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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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XX. Csengelei Falunapok
A Csengelei Falunapok kerek évfordulóhoz érkezett, idén rendeztük meg 20. alkalommal a három napos rendezvénysorozatot. A jubileu-
mi évforduló alkalmából testvérvárosainkból is érkeztek vendégek, így Eringbõl és Nowa Slupiából. 
Szombat reggel a kiállítások megnyitóival kezdõdött a rendezvény. Négy kiállításban gyönyörködhettek az érdeklõdõk, Rényiné dr.
Torontáli Renáta, grafikáit, Horváth Antalné horgolt csipkéit, Nemesné Garas Klára csuhéból készült munkáit mutatta be. A 20. évfor-
duló alkalmából Molnár Mihály egy fotóösszeállítást készített az eddig megrendezett Falunapokból, melyek a faluházban
megtekinthetõek. 
Ezek után a szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar, a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar, a Csengelei Fúvószenekar és 
mazsorettcsoportok vonultak fel a falu utcáin. A József Attila térre érkeztek vissza és miután közösen eljátszották a Fejérvári-indulót,
Sánta Ferenc polgármester megnyitott a XX. Csengelei Falunapokat. Ekkor köszöntötte a testvérvárosból érkezett vendégeket is, akik
megköszönték a meghívást és a kapcsolat megerõsítéseként a korábban elültetett fákat, az otthonról hozott vízzel meg is öntözték. A
hivatalos megnyitó után a vendég zenekarok szórakoztatták az érdeklõdõket, majd a kõszínpadon a helyi kulturális csoportok léptek fel. 
Mindeközben a Motoros Találkozó helyszínén is elkezdõdtek a programok, szép számmal gyûltek össze a motorbarátok. A finom ebéd
után különbözõ ügyességi vetélkedõkön vehettek részt a motorosok. A jó hangulatot még fokozta Stone elõadása és a Streetfighter bemu-
tató. Egész nap falunézõ szerelvény járta a községet, melyre szintén nagyon nagy volt az érdeklõdés. A találkozó a motoros felvonulás-
sal és eredményhirdetéssel folytatódott, majd egy barátságos esti sütögetés és disco zárta a rendezvényt. 
Vasárnap reggel a szentmise után az emlékmûnél megemlékezés történt az I-II. világháborúban elhunytakra. 
Ezután egy kicsit vidámabb dologgal folytatódott a nap, az általános iskola udvarában 19. alkalommal küzdöttek meg a csapatok az
epertortáért. 
A faluháznál gyülekeztek a lovasok, akik szintén szép számmal gyûltek össze. Felvonulásukat egy bemutató szakította félbe, puszta
ötös, csikós, dáma és huszár lovas bemutató szórakoztatta a kilátogató közönséget. A felvonulás a József Attila téren fejezõdött be, ahol
mindenki kapott a nap emlékére egy ajándékot.
Vasárnap este fáklyák gyúltak a kõszínpad körül. A Kacor király és a Zoknivilág címû darabot adták elõ a színjátszós növendékek. 
Az esti utcabálon a Pacsirták elõtt a mohácsi zumba csoport tartott bemutatót, majd pedig jöttek a lányok, akik igazi jó hangulatot
teremtettek és ezzel megalapozták az utcabál jó kedélyû folytatását. 
A rendezvénysorozat záró napján kispályás labdarúgó torna volt a sportpályán. 16 csapat küzdött meg a csengelei vándorkupáért, melyet
idén a Mono-Pool Team nyert el. 
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, aki kilátogatott a rendezvényekre, valamint én és a szervezõk is köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárulta a XX. Csengelei Falunapok sikeres lebonyolításához. (Folytatás 10. oldalon)
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Ballagások
Véget ért egy tanév elérkeztünk a ballagások idõszakához.

Csengelén elõször az óvodások vettek búcsút intézményük-
tõl. Május 31-én reggel Varga Györgyi és Takács Terézia
óvónõkkel vonultak át a kicsik a Faluházba, ahol versekkel,
énekekkel és tánccal búcsúztatták óvodai éveiket az elsõ
osztályba készülõ már leendõ tanulók.

Június 14-én az általános iskolában is sor került erre az
eseményre. Egy szál virággal köszönték meg a nyolc év alatt
nyújtott segítséget tanáraiknak, az iskola dolgozóinak,
valamint szüleiknek. Lantos István osztályfõnök is
elérzékenyülve búcsúzott tanulóitól, elengedve õket egy új
világ felé. 

Szeptembertõl teljesen új környezet, új diáktársak,
tanárok várnak rájuk. Sok sikert és eredményes éveket kívá-
nunk nekik új iskolájukban is! 

Szegedi Mini Színház
Május 30-án délután a Szegedi Mini Színház látogatott el
kis falunkba. Az általános iskolában ezen a napon tartották
a gyereknapot, így ez az elõadás volt a nap zárása.

A három fõs társulat a Robber rabló megjavul címû
darabot adta elõ. A történet nagyon tetszett a gyerekeknek,
õk is részt vehettek az elõadás bizonyos részeiben. Gyerekek
és tanáraik is nagyon jól érezték magukat, ezért bízunk
benne, hogy a közeljövõben egy újabb sikeres elõadást hoz-
nak el iskolásainknak. 

Törköly Ágnes

Kézmûves tábor
Az idei évben második alkalommal került megrendezésre
Kézmûvestáborunk 2014. június 16.- 20-ig. A helyi gyer-
mekek, minden nap reggeli és uzsonna elõtt egy csodaszép
énekkel mondtak házi áldást, majd jól megszervezett 
programokon, kisebb csoportokban vehettek részt. A finom
ebéd után még egy kis csendes pihenõre is volt lehetõség. Az
egy hét alatt tanulhattak fafaragást, nemezelést,
gyöngyfûzést illetve egyéb kézmûves foglalkozást, sõt még
arcfestésre is sor került. A foglalkozást vezetõ felnõttek és
gyermekeink között jól szervezett hangulatos kis
együttmûködés zajlott. A záró napon játékos logikai és
ügyességi vetélkedõvel méretett meg a négy kis csoport a
falu különbözõ állomásain. A gyerekek egész heti munkáját
szüleik is megtekinthették az utolsó napon. 
Köszönjük szépen segítõ munkájukat a szervezõknek illetve
valamennyi segítõnek, aki támogatta, hogy megvalósuljon
ez a felejthetetlen nyári tábor.

Magony Ágnes

Foci szezonzáró
2013/14-es szezon záró vacsoráit, férfiakét 2014. június

14-én az utolsó bajnokit követõen, majd a nõi focistákét
2014. június 28-án tartottuk a Gól Sörözõben. 

Büszkén elmondhatjuk, hogy ebben az évben hat férfi
korosztályban és két nõi csapattal azaz összesen nyolc csen-
gelei focicsapat öregbítette községünk hírnevét. Ezek között
a csapatok között kiemelkedik a másfél éve alakult
Zsákbamacskák csapata, amely megyei II. osztályban bajno-
ki címet szerzett és ezzel párhuzamosan a megyei I. osztály-
ban negyedik helyezést ért el. 

Felnõtt férfi csapatunk megye II. osztály közép-
mezõnyében a biztos bennmaradó kilencedik helyen zárta a
bajnokságot. Ifjúsági csapatunk szintén a középmezõnyben
végzett, nyolcadik helyen zártak, serdülõink pedig nagy
küzdésrõl tanúbizonyságot téve a tízedik helyet szerezték
meg. 

Bozsikos csapataink nyolc alkalommal részt vettek a
Balástyán megrendezendõ utánpótlás tornákon, ahol vál-
takozóan szerepeltek, de náluk még elsõsorban tömegsport
jelleggel a részvétel a fontos és nem az elért eredmény. 

A fent nevezett utánpótlásra a következõ évben is büszkén
számíthatunk és várjuk tõlük a teljesítõ képességükhöz mért
eredményeket. A záró vacsorákon korosztályonként
értékelve lettek a csapatok. Serdülõ korosztályban legszor-
galmasabb játékosnak Beregi Martin, legjobb játékosnak
Nagymihály Norbert, gólkirálynak Losonczi Ádám
bizonyult. Ifistáinknál legszorgalmasabb Kányási István,
legjobb Kulcsár Zoltán, a gólkirály Pigniczki László lett.

A könyvtár állományából sok könyv kivonásra került,
melyek 100 Ft/db egységáron megvásárolhatók!
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Felnõtt férfiaknál legszorgalmasabb játékos Volford Viktor,
legjobb játékos Horváth Zsolt, gólkirály Váczi Béla. 

A férfi szezonzáró vacsorán polgármesterünket tisztelet-
beli focisává választottuk és ezt egy örökös tagsági iga-
zolvány átadásával megerõsítettük. 

Nõi csapatunknál játszik Csongrád megye abszolút
gólkirálynõje Becsei Ibolya, õ megye I. osztályban 43 gólt,
megye II. osztályban 12 gólt rúgott, ez összesen 55 gól. A
legszorgalmasabb nõi játékos Farkas Lászlóné, a legjobb nõi
játékos pedig teljesítmények alapján Kuklis Anita lett. 

Egyesületünk nevében szeretném mindenkinek
megköszönni, akik valamilyen formában hozzájárultak,
hogy nyolc korosztályban a Csengele Községi Sport
Egyesület létezzen és ilyen eredményesen szerepeljen az
elmúlt szezonban. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. július 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: július 7.
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 adat-
tárba kerülnek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás
végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továb-
bá 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

Megemlékezés 
„Virágerdõ sûrûjében pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 

messze vitted, Istenem.”

Fájó szívvel emlékezünk
Törköly Mihály

halálának 8. évfordulóján. 

Szeretõ családja
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Hasznos tippek háztartási balesetek
megelõzéséhez

A háztartásokban elõforduló balesetek száma minden fejlett
országban igen magas, Magyarországon legalább évi negyedmillió
otthoni baleset történik. Ezek a tények világossá teszik, hogy a ház-
tartási balesetek megelõzése, a veszélyhelyzetek végiggondolása és
kivédése az egyik legfontosabb feladat mindannyiunk számára. 
A háztartási balesteknek és sérüléseknek megszámlálhatatlan for-
mája van. Aligha túlzunk, ha azt állítjuk, hogy amit csak el tudunk
képzelni, az már elõfordult.Szinte minden veszélyforrást jelenthet.
Ilyen az elzárt gyógyszeres doboz, a konnektor vagy egy egyszerû kés
és gyufa. A gyerekek nagyok kíváncsiak, nincs veszélyérzetük és
ügyetlenek. Sokszor próbálnak segítségünkre lenni az apró
kezeikkel, és szeretnének bekapcsolódni a házmunkába. 

A mérgezéses baleset leginkább a 1-6 éves korosztályt veszé-
lyezteti és az egyik leggyakrabban elõforduló háztartási baleset. A
mérgezésnek is több típusa van: gyógyszer, marószer vagy étel okoz-
ta mérgezésrõl beszélhetünk. A gyógyszerekre nem véletlenül írják
rá, hogy azokat gyermekek elõl gondosan el kell zárni. Amint megér-
ti, beszéljünk vele errõl, érttessük meg vele, hogy miért lehetnek
veszélyesek a gyógyszerek. A marószerek okozta mérgezések is több-
nyire megelõzhetõk, ha például a gyermek számára elérhetetlen
helyen tároljuk ezeket a veszélyes vegyszereket, és szigorúan a saját,

gyári dobozukban, csomagolásukban. (Ne töltsünk semmilyen ház-
tartási vegyszert, veszélyes anyagot, készítményt üdítõs vagy más
megtévesztõ dobozba) .
Hiába a felnõttek szeretõ gondoskodása, minden családban elõfor-
dulnak balesetek. Fontos, hogy ezeket a helyzeteket jól kezeljük, mert
a reakciónkon életek is múlhatnak. A háztartási balesetek nagy része
megelõzhetõ, és egy kis odafigyeléssel megúszhatóak a komolyabb
sérülések. 
Általános teendõk: 
• Készüljünk fel az éles helyzetek kezelésére. 
• Õrizzük meg ilyenkor is hidegvérünket! 
• Koncentráljunk a feladatra, és akadályozzuk meg, hogy félelmeink
eluralkodjanak rajtunk. 
• Határozott fellépéssel keressük meg a baj forrását, és gondoljuk
végig lépésrõl lépésre a teendõket. A késlekedés nélkül meghozott
döntésekkel és azonnali beavatkozással értékes idõt nyerhetünk. 
• A segélyhívó telefonszámokat tegyük jól látható helyre, és a
gyerekeket is tanítsuk meg, hogyan kell mentõt hívni. 
Egyéb hasznos információk
1. A sütés és fõzés során lehetõség szerint nyissuk ki a konyhai
ablakot, még akkor is, ha hideg tél van. Ez fõleg akkor fontos, ha
gáztûzhelyt használunk, hiszen a fõzés során termelõdõ szén-dioxid
túl nagy mennyiségben életveszélyes lehet. Lehetõség szerint teljesen
nyitható ablak legyen a konyhában is.
2. A gázt, ha már nem használjuk, kapcsoljuk ki. Ugyan így a vil-
lanytûzhelyt is. Így nem csak az égési veszélyt akadályozzuk meg,
de spórolhatunk az energiával is.
3. Az elektromos konyhai kisgépeket csúszásmentesen, száraz
felületen használjuk.
4. A darálók, aprítók használata során nem szabad a 
munkafolyamatot kézzel gyorsítani (pl. darálóba nem toljuk az aprí-
tanivalót kézzel).
5. Használat után a kisgépeket azonnal áramtalanítani kell.
Kihúzásnál a gép csatlakozódugóját kell megfogni és kihúzni. A
vezetéket megrántani nem szabad.
6. Gyerekek csak akkor segítsenek a konyhai feladatokban, ha már
biztonsággal kezelik a kisgépeket, de akkor is kizárólag szülõi felü-
gyelet mellett.
7. Figyeljünk a konyha tisztaságára. A padlóra leesõ ételdarabok,
vagy lecsepegõ folyadékok csúszás, és baleset veszélyesek.
8. A tûzhelyre helyezett nyeles edényeket úgy használjuk, hogy a
nyele ne lógjon túl a tûzhely szélénél. A kilógó nyelekbe
beleütközhetünk, és könnyen leforrázhatjuk magunkat.
9. A fedõvel ellátott edényeket óvatosan emeljük le. Legjobb, ha csak
résnyire emeljük fel egy oldalon, közben a fejünket eltartjuk a 
felcsapó gõz irányától. Praktikus, ha üvegfedõvel ellátott edényekben
és lábosokban fõzünk, hiszen így folyamatosan szemmel tarthatjuk
a készülõ ételt, és nem kell pánikszerûen emelgetni a fedõt.
10. A magas fokra felhevült tepsikhez és edényekhez sütõkesztyûvel nyúljunk
csak, így elkerülhetõ a kéz megégése, felhólyagosodása.

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

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
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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:
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 
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

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. július 12-én 6 órától 
2014. július 14-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624, 

2014. július 19-én 6 órától 
2014. július 21-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2014. július 26-án 6 órától 
2014. július 27-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2014. augusztus 2-án 6 órától
2014. augusztus 4-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

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



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

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

Lada 1500-as, 1995-ös évjáratú, gáz és benzin üzemû, friss
mûszakival, 46.500 km-el, elsõ tulajdonostól megkímélt
állapotban eladó! Érdeklõdni: 06-20/255-5586

Csengele Tisza u. 8. alatti ház eladó! Érd.: 06-30/310-7386

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

A falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdõbõl, szán-
tóból, legelõbõl áll eladó.
A területhez kerítéssel körbezárt tanyaépület is tartozik.
Villany leköthetõ. Érdeklõdni: 06-20-463-4418.

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
(szántó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdek-
lõdni: 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 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. 
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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:
06-20/32 36305

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 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
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Képek a XX. Csengelei Falunapokról

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. 
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Minden jog fenntartva!
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