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Önkormányzati hírek

PÁLYÁZAT VÉDÕNÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Csengele Községi Önkormányzat pályázatot hirdet

VÉDÕNÕ munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs
Munkakörbe tartozó, területi és iskolai védõnõi feladatok
Szolgálati lakás: megbeszélés tárgya
Elvárt gyakorlati idõ: nincs
Illetmény és juttatások: KJT 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezé-
sei irányadók
Pályázat feltételei:
•fõiskola, védõnõ
• felhasználói szintû MS Office ismeret
• büntetlen elõélet
• magyar állampolgárság
• VMP akkreditált képzésrõl tanúsítvány
Benyújtandó iratok:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, továbbképzettségeket igazoló
okmányok másolata
• erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó
be, feltétele a kinevezésnek)
• mûködési nyilvántartás másolata
Munkavégzés helye:
Védõnõi tanácsadó 6765 Csengele Május 1 u. 46.
Pályázat beérkezési határideje: 2015. november 20.
Pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton: munkaugy@csengele.hu
• postai úton: Csengele Községi Önkormányzat 
6765 Csengele, Petõfi u. 13.
A borítékon kérjük feltûntetni a munkakör 
megnevezését: VÉDÕNÕ

Tisztelt Lakosok, Vállalkozók,
Társaságok, Gazdálkodó szervezetek!
Kérjük azon adózókat, akiknek valamilyen helyi adótar-
tozása van, legyen az iparûzési adó, gépjármûadó, késedel-
mi pótlék, stb. a Csengele Községi Önkormányzat felé, azok
2015. december 31-ig szíveskedjenek azt rendezni, meg-
fizetni!

2016. januártól a hatályos jogszabályok figyelembe 
vételével a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (korábban:
APEH) kerülnek átadásra azon adóhátralékok behajtá-
sai, amelyeket a fent jelzett idõpontig nem rendeznek.

Bármilyen kérdés esetén forduljanak a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatalnál (6765 Csengele, Petõfi u. 13.)
személyesen az ügyintézõhöz Kossipos Józsefnéhez, (6.
számú iroda).

Dr. Tóth Tibor 

Jegyzõ

Megérkezett az új autó
Csengele Község Önkormányzata idén májusában pályázatot
nyújtott be a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz gépjármû
beszerzésre.

Augusztus utolsó hetében megérkezett a 17 személyes Ford
Tranzit, október 15-én pedig átvehették a következõ új autót,
egy gyönyörû Suzukit. 

Tisztelt Lakosok!
Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 

szeretettel vár minden érdeklõdõt 
2015. november 26-án 17 órakor a Faluházban tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA!
A rendezvényen a polgármester többek között tájékoztatást

ad a 2014. október 12 óta eltelt idõszak fejlesztéseirõl,
pályázatairól, a tervezett beruházásokról, a Csengelére

költõzõ vállalkozásokról és azok tevékenységeirõl. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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50 éves jubileumi házassági évforduló
Martus Imre és Mészáros Mária Rozália házasságot kötött
Csengelén, 1965. október 20.-án. Ez alkalomból köszöntötték
családtagjaik - gyermekeik, unokáik - és rokonságuk. 
A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal részérõl elhangzott
köszöntõ után emléklap átnyújtására is sor került. 
Szívbõl gratulálunk és hosszú együtt eltöltött éveket kívánunk!

Esélyegyenlõségi rendezvény
Csengelén

2015. szeptember 25-én esélyegyenlõségi kerekasztal
beszélgetés volt Csengelén Kistelek Város Önkormányzatá-
nak szervezésében. A rendezvény az ÁROP-1.A.3-2014-2014-
0108 számú, „Területi együttmûködést segítõ programok
kialakítása Kistelek Város Önkormányzatánál" címû
pályázat keretében valósult meg.

A pályázat elsõdleges célja a Járási Esélyegyenlõségi
Program elkészítése volt. A nyár folyamán megalakult az
esélyegyenlõségi kerekasztal, melynek ülésein képviseltette
magát a Kisteleki Járás minden települése. Ezeken a
megbeszéléseken beazonosításra kerültek a járást érintõ
problémák és azokra megoldási javaslatok készültek.

A kerekasztal elfogadta a szakértõ által készített
munkaanyagot, melyet átadott véleményeztetésre a projekt
vezetésének. A véleményeztetés egyik állomása volt Csengele is.
A rendezvényen különbözõ játékos feladatokkal került
bemutatásra a program. A játékok eredményeképp javaslatok
is születtek a résztvevõk által, melyek beépítésre kerültek a
végleges programba. 

A projekt megvalósítása során végig fontos szempont volt a
lakosok, civil szervezetek, munkáltatók és szakemberek
véleménye, hogy minél inkább igazodjon a Kisteleki Járáshoz
a készülõ Járási Esélyegyenlõségi Program. A program fontos
alapját képezi a 2014-2020-as idõszakban megvalósítható
pályázatoknak is.
A projekt minden megvalósítója nevében szeretnék
köszönetet mondani a csengelei lakosoknak, képviselõknek
és Kormányos Sándor polgármester úrnak az aktív
részvételért és hasznos javaslatokért a pályázat teljes meg-
valósítása alatt.
2015. október 14.

Mencz Angéla
segítõ szakértõ

Falugazdász híre

Általános Iskolai hírek
Megemlékezések
Az általános iskolában is megemlékeztek az 1849. október 6-
án kivégzett 13 aradi vértanúkról. A 7. osztály egy nagyon
megható és szép emlékezést adott elõ, melyet diaképek és
zene is kísért.
Az ünnepi mûsor után Longa Istvánné igazgató az 5. osztá-
lyos tanulóknak a Nemzeti hitvallás, a 8. osztályosoknak
pedig Magyarország alaptörvénye címû kiadványt adta át.

Októberben egy másik fontos esemény is történt, melynek
alkalmából szintén ünnepi másorral készültek a gyerekek.
Az általános iskola nyelvtan szakkörös tanulói az 1956.
október 23-án történt eseményeket idézték fel. 

Az ünnepeltek fiukkal és lányukkal

Tisztelt Õstermelõk!
2015. november 18-án 16 órakor a Faluházban 
Horváth István falugazdász tájékoztatást tart 

az AKG támogatási pályázatokról!
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Elsõ helyezés a kisteleki futó-
versenyen
Október 7-én a kisteleki általános iskola rendezte meg a
kistelek környéki általános iskolások mezei futóversenyét. A
megmérettetésen a házigazdákon kívül Csengele és
Pusztaszer sportolói jöttek el. 
Négy korcsoportban küzdöttek a helyezésekért. A III. korcso-
portban (2003-2004-ben születettek) a fiúknál szép ered-
mény született, Tóth Szabolcs 6 perc 57 másodperc alatt tel-
jesítette a 2000 méteres távot, megszerezve ezzel az elsõ
helyezést (felkészítõ tanár: Lantos István). Ugyanezen 
korcsoportnál Seres Roland 7 perc 23 másodperccel hetedik,
Pigniczki Attila 7 perc 28 másodperccel nyolcadik lett.
A IV. korcsoportos (2001-2002-ben születettek) lányok közül
Sejben Klaudia 7 perc 25 másodperces idõvel futotta le a
2000 méteres távot, és ezzel második helyezést ért el
(felkészítõ tanár: Lantos István).

A két dobogós fiatal képviselte Csengelét az október 21-i
megyei szintû versenyen, de ott nem sikerült az elsõ három
között végezniük.

Molnár Mihály

Iskola a természetben
Általános iskolánk következõ nagy projektje melyben

szerepet vállal az „Iskola a természetben” címû pályázat.
Ennek keretén belül a nyáron Novákné Vízhányó Erzsébet és
Rényi Virág egy hetes felkészítõ továbbképzésen volt, majd a
programban részt vevõ tanulóinkat táboroztatták. 

Az iskolakertes foglalkozásokat kiegészítve a Csengelei
Általános Iskola értékes és hasznos ajándékokat kapott, 
mellyel az oktatás eszközeit is gyarapíthatják. Az ajándékok
átvétele 2015. október 9-én megrendezett tájékoztató napon
történt Kisteleken a Kárpátia Kincsesház Mûvelõdési
Központ nagytermében. 

A pályázat még tovább folytatódik ezzel sok élményt és
ismeretet nyújtva diákjaink számára. 

Longa Istvánné

Készül az iskola tankonyhája
A TÁMOP-6.1.2 Teljes körû iskolai egészségfejlesztés címû
pályázatban való részvétellel intézményünk konyhai 
felszerelésekkel gazdagodott (edények, eszközök, modern
kisgépek). Így célul tûztük ki egy tankonyha kialakítását.
Ehhez Csengele Község Önkormányzata felajánlotta a kony-
habútor biztosítását. Az elkészült konyhát még ebben a
tanévben birtokba szeretnénk venni. 
Köszönet illeti a pályázatban munkát vállaló pedagógusokat
és segítõket. 

Longa Istvánné

Óvoda hírei
A zene világnapja
Október 1-én van a zene világnapja, melyet a kis óvodásaink
is megünnepeltek. A jeles eseményre ellátogatott az óvodába
a mûvészeti iskola tanára és diákjai. Kalmár Gergely tanár
úr néhány szóban beszélt a hangszerekrõl, arról, hogy
milyen fontos életünkben a zene, ezután pedig a növendékek
játszottak népdalokat saját hangszereiken. 

Elsõként Vágó Petra és Harkai Milán furulyán, õket követte
Bencsik Nikolett és Molnár Barbara trombitán és Széplaki
Vivien pedig vadászkürtön zenélt a bölcsõdéseknek, óvodá-
soknak. Befejezésül Gergõ bácsi a Süss fel nap címû dalt ját-
szotta a kis gyerekek pedig énekükkel kísérték.

Törköly Ágnes
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Szüreti mulatság az óvodában
A Szivárvány óvoda kisgyermekei és pedagógusai szüreti mulat-
ságot rendeztek. Nagyon szép õszi dekorációt készítettek az
óvoda aulájában, ahol magát az ünnepséget is tartották. 

Közös táncolással és énekléssel kezdõdött a program. Ezután
a szülõk által felajánlott szõlõbõl csemegéztek a kicsik, ami
nagyon ízlett nekik. A megmaradt szõlõt nagy edényekbe
összegyûjtötték és szorgos kis kezek készítették elõ a
préseléshez. Az összenyomkodott szõlõt az óvónõk segít-
ségével présbe tették és kipréselték a gyümölcsöt, a finom
friss levet pedig megitták a gyerekek. Miután ennek a „nagy
munkának” vége szakadt jött a játék és nótázás valamint
volt aki megpróbált kukoricát is morzsolni. 
Nagyon jó hangulatban telt a délelõtt, óvónõk és gyerekek is
jól érezték magukat. 

Törköly Ágnes

Faluházi hírek

20 éves a Csengelei Népdalkör és
Citerazenekar

Nagyon szép esemény miatt telt meg október 18-án a

Faluház nagyterme. A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar
20 évvel ezelõtt alakult meg. Úgy gondoltuk, hogy ez a kerek
évszám okot ad arra, hogy összejöjjünk és ünnepeljünk.

Kormányos Sándor polgármester nyitotta meg a ren-
dezvényt, majd köszöntötte az ünnepelteket, kinek, kinek
könnyeket is csalva a szemébe. Lantosné Horváth Irén a nép-
dalkör alapításában való közremûködésérét elsõként vehette
át a jubileumi érmet és emléklapot, majd az együttes tagjai
következtek egyenként. Azok az egykori tagok is kaptak
érmet és emléklapot, akiknek sajnos már egészsége nem
engedi, hogy a csoporthoz tartozzon. A szép ajándékot a cso-
port egy dallal köszönte meg, amivel meg is alapozták az
eset további hangulatát. 

Elsõként a Kisteleki Citerazenekar és Pávakör lépett szín-
padra, Jászsági és Galgamenti katonadalokat játszottak.
Utánuk a Tázlári Rozmaring Asszonykórus következett.
Mûsorukat Vörös Róbertné kezdte, aki egy vidám székely
népmesét adott elõ, a közönség nagy tetszésére. A mese mel-
lett Dél-Alföldi és Nyugat-Dunántúli dalokat hallhattunk
tõlük. Harmadikként a Kéknefelejcs Népdalkör mutatkozott
be, akik Kecelrõl érkeztek hozzánk, helyi és környékbeli
dalokat énekeltek. A következõ csoport a Tázlári
Citerazenekar volt. Színvonalas elõadásukat nagyon élvezte
a közönség. A csoportoknak polgármester és Rényi László
egy-egy kisebb ajándékkal és emléklappal köszönte meg a
fellépésüket. A mûsort a Csengelei Népdalkör és
Citerazenekar zárta, akik saját összeállítású dalcsokrot
adtak elõ. Elõadásuk után köszöntötték a polgármestert aki,
ezen a napon ünnepelte születésnapját. 

LLáánnyyookk,,  aasssszzoonnyyookk  ffiiggyyeelleemm!!
Aki a hosszú téli esték folyamán szívesen töltené idejét 

kézimunkával (horgolás, kötés, varrás, hímzés, gobelinezés,
gyöngyfûzés) szívesen várjuk a csapatba, kezdõket és haladókat

egyaránt! Foglalkozások hétfõnként 17 órától a Faluházban.
Érdeklõdni Koncz Lajosnénál 06-30/556-2948
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A finom vacsora elfogyasztását követõen az óriási
születésnapi torta felszeletelésére került sor, melyet az
együttes csoportképe díszített, majd újra elõkerültek a
citerák és táncolással, énekléssel folytatódott az este.

A rendezvény színvonalát kiállítások emelték, valamint
egy helyi gyümölcsbor termelõ termékeit is meg lehetett kós-
tolni. 

Törköly Ágnes

Bemutatkozik a Balástya Móra
Ferenc Vadásztársaság

A társaság 1967. július 25-én alakult meg a mai formájára.
A társaság területe 15.390 ha, ez öt község területén
helyezkedik el. Csengele 5355 ha, Pusztaszer 99 ha,
Forráskút 902 ha, Kistelek 4592 ha, Balástya 4442 ha
hasznos vadászható területtel. 
Tagjainak létszáma 55 fõ, amibõl 5 fõ az alkalmazott hivatá-
sos vadász. Az õ feladatuk ellátni a szolgálatot, ami magába
foglalja a vadak õrzését, etetését, vadásztatását, a káros
szõrmés és szárnyas dúvadak irtását, az apró vadállomány
megõrzése és a tanyán élõ gazdák baromfitartása érdekében.
Ezen kívül kapcsolatot tartanak a területen lévõ erdõ- és
mezõgazdálkodókkal azért, hogy a vadkárokat megelõzzék,
vagy minimálisra csökkentsék.
Az 50 fõ taglétszámból 7 személy csengelei lakos és további
8 fõnek van földtulajdona Csengelén. 

Fõ vadfaj az õz, ami a társaság gazdasági árbevételének
döntõ részét biztosítja. A területen elõfordul a gímszarvas és
a vaddisznó, aminek a károkozása is már megjelent a
veteményekben. Az apró vadállomány (fácán, mezei nyúl)
vadászata döntõen a tagok vadászati lehetõségét biztosítja

és egy kisebb hányada bérvadászatként árbevételt is jelent. 
A társaság szakszerû és tervszerû vadgazdálkodása igyek-

szik egyensúlyban tartani a vadgazdálkodó és a mezõ- és
erdõgazdálkodók érdekeit. A vadásztársaság gazdálkodását
és tervszerû mûködését igazolja, hogy a vadásztársaságot
2015. augusztus 29-én a Csongrád Megyei Vadásznapon gróf
Nádasdy Ferenc emlékplakettal tüntették ki, ami a magyar
vadgazdálkodók legnagyobb elismerése. Ezen kívül a
vadásztársaság részt vállal a területen levõ önkormányzatok
és más társadalmi szervezetek életében is. Több éve részt
veszünk a balástyai Virág és Zöldségfesztiválon, mint kiál-
lítók. 2015-ben Csengelén is bemutatkoztunk a XX. falu-
napokon, trófeák és preparált állatok bemutatásával. A
vadászházunknál (Balástya Tanya: 503.) több éve 
megszervezzük a Kisteleki Veterán Motorosok Találkozóját. 

A jövõre tekintve célunk, hogy a vadásztársaság 2017-tõl
kezdõdõ vadászati ciklusban is maradjon a mai formájában.
Szeretnénk az újonnan vizsgázó vadászoknak is vadászati
lehetõséget biztosítani, amennyiben igényük van rá, ehhez
nem szükséges feltétlen a tagsági viszony. Célunk a legjobb
kapcsolattartás az önkormányzatokkal, az erdõ- és
mezõgazdálkodókkal, a lakossággal. Amennyiben a
települések igénylik úgy a rendezvényeiken is szívesen részt
vállalunk. 

A társaság elérhetõségei: moravt@citromail.hu, vagy 06-
30/655-73-88

Aurer Mihály
1987 óta a Balástya Móra Ferenc Vadásztársaság elnöke

Mészáros Péteré az I. Csoki Kupa
Október 22-én tartotta soron következõ darts versenyét a
Korona sörözõ, ahol most az I. Csoki Kupáért lehetett küz-
deni. 13 fõ indult a megmérettetésen, de csak tízen játszották
végig az összes fordulót.
A versenyzõk Mester 501, Krikett, Dupla be-kiszállós 301,
Shanghai és legtöbb pont dobása (High Score)
versenyszámokat játszottak, és az egyes játékokban elért
pontszámok összeadásából alakult ki a végsõ sorrend.
Mészáros Péter annyira elhúzott a többiektõl, hogy ha az
utolsó versenyszámban nem is indult volna, akkor is övé lett
volna a kupa.

Martus Imrének és
Mészáros Máriának 

DDrráággaa  JJóó  SSzzüülleeiinnkknneekk  5500..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóójjuukkrraa  

kívánunk nagyon jó egészséget hosszan 

tartó együtt eltöltött nagyon boldog éveket, 

szeretõ családjaik körében!

Ezt kívánják nekik szeretõ gyermekeik lláánnyyuukk Ildikó,

vveejjüükk  László, ffiiuukk István, mmeennyyüükk Ani, imádott 

uunnookkááiikk Martin, Szintia, Roland és Nikolett

Az együttes a születésnapi tortával



A végsõ sorrend:
1. Mészáros Péter 51 pont
2. Vígh Attila 39 pont
3. Kopasz József 32 pont
4. Tisóczki Ferenc 30 pont
5. Nagy Gábor 29 pont
6. Csorba Árpád 28 pont
7. Vincze Pál 27 pont
8. Putnoki János 19 pont
9. Túri Kornél 18 pont
Csókási Tibor 34 pontjával harmadik helyezést ért volna el,
de mivel õ volt a felajánló, az eredménye nem számított. 

Molnár Mihály
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. november 11.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. december 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
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A VÉNUSZ PRESSZÓ PB 
GÁZCSERE TELEPÉN KAPHATÓ:

11,5 kg-os palack - 4000 Ft
23 kg-os palack - 8000 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

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  
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
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@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 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti
TELJESEN MEGÚJULT

ÁLLATORVOSI RENDELÕMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idõ: hétköznapokon 17-19 óra között.
Rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés alapján.

Dr. Farle Csaba szakállatorvos; 
Telefon: (70) 3-304-504

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 tartalmaznak foszfátokat, formaldehideket

és ezáltal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..

A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20

Ebédidõ: 12.00-12.20; Szombat: 8.00-12.00



Hirdetések
Tea tûzhely eladó! Érdeklõdni: 06-30/425-9463

380 V-os szalagfûrész 5,5 kw-os motorral és fûrészlapokkal együtt eladó!
Érd.: 06-30/284-8776

Korrepetálást vállalok németbõl és földrajzból! Érd.: 06-20/231-1530

1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fóliaváz bon-
tásra, és 1 db fa és széntüzelésû kályha eladó!
Érd.: 06-30/590-9351

Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes ivarú (1399
Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db)
eladók! Érd: 06-30/282-9393

Eladó 300 literes szõlõdarálós fakád, szõlõdaráló, sutú, boroshordók,
üstház üsttel, lábas 2 égõs sütõs gáztûzhely, 2 égõs gázrezsó és
hûtõszekrények. Érdeklõdni: Csókási Ferenc 06-30/547-1194

Eladó: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elektromos lombszívó,
csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves olajkályha, alig használt fehér
zománcos kályha, keresztvágó fûrész, rámás fûrészek, mûanyag perme-
teskád kb. 100 literes. Érd.: 06-70/604-7779

Nagyon jó állapotú szekrénysor családi okok miatt eladó! Érdeklõdni: Dénes
Balázs, 06-70/881-7694

Eladó francia ágy (160x200 cm), 4 darabos világos szekrénysor, 6 éves 36
V-os használható elektromos kerékpár és 20cm-es bazalt kockakõ! Érdek-
lõdni: 06-20/261-5214

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 hold földdel,

2015. november 7. oldal
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PIZZÁINK
1. Margherita                                                                 960.-
Pizzaszósz, trappista sajt, paradicsom, mozzarella
2. Prosciutto                                                                  990.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, mozzarella
3. Funghi                                                                       990.-
Pizzaszósz, trappista sajt, gomba, mozzarella
4. Prosciutto e Funghi                                                   1100.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, gomba, mozzarella
5. Hawaii                                                                      1190.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, ananász
6. Quattro formaggi                                                       1190.-
Pizzaszósz, trappista sajt, edami, füstölt sajt, mozzarella, oliva
bogyó
7. Mamma Lucia                                                           1250.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, bacon, hagyma, brokkoli
8. Parma                                                                     1100.-
Pizzaszósz, trappista sajt, füstölt sonka, pritamin paprika
9. Vulcano                                                                    1310.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, gomba, hagyma, csípõs paprika,
mozzarella
10. Di Stefano                                                               1290.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, gomba, csípõs paprika, olivabo-
gyó
11. Pompei                                                                    1290.-
Pizzaszósz,trappista sajt, sonka, szalámi, gomba, kukorica
12. La Stella Del Giorno                                                 1800.-
Füstölt sajttal töltött szélû pizza, pizzaszósz, trappista sajt
(dupla), sonka, bacon,lilahagyma, mozzarella

NYITVA: Hétfõtõl-Vasárnapig 06- 18-ig
RENDELÉSFELVÉTEL: 06(30) 433-2149;06 (30) 779-6210

Cím: 6765 Csengele, Kiskunmajsai út 125.

Állatorvosi ügyelet
2015. november 14-én 6 órától 
2015. november 16-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. november 21-én 6 órától 
2015. november 23-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. november 28-án 6 órától 
2015. november 30-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624,

2015. december 5-én 6 órától 
2015. december 7-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

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



õszibarackossal, gazdasági épületekkel és felszereléssel (kistraktor, perme-
tezõ, rotátor stb.) együtt eladó! Érd.: 06-30/9980340

A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkomfortos ház 610
négyszögöl portával, nagy melléképületekkel eladó! Ugyanitt egy 28-as nõi
kerékpár, 2db 50 literes üveg balon, 2 db 200 literes olajos hordó, 5 db 100
literes mûanyag hordó, 5-ös, 10-es faládák és gázpörkölõ is eladó! Érd.: 06-
70/403-8430

Háztájiba fejõgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799

Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071

Eladó Csengelén a Gerle soron két szobás, fürdõszobás, költözhetõ tanya
1200 négyszögöl területtel és 1,55 ha szántóval egyben vagy külön is csalá-
di okok miatt. Érdeklõdni 06-20/261-5214-es telefonszámon!

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

ARO 16'-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy vagy több darab is
érdekel. Telefon: 06-20/379-9840

10 hektós víztartály, Lada tetõcsomagtartó 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! 

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - ballagá-
sok, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvények - lebony-
olítását 50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

A Vénusz Presszóban 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

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

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

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. Irányár: 6.900.000 Ft Érdeklõdni hétköznap 16 óra után,
hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, legelõ) napi
átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi fûtés,
gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.: 06-30/531-1716

Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. Érd.: Horváth Istvánné, 06-
30/263-4397

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
Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáztûzhely
javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/374-7041

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,- centrírozást 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

Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5 szobás téglaépítésû
összkomfortos családi ház benne lévõ garázzsal, mûhellyel és mel-
léképülettel. 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, hivatalos gázkémény, 35 hek-
tós, 6 mm vastagságú olajtartály, valamint Transporter elsõ kettes ülés!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tûzhe-
lyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317

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. 
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévõ francia ágy és 4x4 m-es szobába való
padlószõnyeg is eladó! 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

K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép bérbe kiadó (Vethetõ magfa-
jták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, káposzta, saláta, kukorica,
uborka, borsó). Érdeklõdni 20/315-7140 telefonszámon.

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös
telefonszámon.

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

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

8. oldal 2015. november
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