alábbi eredmények születtek.

1-2. OSZTÁLYOS KORCSOPORT
I. helyezett: Fekete Nelli
II. helyezett: Edlich Zalán
III. helyezett: Kócsó Zoltán Barnabás
IV. helyezett: Tóth Amíra
V. helyezett: Katona Angelika
Közönség díj: Fekete Nelli

3-4. OSZTÁLYOS KORCSOPORT
I. helyezett: Szabó Cintia
II. helyezett: Grezsa Anna
III. helyezett: Szabó Patrik
IV. helyezett: Seres Enikõ, Hegedûs Boglárka
V. helyezett: Samu Kata, Becsei Bence

Gratulálunk minden mesemondónak, nagyon ügyesek
voltak.

Sporthírek
Átadtuk a felújított focipályát

2014. november 9-én átadtuk az automata öntözõberen-
dezéssel ellátott focipályánkat, melyet augusztus 10-e óta a
felújítás és korszerûsítés miatt nem tudtuk használni, ezért
csapataink bajnoki mérkõzéseiket egész õsszel idegenben
játszották. 

Az ünnepélyes átadáskor jelen voltak Sánta Ferenc nyu-
galmazott polgármester, Kormányos Sándor polgármester,
Nógrádi Tibor az MLSZ Csongrád megyei igazgatója,
valamint képviselõ testületünk tagjai, egyesületünk tagjai,
szülõk, szimpatizánsok. Mindenki nagy örömmel vette
tudomásul, hogy újra korszerûsödött egyesületünk lab-
darúgó központja.

Ez a beruházás az MLSZ és a helyi önkormányzat támo-
gatásával valósult meg, amit ezúton is szeretnék
megköszönni! Remélem minden csengelei lakos, aki igényli
a mozgást és szabadidejében szívesen sportolna a focipá-
lyán, örömmel veszi birtokba a korszerûsített létesítményt! 

Kun-Szabó Tibor

Védõnõ hírei
Megérkeztünk

November hónapban született gyermek: Fõdi Zoltánnak és
Piri Annamáriának Barbara Gratulálunk!

TISZTELT LAKOSOK!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. december 10.

FOGADÓÓRA
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. január 5.

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

MEGHÍVÓ
A Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola 

szeretettel meghívja Önöket 
2014. december 23-án 17 órakor 

a Faluházban tartandó
karácsonyi koncertjükre!

KEDVES ANYUKÁK!
A keddi Baba-Mama Klub idõpontja 9-11 óráig

tart. Várlak benneteket!
Henczné

„Rég volt már, hogy egymásra találtatok
Az idõ hamar elrepült

Együtt éltétek le életeteket
Mely oly sok fáradságba került”

Sáfán Kinga

Tisóczki Istvánnak és Hatvani Piroskának
60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓTOK alkalmából,
nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván:

Lányotok, Vejetek, unokáitok és párjaik és
szeretõ dédunokáitok!
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Tisztelt Lakosság!
A lakosság igényeihez igazodva, a kerékpár lopások
felderítésének növelése érdekében, a Kisteleki
Rendõrkapitányság illetékességi területén a kerékpárok reg-
isztrációját 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 reg-
isztráció 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

Õszi állapotfelmérés, téli elõkészület
Õsszel a nyárinál több a teendõ: a családban, egészségünk
megõrzésében egyaránt. Megterhelés ez testileg-lelkileg
egyaránt, amire föl kell készítenünk magunkat.
Az új õsz, új ritmus és terhelés lehet azonban egy
tudatosabb életvitel kezdete is mindannyiunk számára.
Remek lehetõség, hogy hétköznapjainkat átgondolva, olyan
rutint alakítsunk ki, melyben egészségesen, kiegyensúly-
ozottan élhetünk. Remek alkalom, hogy tudatosan
felkészüljünk a közelgõ nagyobb megterhelésre, és számot
vessünk saját szervezetünk állapotával is. Ha szervezetünk
erõs, és egészségesek vagyunk, ha nincsenek panaszaink,
akkor is hasznos legalább évente egyszer az állapotfelmérés.
Ha viszont aggasztó tüneteket észlelünk, nyomban for-
duljunk orvoshoz! Az õsz eleji rossz közérzet, a sorozatos
megfázás utalhat arra is, hogy immunrendszerünk valami
terheli, netán baktériumok, vírusok támadtak meg bennün-
ket. Az is lehet, hogy helytelenül táplálkozunk, és emiatt
hiányzik szervezetünkbõl egyik-másik vitamin, ásványi
anyag. Érdemes még a téli hideg beállta elõtt felkészíteni
szervezetünket az évszakváltozás okozta terhelésre.
Figyeljünk fokozottan a gyermekekre és az idõsebbekre
egyaránt. 
A méz nemcsak Micimackó kedvenc eledele, hanem antibi-
otikumos hatásának köszönhetõen a betegségek kiváló
ellenszere is. Naponta egy kanál méz megelõzésképpen, de
torokgyulladás, nátha esetén többször is fogyaszthatjuk.

Gyógynövényteáinkat is ízesíthetjük vele, de soha sem
szabad túl forró teába tenni, mert elveszíti hatóanyagait. 
Ne feledkezzünk meg a napi friss gyümölcs- és zöldségada-
gunkról sem, mert a magas vitamintartalmuk természetesen
növeli a szervezet ellenálló képességét. A reszelt almából és
sárgarépából készült saláta mézzel és pár csepp citromlével
nemcsak ízletes és vitaminokban gazdag, de béta karotin
tartalma miatt nátha esetén gyógyítja az orr nyálkahártyáját is.
Egészségi állapotunk felmérését kezdhetjük szakember
bevonásával, állapotfelméréssel, vagy kényelmesen, ottho-
nunkban is, a házi egészségvédõ eszközök segítségével.
Állapotunk egyszerû ellenõrzése (testsúlyváltozás, vérny-
omás, a vércukor-, koleszterinszint mérése) megmutatja,
vannak-e teendõink egészségünk okán. Figyeljünk a
legapróbb jelekre is, hiszen a szervezetben elindult negatív
folyamatokat könnyebb az elején megállítani, mint amikor
már komoly tüneteket észlelünk! A tudatos és elõvigyázatos
életmód meghatározza mindennapjainkat, hangulatunkat,
közérzetünket.
Ezt az állapot felmérést kérje a Kisteleki
Egészségfejlesztési Iroda munkatársaitól! Munkatársunk
az alábbi telefonszámon részletes felvilágosítással és
idõpont egyeztetéssel várja hívásod!  T: 0662/258-455 ! 
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002
"Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk" -egészségfe-
jlesztési programok a kisteleki kistérségben címû pályázatá-
nak keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit  
EFI Szakmai vezetõ 

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 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!!! 

FILÉZETT PONTY HALÁSZLÉ RENDELHETŐ
2014. DECEMBER 20-IG KUN-SZABÓ

TIBORNÁL! ELVIHETÕ: 2014. DECEMBER 24-
ÉN 12 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT!

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/7742791



Hirdetések
Étkezési burgonya, malacnak való és nagyméretû repedt burgonya eladó!
Telefon: 06-30/269-2706

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtéses, több mel-
léképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen bekerített, rendezett udvarral.
Érdeklõdni: 06-30/824-87-15, www.olx.hu, www.jofogas.hu

Csengelén központi helyen, aszfaltozott utcában másfél szobás, kony-
hás, fürdõszobás, elõszobás egészséges száraz lakás eladó! Nagy kert,
nyári konyha, melléképületek, ólak, kamrák vannak. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: 06-30/6355078, 06-30/417-7896
ARO 16'-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy vagy több darab
is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840
Eladó egy 2007-es, 50 cm3-is 4 ütemû robogó! Érdeklõdni: 06-
30/4018317, Ugyanitt eladó egy 630-as Slavia!

hírek
6. oldal 2014. decemberCsengelei

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 

50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

Állatorvosi ügyelet
2014. december 6-án 6 órától 
2014. december 8-án 6 óráig 
Dr Sipos Attila 
Telefon: 06-30/3904624, 
2014. december 13-án 6 órától 
2014. december 15-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/4874030, 
2014. december 20-án 6 órától 
2014. december 22-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/4244455, 
2014. december 24-én 6 órától 
2014. december 27-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/4880267, 
2014. december 27-én 6 órától 
2014. december 29-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/4874030, 
2014. december 31-én 6 órától 
2015. január 3-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/3904624, 
2015. január 3-án 6 órától 
2015. január 5-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/4244455

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: Kormányos Sándor 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
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577
iktatas@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 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

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



Kápia és almapaprika lecsót vásárolnék! Telefon: 06-30/328-2375

Három égõs gáztûzhely, 200 literes mélyhûtõ, 200 literes hûtõ, 10 hek-
tós víztartály, 1 férfi kerékpár eladó! Érdeklõdni: 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! 

Bejelentett munka, fizetéssel! Összkomfortos tanya beköltözhetõ,
albérletet nem kell fizetni, viszont állatokat gondozni kell és tisztán
tartani a környezetet. Érdeklõdni: 06-30/6300-809

4 db 7,20 méteres 25 méter hosszú fél colos vasváz eladó!  Érd.: 06-
30/3398374

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói tapasztalattal
vállal idõsgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerzõdést kötne.
Telefon: 06-20/357-8020

Csengelén kövesúthoz 800 méterre 2 és fél szobás, fürdõszobás tanya
eladó, 2 hektár földdel, melléképülettel és gazdasági épülettel! Érdeklõd-
ni: 06-30/716-1059

Elõnevelt csirkék és tojás eladó! Érd: 06-30/526-6047

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfortos családi ház
garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt 60 literes hûtõszekrény, vegyes
tüzelésû kályha, szekrénysorok, 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

Eladó Lada Combi! 1500 cm3, 1994-es évjárat, 2015. 08. 29-ig érvényes
mûszakival, ugyanitt egy futó is, magasítóval 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

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

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

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba, fürdõszoba, spájz,
étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû kazán, garázs, pince, mel-
léképületek. Érdeklõdni hétköznap 16 óra után, hétvégén egész nap: 06-
30/ 430-3291.
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 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.: 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 mellett 2,5 szobás, összkomfortos sok gaz-
dasági épülettel, földdel vagy anélkül is. Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-

20/58-77-831

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. 

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 telefonszá-
mon.

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, tûzhe-
lyeket) 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 7 hold földdel (erdõ, szántó, leg-
elõ), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es tele-
fonszámon lehet. 

Tanya 172. szám alatti ház eladó, fürdõszoba van, víz bevezetve, 7 hold
földdel (legelõ, szántó, erdõ). Érdeklõdni a Géczi János 06-30/275-4890-
es telefonszámon. 

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 mag-
fajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, káposzta, saláta, kukori-
ca, 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 eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-
ös telefonszámon.

2014. december 7. oldal
hírek

Csengelei



Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában és ugyanitt Sever szi-
vattyú. Telefon. +36-20/413 4914

Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek javításra
szorulnak. Telefon: 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 tele-
fonszámon 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, pol-
cok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. UGYANITT
AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/328 2375

Egy kedves, tisztességes és rendes, 40 és 60 év közötti hölggyel
ismerkednék! Telefonszám: 0620/2245326

8. oldal 2014. december
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 

Megjelenik havonta 800 példányban. 
Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007.

ISSN 2062-1728 (Nyomtatott) ISSN 2062-1922 (Online)
Az újság ingyenes! 

A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 
Minden jog fenntartva!

hírek
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

FFIIGGYYEELLEEMM!!  FFIIGGYYEELLEEMM!!
NEMZETI DOHÁNYBOLT NYÍLIK 
A GÓL SÖRÖZÕ UDVARÁBAN! 

Nyitási akció!
2014. évben minden kedves Vásárlónk PRESSZÓ 

KÁVÉT KAP AJÁNDÉKBA!!!
Községünk legolcsóbb palackozott ital választékával várjuk

Vásárlóinkat!

Nyitva tartásunk téli idõszakban 
hétfõ - csütörtök: 6.00 - 19.00-ig 
péntek - szombat: 6.00 - 21.00-ig

vasárnap: 7.00 - 14.00-ig
Március 15-tõl minden nap 5.00 - 22.00 óráig!

ÍZELÍTÕ ÁRAINKBÓL: 
Sörök 

- 0,5 literes Prince (zöld flakonos)  130 Ft
- 0,5 literes Rocky Cellár dobozos  150 Ft
- 0,5 literes Adambrau dobozos  165 Ft
- 0,5 literes Kõbányai dobozos 180 Ft

- 0,5 literes Soproni ászok dobozos  190 Ft
- 0,5 literes Arany ászok dobozos  190 Ft

- 0,5 literes Dreher dobozos  220 Ft
- 1,5 literes Arany ászok  500 Ft
- 2 literes Rocky Cellár  450 Ft

- 2 literes Rákóczi  490 Ft
- 2 literes Arany fácán 510 Ft

- 2 literes Kõbányai 550 Ft

2 literes flakonos borok (vörös, fehér, száraz és édes) 500 Ft

2,5 literes Pepsi Cola 360 Ft
0,33 literes dobozos Pepsi Cola 120 Ft

Sió 1 literes dobozos üdítõk 230 Ft
1,5 literes Ice tea 120 Ft

2 literes Márka üdítõ 190 Ft

Max 0,25 literes energia ital 90 Ft
Max 1 literes 160 Ft

Presszó kávé 100 Ft
MINÕSÉGI SZESZES ITALOK DISZKONT ÁRON.

Várjuk kedves Vásárlóinkat! KUSZI-TRAFIK és dolgozói!


