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2015. március 14-én 
18 órai kezdettel a

Faluházban!

Vendég Nótár Mary

Jegyek elõvételben 4500 Ft/fõ áron 
elõvételben kaphatóak a Faluházban 

és Nagy Mihálynál március 1-ig!

Vacsora: raguleves, sültes tál és sütemény!
Telefon: (30) 443-5776

(30) 390-9986

Agrárkamarai hírek
Az EKÁER rendszer célja
A tisztességes gazdálkodók védelmében indult el a közúti
áruforgalom-ellenõrzõ rendszer (EKÁER), melynek fõ célja a
jogkövetõ piaci szereplõk pozíciójának erõsítése, az árufor-
galom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszé-
lyeztetõ élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása
és az áfa csalásokra szakosodott bûnözõi körök 
visszaszorításával a feketegazdaság elleni küzdelem. 
A rendszer célja tehát nem a gazdák terheinek növelése,
hanem érdekeik védelme a tisztességtelen piaci szereplõkkel
szemben, akik alacsony minõségû, és az áfa csalás miatt
olcsó, átcsomagolt importtermékeikkel rendszeresen
tönkreteszik a magyar termékek piacát.

I. Bejelentési kötelezettség
1. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország

területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú
behozatalt (bérmunka céljából történõ fuvarozás), 

2. Magyarország területérõl az Európai Unió más tagállamá-
ba irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt
(A saját tulajdonban lévõ termék belföldrõl másik tagállam-
ba, illetve másik tagállamból belföldre történõ mozgatása az
áfa kötelezettség szempontjából termékértékesítésként,
illetve beszerzésként kezelendõ)

3. Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére
történõ elsõ adóköteles termékértékesítést 
folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet az
Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles gépjármûvel közúti
fuvarozás keretében végzik.

II. Kockázatos termékek speciális szabályai
A bejelentési kötelezettség 

• a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll,
ha a terméket olyan gépjármûvel fuvarozzák, amely nem
útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett
részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó
nélküli ellenértéke a 250.000 forintot meghaladja, 

• illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a
fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó
nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.
Biztosítékköteles tevékenység a kockázatos termékek 
• EU tagállamból Magyarországra történõ behozatala, 
• vagy belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére
történõ elsõ adóköteles termékértékesítése.
Kockázatos élelmiszerek esetén csak FELIR számmal

A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni a
tavalyi évben 1%-ból befolyt támogatásokat, kérjük

továbbra is támogassa a mûvészetoktatás fejlesztését.
Adószámunk: 18469109-1-06
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rendelkezõ adózó számára állapít meg az adóhatóság
EKÁER számot!

III. Kockázati biztosítékadási kötelezettség
Biztosítékadási kötelezettség alól mentesülhet a
gazdálkodó, amennyiben: 
• szerepel a NAV által vezetett minõsített adózói adat-
bázisban,
• vagy legalább két éve mûködik és szerepel a NAV által
vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban,
valamint a bejelentés idõpontjában nem áll adószám
felfüggesztés hatálya alatt. 
A gazdálkodók köztartozás-mentességének rugalmasabb
teljesíthetõsége érdekében javaslatot tettünk, hogy a
törvény módosításával tegyék lehetõvé a köztartozás
mentességi kötelezettség maximum százezer forint köztar-
tozás mértékig történõ elfogadását. Tekintettel arra, hogy ez
nem jelent érdemi költségvetési kockázatot a jogalkotó is
pozitívan áll a mentesség biztosításához.

IV. Mikor nem szükséges EKÁER bejelentés?
• Saját termék két belföldi cím közötti mozgatása nem

bejelentési kötelezett.
• Nem kell EKAER számot kérni a mezõgazdasági ter-

melõk olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén,
amellyel összefüggésben a termelõt kompenzációs felár
illeti meg. 

• Továbbá elsõ adóköteles értékesítés hiányában nem kell
EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozás-
sal járó belföldi értékesítése esetén sem. Ugyanakkor, ha az
alanyi adómentes adózó által értékesített terméket továb-
bértékesíti egy nem alanyi adómentes adózó, és az
értékesítés fuvarozással jár, akkor ez utóbbi értékesítés
elsõ adóköteles értékesítésnek minõsülhet EKAER 
bejelentés szempontjából.

• Amennyiben ugyanaz a szállítás "többféle" jármûvel,
azaz például vasúton és közúton is történik, ebben az eset-
ben a szállítás közúti szakaszára vonatkozik a bejelentési
kötelezettség.

V. Belföldi viszonylatban tehát …
csak olyan kereskedelmi ügyleteknél keletkezik EKÁER

bejelentési kötelezettség, amikor a vevõ által szerzõdés
alapján megvásárolt terméket a feladó (termelõ) közúti
fuvarozással szállítja le a vevõ részére. 

Ilyen módon nem EKÁER bejelentés kötelezett:
• ha a termelõ saját áruját szállítja egy nagybani piacra,
• ha a termelõ telephelyén megvásárolt árut a vevõ már

saját áruként szállítja el.
A kötelezettség megállapításában alapvetõ szerepe van a
szerzõdésnek, a számlának és az árut kísérõ fuvarlevél-
nek!
A kérdéses esetekre várjuk a hivatalos állásfoglalásokat és
tájékoztatókat.

Összeállította: 
Fodor Zoltán

kertészeti csoportvezetõ

Falugazdász hírei
2015. február 11-én 14 órakor Horváth István
falugazdász tart elõadást a Faluházban a mezõgazdasá-
gi kárenyhítési rendszerrõl és a 2015 évi közvetlen
támogatásokról.

2015. március 18-án 14 órakor a Faluházban a
földtörvény végrehajtásával és az EKÁER rendszerrel
kapcsolatos tájékoztatót hallgathatnak meg az érdek-
lõdõk!  

Önkormányzati hírek

Önkéntes Tûzoltó Egyesület gyûlése
2015. január 29-én került sor a csengelei Önkéntes Tûzoltó
Egyesület éves gyûlésére a Faluházban. Az összegyûlt
tagokat Sánta Ferenc nyugalmazott polgármester és
egyesületi elnök köszöntötte, majd beszámolt az elmúlt
évben végzett munkáról, melyet eredményesnek értékelt.
Ezek után lemondott titulusáról, melyet Kormányos Sándor
polgármester úr vett át, hiszen az egyesület alapszabá-
lyában az áll, hogy az elnöki teendõket a mindenkori pol-
gármester látja el. Polgármester úr megköszönte a
lehetõséget és reményét fejezte ki a további sikeres
együttmûködésben, hiszen a tûzoltók fontos szerepet töl-
tenek be egy falu életében. 

Illegális szemétlerakás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy, aki nem a
megfelelõ helyen rak le hulladékot, az köztisztasági
szabálysértést követ el és 25.000 Ft-ig terjedõ helyszíni
bírsággal büntetendõ. Aki állati eredetû hulladékot, vagy
dögöt rak le az a helyszíni bírság MELLETT még 500.000 Ft
élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal is büntetendõ! 
Kérjük, használják a szemétnek megfelelõ hulladéklerakó
telephelyeket!

Kedves csengeleiek!
A települési önkormányzatok a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet elõírá-
sai értelmében - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - a
2012. évtõl háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást
kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell
vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulaj-
donosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelezõ. Ezért tisztelet-
tel kérjük a lakosokat, hogy az önkormányzatnál beszerezhetõ beje-
lentõ adatlapon az adatszolgáltatást megtenni szíveskedjenek. A
kitöltött adatlapot a Hivatalban található gyûjtõládába kérnénk
bedobni, de postai úton is feladhatják az önkormányzat címére
(6765 Csengele, Petõfi u. 13.)

Ruhabörze
A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete által
felajánlott ruhanemûk szétosztása történt 2015. január 22-
én délelõtt. Megközelítõleg 50 személy talált önmaga és
családja számára használható ruhákat. Nagyon szépen
köszönjük a felajánlást és bízunk benne, hogy a késõbbiek
során is lesz hasonló lehetõségben részünk. 

Tódorné Bodrogi Tünde
Családsegítõ Szolgálat

Úszóverseny Kisteleken
2015. január 17-én, szombaton 13 órától került megren-
dezésre a Kisteleki Termálfürdõ- és Tanuszodában a III.
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Szeri 6 órás úszóverseny, mely záró rendezvénye volt az
uszoda jubileumi ünnepségsorozatának. A járásból öt
település így Baks, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer és
Pusztaszer csapatai képviseltették magukat.
A program 13 órakor Antal Imre plébános vízszentelésével
kezdõdött, majd a rajtot követõen egészen este hét óráig
folyamatosan úsztak a csapatok tagjai. Az úszósávokat a
szervezõk felosztották a csapatok között, és a leúszott 
hosszokat a Kisteleki Gimnázium diákjai számolták.
Csengele testvérközségével, Pusztaszerrel úszhatott egy
sávban. Mindegyik csapat teljesítette a hat órás intervallu-
mot, megközelítõleg 69 km távolságot sikerült leúsznia az
öt településnek. A mi kis csapatunk közel tíz kilométert
úszott le. Köszönöm ezúton is csapattársaimnak: Balogh
János, Fõdi Csaba, Kálmán Rita, Kormányos Sándor, Lesták
Mátyás, Lódri Sándor kitartásukat, közremûködésüket. 

Magony Ágnes

Aranykalászos gazdák
Több érdeklõdés és igény után Csengelén is sikerült
aranykalászos gazda tanfolyamot indítani. A képzésre mint-
egy 35 fõ jelentkezett nem csak Csengelérõl, hanem a
környékbeli településekrõl is. A tanfolyam január 31-én ért
véget, ekkor tettek gyakorlati, írásbeli és sikeres elméleti
vizsgát a "tanulók". 
Nagyon nagy segítség volt mindenki számára, hogy nem
kellett messzebbre utazni és a szegedi székhelyû oktatás
szervezõ intézmény ígéretet tett arra, hogy megfelelõ lét-
számú jelentkezõ esetét a késõbbiek során is szervez
Csengelére tanfolyamot, melyrõl tájékoztatni fogjuk a
lakosokat!

Törköly Ágnes

Budapest-Bamakó
Baranyi Ildikó és Szívós András nagy fába vágta a fejszéjét.
Túra kategóriában elindultak a Budapest-Bamakó futamon,
melyet a szervezõk idén X. alkalommal rendeznek meg.
9000 km áll elõttük, melyet földes és dzsungeles utakon,
sivatagon keresztül tesznek meg, közel egy hónap alatt. 
A futam január 16-án pénteken délután 2 órakor indult
Budapestrõl a Lurdy háztól, de Csengelét már csütörtök
délelõtt elhagyták. Szponzorok, érdeklõdõk, szurkolók jöttek
elköszönni tõlük.

Sok szerencsét, kitartást és erõt kívánunk a hosszú és
embert próbáló nagy útra. 

Törköly Ágnes

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ IVÓVÍZKÚT
CSENGELÉN

Csengele település vízmûve által szolgáltatott ivóvíz
minõsége a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet 6. sz. mel-
léklete szerint vas, mangán, valamint ammónium tekin-
tetében kifogásolt minõségû. Ezen okból kifolyólag a
pályázat tartalmazza egy új kút létesítését. A KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0006 azonosítószámú a Kisteleki
ivóvízminõség-javító projekt címû projekt keretében
2014-es évben elkészült az új fúrású ivóvízkút. 
A Vízmûtelepen a 3sz. kút melléfúrásos felújítása során
az új kút vízminõség szempontjából kiváló. Az arzén
értéke 2 µg/l, ami jóval a határérték alatt van, míg a vas
kicsivel a határérték felett található, ennek értéke 220
µg/l. (201/2001Korm rendeletet elõírásai alapján.)
Az új kút a adatai a következõ: 
• talpmélység: 310 méter
• Qü (üzemi vízhozam): 900 l/min

A kitermelt víz hõmérséklete: 21,8 °C
Talphõmérséklet: 307 méteren 23,3 °C

A legnagyobb vízhozamlépcsõ végén mért homoküledék: 0 g/m3

Szivattyúzási órák száma összesen a béléscsõ beépítése
után:
• Kompresszorozás 24 óra 1200 l/min
• Búvárszivattyúzás 72 óra 1160 l/min

Az elkészített kút a bevizsgált adatok alapján a jogszabá-
lyi elõírásoknak megfelel, a vízben található elemek
értékei, illetve a kút kapacitása megfelelõen tudja biz-
tosítani a nyári idõszakban szükséges vízigényt.

Papp Ildikó

Tisztelt Véradók!
A Magyar Vöröskereszt Kistelek-

Mórahalom Kistérség Területi

Szervezete véradást szervez 

2015. március 2-án 10-13 óráig
Csengelén a Faluházban!
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A cukorbetegség és a testmozgás 
Nagy tévhit a cukorbetegek körében, hogy szinte egyáltalán
nem mernek mozogni, nem ismerik a rendszeres edzés
fontosságát a betegség kezelésében. A cukorbetegek
számára pedig fontos a mozgás, nem csak a szövõdmények
elkerülésére, de a vércukorszint normalizálásának
érdekében is. A diabétesz ugyan súlyos betegség, mégsem
jelenti azt, hogy a sportot el kell felejteni.
Sõt, a komoly szövõdmények megelõzésének leghatásosabb
módszerei a személyre szabott étkezés és a  tervszerûen és
felügyelettel végzett mozgás.
A cukorbetegek életmódjának két pillére 
Cukorbetegség esetében a kezelés alapja a megfelelõ étrend
és a rendszeres, személyre szabott mozgás. A sport és a
táplálkozás célja kiegyensúlyozni, ideális szinten tartani a
vércukorszintet, megfelelõ szénhidrát-bevitellel javítani a
szervezet mûködésén, de az edzéssel a vércukorszint kóros
csökkenése, a hipoglikémia, és a növekedése is megakadá-
lyozható. Nagy tévhit a cukorbetegek körében, hogy szinte
egyáltalán nem mernek mozogni, nem ismerik a rendszeres
edzés fontosságát a betegség kezelésében. A cukorbetegek
számára pedig fontos a mozgás, nem csak a szövõdmények
elkerülésére, de a vércukorszint normalizálásának
érdekében is. Megfelelõen összeállított programmal a szük-
séges gyógyszerek mennyisége is csökkenthetõ.
Valóságos csodaszer a mozgás 

• növeli a szervezet antioxidáns aktivitását, csökkenti a
vércukorszintet,

• csökkenti a vér triglicerid (vérzsír) szintjét, az edzés 
gyógyszernek tekinthetõ azok számára, akik az étkezést
követõen nagy oxidatív stressznek vannak kitéve,

• a rendszeres edzés az inzulin hatékonyságát 40 száza-
lékkal képes javítani, a helyesen végzett edzés csökkenti a
gyulladást, ezzel megelõzi az érelmeszesedést, 

• csökkenti a depressziót, javítja a szív mûködését, a rend-
szeres testmozgás 74 százalékkal is

• csökkentheti a cukorbetegség kialakulás kockázatát,
• a zsírégetés optimuma a maximális pulzus 60 százaléka

környékén van, a mindenkinek ajánlott napi testmozgás
legalább 30 perc a hét legalább öt napján.
A sportolásra való buzdítás mellett azonban nagyon fontos
felhívni a beteg figyelmét a szabályok betartására, hiszen a
nem megfelelõen végzett testmozgás súlyos szövõdmények
kialakulásával is járhat. Külön érdemes foglalkozni az 1-es
illetve a 2-es típusú diabéteszben szenvedõkkel. 

Az 1-es típusú cukorbetegség és a sport
Az 1-es típusú cukorbetegség kezelését az inzulinadás jelen-
ti. Az inzulin bejuttatja a glükózt a sejtekbe, ezáltal a vér-
cukorszintet csökkenti. A testmozgás szintén csökkenti a
vércukorszintet, hiszen energiafelhasználással jár, így nyil-

vánvaló, hogy a túlságosan megerõltetõ edzés vagy a
hosszan tartó fizikai igénybevétel alacsony vércukorszint
kialakulására hajlamosít, mely állapot további balesetek
kialakulásának lehetõségét idézheti elõ, hiszen
megszédülésrõl, ájulásveszélyrõl, esésveszélyrõl lehet szó.
Az 1-es típusú cukorbetegségben a rendszeres és nem
megerõltetõ testmozgást javasoljuk, mint például a
gyaloglás, kerékpározás, úszás.

A 2-es típusú cukorbetegség és a testmozgás
A 2-es típusú cukorbetegek általában kisebb-nagyobb

mértékben-túlsúlyban szenvednek, maga a túlsúly is jelen-
tõs rizikófaktor a betegségük kialakításában, hiszen a nagy
hasi zsírlerakódás az inzulin iránti érzékenység csökkenését
okozza, így a szervezet inzulinrezisztenciája alakul ki, mely
potenciálisan visszafordítható folyamat, azaz fogyás
hatására a rezisztenciát okozó zsírszövet eltûntethetõ.
A sportsérülések során keletkezett horzsolások, sebek
kialakulását cukorbetegek esetében mindig komolyan kell
venni, ugyanis a cukorbetegség fertõzések kialakulására
hajlamosít, ezért a banális sérülések is könnyen elfertõzõd-
hetnek. A megfelelõen kiválasztott lábbeli is fontos,
különösen a neuropathiában szenvedõ cukorbetegeknél,
mert a fizikai aktivitás során a lábon sérülések alakulhat-
nak ki, ha a cipõ nem illeszkedik optimálisan. A kialakuló
tyúkszemek, vízhólyagok akár fájdalmatlanok is lehetnek az
idegek károsodása miatt, így sokáig észrevétlenek marad-
hatnak, teret engedve ezzel kórokozók bejutásának. 
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

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. március 11.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. március 2.
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

Kiss Nándor Mezõgazdasági Boltja megkezdte

az OORRGGAALLCCOO  BBIIOO  CCLLEEAANNEERR

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERR  CCSSAALLÁÁDD

forgalmazását.Ez az új típusú termékcsalád

egyaránt kitûnõen alkalmas ipari és háztartási

célokra is. Az Orgalco termékek nem tartal-

maznak foszfátokat, formaldehideket és ezál-

tal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..
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HIRDETÉSEK
Eladó Csengelén két szobás, fürdõszobás, felújított tanya
és 1,55 ha szántóföld együtt vagy külön is! Számkijelzést
kérek, érdeklõdni 06-20/261-5214-es telefonszámon!

Eladó 4 darabos újszerû szekrénysor és franciaágy, gáz-
palack és búvárszivattyúk! Érd.: 06-20/261-5214 (számki-
jelzést kérek)

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló
fûtéses, több melléképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen

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

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 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!!! 

Állatorvosi ügyelet
2015. február 7-én 6 órától 
2015. február 9-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. február 14-én 6 órától 
2015. február 16-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. február 21-én 6 órától 
2015. február 23-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. február 28-án 6 órától 
2015. március 2-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. március 7-én 6 órától 
2015. március 9-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. március 14-én 6 órától 
2015. március 16-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. március 21-én 6 órától 
2015. március 23-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. március 28-án 6 órától 
2015. március 30-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030



bekerített, rendezett udvarral. Érdeklõdni: 06-30/824-87-15,
www.olx.hu, www.jofogas.hu

Csengelén központi helyen, aszfaltozott utcában másfél
szobás, konyhás, 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!

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! 

Bejelentett munka, fizetéssel! Összkomfortos tanya
beköltözhetõ, albérletet nem kell fizetni, viszont álla-
tokat 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, fürdõs-
zobás tanya eladó, 2 hektár földdel, melléképülettel és gaz-
dasági épülettel! Érdeklõdni: 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, 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

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

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, két db jó állapotban
lévõ heverõ és két fotel 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 telefonszámon

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.:
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

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését,
valamint gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János,
Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/396-9317
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A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és

egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél többféle
megoldás lehetséges.

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



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
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

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, legelõ), vagy csak maga az ingatlan is. Érdek-
lõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon 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 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 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 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

Egy kedves, tisztességes és rendes, 40 és 60 év közötti
hölggyel ismerkednék! Telefonszám: 0620/2245326
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Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5
szobás téglaépítésû összkomfortos családi ház benne
lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés:
gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030

MEGNYITOTTUK ÚJ 
TAKARMÁNY BOLTUNKAT!

Bõvített termék palettával 
várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk: CGF, szója,
napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, 
szarvasmarha (tejelõ hízóbika), sportló 
takarmány keverékek, kiegészítõk és 

problémamegoldó készítmények.
Nyitva tartás:

H-Cs: 07:30-16:00; P: 07:30-15:00
DÉLI-FARM KFT.

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130
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Független, objektív közéleti havilap

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

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)

E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu
Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 

Nyomás: Szoliter Kft. 
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!
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FIGYELEM! FIGYELEM!
NEMZETI DOHÁNYBOLT NYÍLIK A GÓL SÖRÖZÕ

UDVARÁBAN! NYITÁSI AKCIÓ!
2015. 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: 
- 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!

nn


