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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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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 MELLLETT még 500.000
Ft élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal is büntetendõ! 

Kérjük, használják a szemétnek megfelelõ hulladéklerakó
telephelyeket!

Tûzifa osztás
2014 decemberéig kérelmet lehetett beadni szociális
tüzelõanyag igénylésre. A beérkezett igényeket a helyi
képviselõ testület bírálta el soros ülésén. Akik pozitív
elbírálásban részesültek, számukra a fa osztása 
folyamatosan zajlik.

Idõsek karácsonya
2014. decemberében sem feledkeztünk meg az idõsebb
korosztályról, december 9-én köszöntöttük õket. 
Kormányos Sándor polgármester ünnepi köszöntõje után a
mûvészeti iskola és a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar
mûsora következett, majd mindenki átvehette az önkor-
mányzat karácsonyi csomagját.
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FALUHÁZI HÍREK

Adventi gyertyagyújtás
A 2014-es évben is közösen hangolódtunk a karácsonyra, a
falu adventi koszorújánál. November 30-án, advent elsõ
vasárnapján Kormányos Sándor polgármester mondott
ünnepi beszédet és Sánta Ferenc nyugalmazott polgármester
gyújtotta meg az elsõ lángot. Ezek után a mûvészeti iskola
zenetagozatos növendékei adtak egy mûsort, melyet
Pigniczki Dóra éneke színesített, befejezésül pedig az
általános iskola gyermekkórusa adta elõ a Ha messze mész
címû dalt. 

A második gyertyát, Kormányos Sándor polgármester és
Csókási Zoltán alpolgármester gyújtotta meg az összetartás
jegyében, ekkor a mûvészeti iskola táncos és színjátszós
növendékei mûsorát láthatta a rossz idõ ellenére is szép
számmal összegyûlt közönség.

December 14-én Rényi László mondott ünnepi beszédet,
majd az óvodások énekeltek és szavaltak karácsonyi
dalokat és verseket, majd zárásként a Csengelei Népdalkör
és Citerazenekar énekelt. 

Advent utolsó vasárnapján, december 21-én Katona Attila,
Zólyomi-Katona Theodóra és gyermekeik varázsoltak
ünnepi hangulatot a koszorú köré és gyújtották meg a
negyedik lángot.

A hideg idõben mindig jól esett a finom tea és forralt bor, a
tûz, mely mellett jól esett kicsit felmelegedni. Nagyon nagy
öröm, hogy egyre többen ünnepelnek velünk, bízunk benne,
hogy ez a késõbbiek során is ilyen szép ünnep marad! 

Törköly Ágnes

Újévköszöntés a Népdalkörben
A Népdalkör és Citerazenekar január 7-én találkozott elõször
ebben az évben, ekkor az új évet is köszöntötték, maguk
között kis ünnepséget rendeztek. A csoport idén lesz 20. éve
hogy megalakult, melyet majd egy nagyobb rendezvény
keretében meg is szeretnénk ünnepelni!

MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Karácsonyi koncert

2014. december 23-án rendeztük meg a már hagyománnyá
vált Karácsonyi Koncertet, melyet Kormányos Sándor pol-
gármester ünnepi köszöntõje nyitott meg. Ezután
gyönyörködhettünk a mûvészeti iskola fúvószenekara és
mazsorettcsoportjainak produkcióiban, valamint vendégünk
volt a Premier Harsona Kvartett és a Csongrádi
Fúvószenekar. A színvonalas produkciókat teltházas közön-
ség hallgatta végig. Megtisztelte jelenlétével a koncertet
Farkas Sándor országgyûlési képviselõ is, aki családjával
érkezett Csengelére. A karácsonyi hangulatú dalok mellett
ismert filmslágerek, indulók is elhangzottak, nagy sikert
aratva a közönség körében.
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Befejezésül az általános iskola gyermekei közösen énekelték
el a Kormorán együttes Ha messze mész címû dalát ezzel
kívánva mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet.

A koncertet támogatta:

Törköly Ágnes

ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK
Mikulás bál

2014. december 6-án került sor a Mikulás bál 
megszervezésére. A pedagógusok, diákok "ünnepi öltözetbe"
díszítették a Faluház nagytermét, mely a mûsor kezdésére
teljesen megtelt. A fanfár hangjai után elkezdõdött a mûsor,
melyet az ütõegyüttes nyitott meg, õket követte a nagycso-
portos óvodások elõadása. Ezek után a mûvészeti iskola
fúvós és táncos növendékeinek produkcióit láthatták az
érdeklõdõk a fúvószenekarral bezárva. A báli forgatagot a
nyolcadik osztályosok nyitótánca kezdte meg, mely után a
jókedv hajnalig tartott.

Az általános iskola és az óvoda dolgozói köszönik 
mindenkinek, akik munkájukkal, tombolatárgyak,
sütemények felajánlásával hozzájárultak a bál sikeréhez!

Törköly Ágnes

Papírgyûjtés
2014. szeptemberében is volt papírgyûjtés az általános
iskolában, melyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
hirdetett meg a megyei iskolák között. 
Iskolánk az idén is szépen szerepelt, hiszen a 200 fõ alatti
iskolák kategóriájában mi nyertünk, 100 kg/fõ papírt
gyûjtöttünk. A gyõzelemhez nagyban hozzájárult a gyerekek
és szülõk szorgalmas munkája valamint a Vetter Hungary
Kft felajánlása. 
Az eredmény kihirdetése karácsony elõtt Szegeden a vállalt
ügyfélszolgálatán volt, iskolánkat a nyolcadik osztályos
tanulók képviselték.

A kapott pénzösszeget az osztályok arányosan megkapták,
a legjobban teljesítõk pedig egy-egy tortát is nyertek.

A 8. osztály



hírek
4. oldal 2015. januárCsengelei

Iskolánk Diákönkormányzata továbbra is számít a szülõk és
a gyerekek aktív részvételére!

Novákné Vízhányó Erzsébet

Hittanosok színielõadása
A hittanosok Zólyomi-Katona Theodóra irányításával tanul-
tak meg egy darabot, melynek címe ERMI furulyája. A darab
Nemeshegyi Péter szerzetes regénye alapján készült, melyet
a gyerekek az iskola karácsonyi ünnepségén adtak elõ és
advent negyedik vasárnapján szerettek volna még bemutat-
ni, de a rossz idõ miatt, úgy döntöttek, hogy egy másik 
alkalmat keresnek rá.

Ez az alkalom január 7-én délután 5 órakor volt a
Faluházban. A darab a jó és a rossz küzdelmét mutatja be,
hogy küzdeni és áldozatokat hozni érdemes ezáltal tehetünk
másokat és magunkat is boldoggá. 
A gyerekek nagy sikert arattak elõadásukkal a közönség
körében, köszönjük szépen az élményt!

Törköly Ágnes

Bûn és balesetmegelõzési társasjáték

A Csongrád Megyei Rendõr Fõkapitányság a DADA program
keretében egy társasjátékot készített általános iskolás
gyerekeknek. A társasjáték fõ feladata, hogy játékosan bûn
és balesetek megelõzésre tanítsa a gyerekeket. A
Balesetmegelõzési Osztály nevében Bozó Béla rendõr 
zászlós, iskolarendõrünk adta át a játékot Longa Istvánné
igazgatónõnek és egy kisdiáknak. 

Törköly Ágnes

Védõnõ hírei
Megérkeztünk
December hónapban született gyermekek: Vincze Lászlónak
és Dóczi Gyöngyinek Barbara, Ceglédi Csabának és Ambrus
Csillának Zétény Gratulálunk!

Elismerés
A Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége elnök-
sége december 18-án tartotta évzáró ülését a Szegeden, a
megyeháza nagytermében. 
Batiz István elnök értékelte a 2014-es évet, majd elis-
meréseket adott át. A polgárõr tevékenységben huzamosabb
idõn keresztül, a közbiztonság és a bûnmegelõzés területén
végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként Juhász József
csengelei polgárõrnek tárgyjutalmat adományozott.

Molnár Mihály

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. február 11.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. február 2.

A 2. osztály

KEDVES ANYUKÁK!
A keddi Baba-Mama Klub idõpontja 
9-11 óráig tart.Várlak benneteket!

Henczné
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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

Tegyünk a téli depresszió ellen!
A depresszióra hajlamos személyek tíz százalékát fájdal-
masan érinti az évszakváltás, õszi hangulatzavaruk téli
depresszióvá mélyülhet. A pontos ok még vitatott, de abban
egyetértenek a szakemberek: akik szezonális kedély-
betegségtõl szenvednek, különösen érzékenyek a fényre,
illetve annak hiányára.
A téli depresszió szerencsére csak szezonális tünet, de mégis
érdemes foglalkozni a problémakörrel, hiszen a téli évszak
által kiváltott hangulatingadozásaink nagyban befolyá-
solják teljesítményünket, életminõségünket, sõt súlyos eset-
ben testi panaszokat is okozhat. Sajnos a mai civilizált
kultúránk nagymértékben járul hozzá ehhez a szezonális
betegséghez. A téli idõszakban az ébren töltött órákból
egyre kevesebb idõt töltünk a szabadban, a nap nagy
részében mesterséges fényviszonyok között vagyunk.
A téli depresszió tipikus tünetei közé tartozik a meg-
növekedett étvágy - fokozottan kívánjuk ilyenkor a
csokoládét, a szénhidrátokban gazdag élelmiszereket - és az
állandó nappali álmosság, fáradékonyság.
Egyértelmû, hogy mindennek köze van a téli reggelek
sötétségéhez. Az óra szerint már fel kell kelnünk,
szervezetünk belsõ órája azonban mást jelez, hiszen odakint
még "éjszaka" van. Ezért a napot fáradtan töltjük, ami idõv-
el inaktivitáshoz vezet. Önkéntes bezártságba vonulhatunk,
beszûkülnek szociális kapcsolataink, kevesebbet tartózko-
dunk szabad levegõn, így még kevesebb fényhez jutunk.
A panaszokat a melatonin hormon túlzott jelenléte okozza,
ami a fényhiánynak köszönhetõ. A téli depresszió tünetei
változatosan kezelhetõk fényterápiával - mely hatására a
melatonin szint normalizálható, és megszüntethetõk. A
fény energetizáló, hangulatjavító hatását már régen felis-
merték, és napjainkban is hatékonyan használjuk a min-
dennapokban nem csak a fényhiányos tünetek enyhítésére,
hanem egyéb betegségek kezelésében is.

Természetesen a beteg is sokat tehet önmagáért és kedé-
lyállapotának javításáért. Íme néhány hasznos tipp a téli
depresszió leküzdésére:
• Étkezzen egészségesen, fogyasszon kevesebb cukrot,
több Omega-3 zsírsavat.
•Ápolja tudatosan szociális kapcsolatait, járjon társaságba.
•Az aktív kikapcsolódás, a sport is sokat segít.
•Ha csak teheti, induljon hosszú sétákra, fõleg a délelõt-
ti órákban. Szervezzen barátaival, családjával hétvégi
kirándulásokat, hogy feltöltõdjön.

• Ne szürküljön bele a télbe, hordjon színes ruhákat.
• Otthonában is tehet hangulatának javításáért, piros és
narancsszínû gyertyákkal máris jobb kedélyállapotot varáz-
solhat magának.
• Kösse le a figyelmét olyan tevékenységekkel, amik öröm-
mel töltik el.
• Ha mindez mégsem elég, érdemes pszichiáter szakorvos-
sal konzultálni a konkrét terápiás lehetõségekrõl (pl.
fényterápia, antidepresszív gyógyszer, pszichoterápia).

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  
EFI Szakmai vezetõ 

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 kerül-
nek elhelyezésre, a pontosabb azonosítás végett.
A kerékpárok regisztrációja nem kötelezõ érvényû, továbbá a
regisztráció során személyes adat kezelésére nem kerül sor.
Ezen regisztrációban csak a KRESZ elõírásainak megfelelõ
kerékpárok vehetnek részt! A regisztráció folyamatos. A
lakosság ezt a körzeti megbízotti irodánál (Csengele, Deák F.
u. 11. sz.), fogadóórákban (minden páratlan hét szerdán, 9-
11 óra közötti idõben), vagy a körzeti megbízottal történt
elõzetes idõpont egyeztetést követõen tudják megtenni!

Bozó Béla r. fõtörzsõrmester
Csengele Körzeti Megbízott

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

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..



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

Eladó Csengelén két szobás, fürdõszobás, felújított tanya és 1,55 ha szán-
tóföld együtt vagy külön is! Számkijelzést kérek, érdeklõdni 06-20/261-
5214-es telefonszámon!

Eladó 4 darabos újszerû szekrénysor és franciaágy, gázpalack és búvárszi-
vattyúk! Érd.: 06-20/261-5214 (számkijelzést kérek)

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtéses, több mel-
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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.

Állatorvosi ügyelet
2015. január 24-én 6 órától 
2015. január 26-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. január 31-én 6 órától 
2015. február 2-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

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, 

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
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!!! 



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, 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! Érdeklõdni: Tisóczki István, Akácfa u. 11.
Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó, valamint albér-
letet 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 vál-
lal 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! 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, 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, 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, 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

2015. január 7. oldal
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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!

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



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, radiátort, 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, 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 
magfajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, káposzta, saláta, kuko-
rica, 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 szivat-
tyú. 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 telefonszá-
mon 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 ismerked-
nék! Telefonszám: 0620/2245326

8. oldal 2015. január
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MEGNYITOTTUK ÚJ TAKARMÁNY BOLTUNKAT!
Bõvített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvas-
marha (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


