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Kedves Csengeleiek!
Elérkezett annak az ideje, hogy saját döntésem alapján
községünk, az önkormányzatunk vezetését abba hagyjam. 
Mindenek elõtt köszönetemet szeretném kifejezni minden
csengelei lakosnak, akik öt alkalommal újraválasztottak
polgármesternek.
Nyilvánvalóan mindenkinek nem tudtam mindenesetben
megfelelni, biztosan követtem el hibákat, de minden erõm-
mel azon voltam, hogy a lehetõ legjobban, a lehetõségeknek
megfelelõen, a törvényeket betartva végezzem a munkámat.
Úgy gondolom, hogy azon beruházások, fejlesztések, ame-
lyek a húsz év alatt megvalósultak valamilyen formában a
nevemhez fûzõdnek, - szándékosan nem akarom felsorolni -
hozzám kapcsolódnak. Természetesen a mindenkori
képviselõ-testület összességében mindezekben partner volt,
segítették munkámat. Olyan is volt, amikor nem.
Szeretettel, odaadással és örömmel végeztem feladataimat. 
Szeretném megemlíteni, hogy ehhez a munkához egy olyan
családi háttér kellett, amilyen nekem volt és van. Ezúton is
megköszönöm feleségemnek, Icunak, a nagyon sok segít-
séget, segített örülni és segített amikor kellett. Köszönöm! 
Azt kívánom a következõ megválasztott polgármesternek,
hogy legyen egy konstruktív képviselõ-testülete, segítsék a
munkáját, községünk ne az ígéretek földje maradjon, hanem
a fejlõdés, az elõbbre mozdulás a tisztelet, a becsületes
munka jellemezze. 
Ehhez kívánok minden Csengelei Lakosnak jó egészséget és
boldogulást az életben!
Köszönöm, hogy Csengeléért dolgozhattam húsz éven
keresztül.
Csengele, 2014. 10. 07. 

Tisztelettel: Sánta Ferenc

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Csengeleiek!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 270/2014. (VII. 23.) KE
határozatával 2014. október 12-ére tûzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek 2014. évi általános
választásának idõpontját. A választás elõkészületeivel,
lebonyolításával, a szavazás menetével kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókról kívánom tájékoztatni a Tisztelt
Választópolgárokat:
1.) NÉVJEGYZÉK
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2014. augusztus 15-én
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételérõl. Az értesítõk a választópolgár értesítési
címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig
meg kellett hogy érkezzenek. A helyi választási iroda
értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl azt a
választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követõen kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
2.) ÁTJELENTKEZÉS
Nagyon lényeges változás az elõzõ szavazásokhoz képest,
hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a
választópolgár nyújthatja be, akinek legkésõbb 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási helyének

érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart! Vagyis
aki az õszi kirándulásának helyén, családi okok vagy
munkája miatt szeretne máshol szavazni, csak akkor teheti
meg, ha 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és
annak érvényessége 2014. október 12-én még tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2014.
október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi
választási irodához. Az átjelentkezõ választópolgár 2014.
október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét. 
3.) A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
A választási kampányidõszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19.00 óráig tart. 
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számí-
tott 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyûlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet 
közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében 
elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles
eltávolítani.
4.) A MOZGÓURNA IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYAI
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitûzését
követõen, de legkésõbb a szavazást megelõzõ második
napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a
szavazás napján, legkésõbb 15 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pont-
jában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokat kell tar-
talmaznia.
Határidõ: a kérelemnek
- legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához
- 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
5.) A SZAVAZÁS MENETE
1. A szavazókörbe belépõ állampolgár igazolja személya-
zonosságát (érvényes személyi igazolvány és
lakcímkártya vagy érvényes útlevél és lakcímkártya vagy
kártya formátumú vezetõi engedély és lakcímkártya),
majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól az akkor lepe-
csételt szavazólapot és a borítékot.
2. Ezt követõen az állampolgár a névjegyzék aláírásával
igazolja, hogy átvette az egyéni listás szavazólapot (önkor-
mányzati képviselõ-lista) és a polgármesteri szavazólapot
is. Majd a fülkében kitölti a szavazólapot. Érvényesen
szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre
lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal. A választópolgár az egyéni listás
szavazólapon (önkormányzati képviselõ-lista) maximum
6 jelöltre szavazhat. Ha hatnál több jelöltre szavaz, akkor
a szavazat érvénytelen. A polgármesteri szavazólapon
pedig 1 jelöltre szavazhat. Ha egynél több jelöltre szavaz,
akkor a szavazat érvénytelen.
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3. Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak
cseréjét egy alkalommal a bizottságtól kérheti.
4. A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi
a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókörben
elhelyezett urnába.
Kérünk mindenkit, hogy csak a szavazás idõtartamára
tartózkodjon a szavazókörben.
Szavazólapot a szavazóhelységbõl kivinni tilos.
6.) AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA
A polgármester jelöltek közül az a jelölt lesz a polgármester,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A képviselõ-jelöltek
közül az a 6 jelölt lesz települési önkormányzati képviselõ,
aki az elért érvényes szavazatok alapján az elsõ 6 helyen
szerepel. Jogszabályi változás: a megválasztott új pol-
gármester és képviselõtestület megbízatása 5 évre szól az
eddig megszokott 4 év helyett.

Amennyiben további kérdésük van, kérem forduljanak biza-
lommal a Helyi Választási 
Iroda munkatársaihoz ügyfélfogadási idõben, vagy keresse
fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Tisztelettel:

Dr. Tóth Tibor
jegyzõ, HVI vezetõje

PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2015. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szo-
ciális helyzetû felsõoktatási hallgatókat ("A" típusú), illetve
a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ("B" típusú)
fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta:
2014. október 3-án.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 7.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetõek, illetve letölt-
hetõek a www.csengele.hu weboldal DOKUMENTUM-TÁR
menüpont, önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatos doku-
mentumai közül.
- Az elektronikus rendszer használatával kapcsolatos
tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhetõ.
06-1-795-5600
A telefonos ügyfélszolgálat az alábbi idõpontokban érheti el:
- hétfõn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
- kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
- szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati idõben:
08:00-16:00 óra között.
Vagy e-mailben a bursa@emet.gov.hu címen.
Ha bármi egyéb kérdése van, érdeklõdjön a Polgármesteri
Hivatal 5-ös számú irodájában.

Családnap
Szeptember 28-án Katona Attila és Zólyomi-Katona
Theodóra már sokadik alkalommal rendezték meg a csen-
gelei Családnapot. Délután egy órától a Faluházban
gyülekeztek az érdeklõdõk. A fiatalok számos programban
vehettek részt, többek között volt szalmakép és terméskép
készítés, ügyességi vetélkedõ, arcfestés. Az õszt frissen
préselt szõlõlével köszöntötték. A napot Berta János ván-

dorszínháza, egy humoros, a közönséget is bevonó elõadás-
sal zárta.
Minden résztvevõ nagyon jól érezte magát, köszönjük
szépen az Ifjú Keresztények Egyesületének (IKER), hogy
ismét lehetõséget adott egy felejthetetlen vasárnap délután-
ra.

„Utolsó" testületi ülés
2014. szeptember 25-én tartotta utolsó ülését a jelenlegi
testület. A testületi ülés után Sánta Ferenc polgármester
minden dolgozónak, testületi tagnak, intézményvezetõknek
és az évek során Csengelét támogató személyeknek
megköszönte munkáját és névre szóló ajándékkal búcsúzott. 

A falu képén látszik az elmúlt 20 év hosszú és kitartó
munkája, büszkék lehetünk, hogy ilyen szép faluban
élhetünk. 
Boldog, jó egészséggel teli szép nyugdíjas éveket kívánunk! 

Magony Ágnes és Törköly Ágnes

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától

Farkas Sándor országgyûlési képviselõ úr ajándéka

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Október 10-én 13 órától minden gyermeket

szeretettel várunk az Országos Könyvtári Napok
alkalmából klubdélutánunkra.

PROGRAMOK: • dekoráció készítés,
• mesesarok, • kvízjáték

Tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy október 21-én és 22-én 
8-14 óráiga kiskunfélegyházi 

Szent István Karitas INGYENES
RUHABÖRZÉT tart a Faluházban!
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fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: október 6. 
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 rendelkezõ
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 regiszt-
ráció 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

Látásproblémák kisiskoláskorban
Nem jegyzetel, hibásan írja le a feladatokat, vagy egysze-
rûen csak hunyorogva próbálja meg leolvasni a táblára felírt
szöveget - a leggyakoribb panaszok, melyekkel kapcsolatban
az iskoláskorú gyermekek szülei szemészhez fordulnak. 

A környezetünkben látott tárgyak képe bonyolult folyama-
tok során végül az agyunk látásközpontjában jönnek létre.
Egészséges fénytörésû szemben a beérkezõ fénysugarak az
ideghártyán (retina) egyesülnek, ekkor keletkezik az éles
kép. Rövidlátó szem esetében azonban a fény, illetve a
nézett tárgy képe a retina elõtt fókuszálódik, így a kép
homályos.
A látásproblémák kialakulásában döntõ szerepet játszanak
az örökletes tényezõk, így azokban a családokban, ahol a
szülõk, nagyszülõk is szemüveget vagy kontaktlencsét visel-
nek, különösen ajánlott a látásvizsgálat elvégeztetése a
gyermeknél. A genetikai hajlamot felerõsítheti a túl sok,

nem megfelelõ fényviszonyok melletti, túl közelrõl történõ
olvasás és számítógép használat. Egy korábbi kutatás
alapján a nem megfelelõ táplálkozás, a túlzott szénhidrát
fogyasztás következtében jelentkezõ fokozott inzulin ter-
melés is szerepet játszhat kialakulásában.
A gyermekek szemészeti vizsgálatának elvégzése 1 és 3 éves
korban és az iskolakezdéskor javasolt. A problémák így ide-
jében kiszûrhetõk és megfelelõ módon orvosolhatók. Ha a
rövidlátás az iskolakezdés után jelentkezik, akkor elsõsor-
ban a következõ jelek alapján ismerhetõ fel:
• a gyermek nem, vagy rosszul olvassa a táblára írt szöveget.
• távolba nézés során hunyorog, így próbálja élesíteni a

homályos képet.
• labdajátékokban rosszul teljesít, nehézséget okoz számára

a pontos célzás, passzolás.
• az iskola folyosóján, az utcán is gondot okozhat a távolab-

bi személyek felismerése.
• a gyermek gyakrabban panaszkodhat fejfájásra, melyet a

szem megerõltetése is okozhat.
A rövidlátás egyszerû vizsgálattal kimutatható. A vizsgálat
menete a következõ:
• speciális, gyermektáblák olvastatása, megadott távolságról,
• pupillatágító szemcsepp beadása után a fénytörési hiba

lemérése,
• gyerekek számára használható komputeres szemvizsgálat

is végezhetõ,
• próbakeretbe behelyezik a mért dioptriájú lencséket,
• ezzel ismét olvastatják a gyermeket.
• réslámpás vizsgálattal megnézik a szem elülsõ és hátsó részeit.
• felírják a szemüveget.
A vizsgálatok fájdalommentesek - egyedül a pupillatágító
szemcsepp okoz pici csípõ érzést.
Nagyban megkönnyíti a vizsgáló dolgát, ha a szülõ elõtte
felkészíti a gyermeket, ha a kisbeteg nem fél a vizsgálatok-
tól. A vizsgálat eredményei alapján elkészül a gyermek
számára megfelelõ szemüveg, melynek segítségével az
éleslátás biztosítható. Szemüvegek ma már széles forma- és
színválasztékban kaphatók, így biztosan minden kisiskolás
megtalálja az egyéniségének, ízlésének legmegfelelõbb
darabot, melyet azután szívesen is visel majd.
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  

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
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Hirdetések
Csengelén központi helyen, aszfaltozott utcában más-
fél szobás, konyhás, fürdõszobás, elõszobás
egészséges száraz lakás eladó! Nagy kert, nyári kony-
ha, 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

Állatorvosi ügyelet
2014. október 11-én 6 órától 
október 13-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2014. október 18-án 6 órától 
október 20-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2014. október 23-án 6 órától 
október 25-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2014. október 25-én 6 órától 
október 27-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2014. november 1-jén 6 órától 
november 3-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

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 - 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



Eladó egy 2007-es, 50 cm3-is 4 ütemû robogó! Érdek-
lõdni: 06-30/4018317, Ugyanitt eladó egy 630-as
Slavia!

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

Három égõs gáztûzhely, 200 literes mélyhûtõ, 200
literes hûtõ, 10 hektós 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! 
A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-
60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondo-
zói 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, mel-
léképülettel és gazdasági épülettel! Érdeklõdni: 06-
30/716-1059

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

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

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfor-
tos családi ház garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt
300 literes hûtõláda, vegyes tüzelésû kályha, vado-
natúj 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,
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

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

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

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba,
fürdõszoba, spájz, étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes
tüzelésû kazán, garázs, pince, melléképületek. Érdek-
lõdni 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 gazdasági
épülettel, földdel 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 hagy-
atékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

hírek
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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 tele-
fonszámon. 

Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési isko-
la 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 radiá-
torok és lemezradiátorok és fóliafûtéshez való teljes
fûtõrendszer, 35 hektós, 6 mm vastagságú olajtartály. 
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14.,
Telefon: 06-30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt,
radiátort, tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom.

Telefon: 06-30/401 8317

Kisbálás szalma Karburobot 40 ezer kalóriás kazán
eladó! Érd.: 06-20/532 1767

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

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel
(erdõ, szántó, legelõ), vagy csak maga az ingatlan is.
Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

Tanya 172. szám alatti ház eladó, fürdõszoba van, víz
bevezetve, 7 hold földdel (legelõ, szántó, erdõ). Érdek-
lõdni 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 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 eladó! Érdeklõdni lehet
a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.

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

Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A mel-
léképületek 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 telefonszámon lehet. 

Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert
eladó! Telefon: 06-30/2098 096

2014. október 7. oldal
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fA Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 

50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

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



Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb kony-
hai 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

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

8. oldal 2014. október
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