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Önkormányzati hírek

PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2016. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatókat ("A" típusú), illetve a fel-
sõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B" típusú) 
fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta:
2015. október 5-én.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetõek a 
www.csengele.hu weboldalon.
- 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.

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

Kettesfogathajtó világbajnokság
Szeptember 9-13-ig 16. alkalommal adott otthont

Fábiánsebestyén a kettesfogathajtó világbajnokságnak. A
nagyszabású esemény fõszervezõje Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõ lehetõséget adott arra, hogy a Csongrád
megyei települések is bemutatkozzanak, így vett részt
Csengele is ezen az eseményen. 

Már a megnyitó nap elõtt a helyszínen tevékenykedtek a
segítõk. A települések bemutatkozó sátrában egy kiállítást
rendeztek be „Észak Csongrád kincsei” címmel, melyen a 23
település gasztronómiai, turisztikai értékeit mutatta be.
Csengele a kiállításával régi falusias hangulatot elevenített
fel, melyben nagyon jól mutattak a felajánlott termékek:
különféle paprika fajták, batáta, burgonya, paradicsom és
méz. A Jónás borászat palackozott gyümölcsborai és Vincze
János népi iparmûvész fafaragó szobraiból is került néhány
a bemutatóba. A terményeket Vörös Tibor, Vörös Csilla,
Balog János, Fõdi Csaba, Kormányos Zoltán, Kelõpataki Kft.,
Vetterhungary Kft. és Kormányos Sándor ajánlották fel. 

Szeptember 9-én délután volt az ünnepélyes megnyitó.
Nagy öröm volt látni a csengelei mazsorettes lányokat, akik
elsõként vonultak be a pályára a csengelei fúvós zenekar
kíséretével. A táncos lábú lányok egy nagy kör megtétele
után távoztak, a fúvósok viszont az egész rendezvény zenei
szolgáltatását ellátták. A húsz nemzet zászlaját hozó
sportolók gyalogosan vonultak be, viszont a települések pol-
gármestereit lovas fogatokon szállították. A csengelei lovas
fogatot Csókási Zoltán alpolgármester vezette, azon a
település elsõ embere mellett Széplaki Szintia integetett

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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népviseletbe öltözve. Szintia haját Jaksa Anikó, sminkjét
Menyhárt Eszter készítette. Munkájuk szintén felajánlás volt. 

A további napok a sportolóknak a versenyzéssel, a csen-
gelei közremûködõknek munkával teltek el. A településünk
besegített a rendezési munkákba, a konyhai tevékenységbe,
a polgárõrök pedig a rend fenntartásába. A Jónás borászat
faházánál sokan megkóstolták a csengelei gyümölcsborokat,
Vincze János fafaragó önálló kiállításánál pedig sok látogató
csodálta meg a szép szobrokat. 

Az utolsó nap marhapörkölttel vendégelte meg Csengele
önkormányzata a rendezvény segítõit. Budai Gyula miniszteri biztos
is megkóstolta Árvai Kálmán és csapata fõztjét, és mint elmondta, ha
meghívják, szívesen ellátogat Csengelére is.

Az öt nap alatt látványos és izgalmas versenyzést láthattak azok,
akik kilátogattak a rendezvényre, valamint az ezeket kísérõ 
programokban sem volt hiány. 

Köszönjük szépen mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlá-
saikkal segítették a rendezvényt!

Törköly Ágnes

Egyházi hírek

Csengelei fiatalok a Milánói Világkiállításon 
Az elõzõ számunkban Katona Attila beszámolt a Milánói
Világkiállítás alkalmával szerzett élményeikrõl. 
Most Forgó Judit meséli el, õ hogyan élte meg ezt a kirán-
dulást. 

Mindig is hallottam szóbeszédeket az olaszok 
mentalitásáról és nyitottságáról. Ezen a nyáron pedig
lehetõségem nyílt megtapasztalni mindezt.

Hajnali indulás, reptér, izgalom; nagyjából ez jellemezte a
reggelünket. Már odaérkezéskor lenyûgözött a hangulat;
fantasztikus kilátás nyílt egy völgyre, friss volt a levegõ, dal-
lamos olasz csevegés hallatszott minden felõl. Don Armando,
a plébános, akinél vendégeskedtünk, már elsõ nap megje-
gyezte a nevünket, egytõl egyig. Mindenkire odafigyelt, min-
denkihez volt egy pár kedves szava, vicces megjegyzése. A
faluban tett sétánk alatt minden ember, akivel összefutot-
tunk, köszönt neki. Fiatal és idõs egyaránt vidáman intett
neki. Meglátogattuk az apácákat is, ahol a szakácsnõjük
elénekelt nekünk egy csodaszép dalt. 

Délután és este az olasz fiatalokkal töltöttük az idõt.
Többnyire angolul folytak a beszélgetések. Este mindenki
bezsúfolódott egy terembe és ott fogyasztottuk el a vacsorát.
A csendes ebédünkhöz képest teljesen ellentétes hangulat-
ban zajlott a vacsora. Nevetés, hatalmas hangzavar, még több
nevetés és egymást túlharsogó kiabálás hallatszott minden
felõl. Egész hamar hozzá lehet szokni ehhez a fergeteges
hangulathoz, ugyanis egyszerûen elképesztõ az egész.
Felszabadultak voltunk, vidámak, de fáradtak egyáltalán
nem, pedig a többség egyáltalán nem aludt elõzõ éjszaka.
Elképesztõ este volt, méltó kezdése egy csodás hétnek.

Másnap õk nem jöttek velünk hegyet mászni, így kissé
hiányosan indultunk útnak. Együtt imádkoztunk, kézen
fogva futottunk fel a hegyre és egy apácával beszélgettünk,
aki biztosított minket, hogy aznap este értünk fog imád-
kozni.

Este újra találkoztunk a fiatalokkal. Egy gyönyörû helyen,
a Lugano-i tó partján vacsoráztunk. Szinte megismétlõdött
az elõzõ este, a hangulat ismét nagyon jó volt, csak most
ugyanez egy zsúfolt étteremben játszódott.

Másnap korán kezdõdött a nap és késõn végzõdött. Az
Expo-ra látogattunk el, ahol eltöltöttük az egész napot.
Rengeteg ember volt, szinte izzott a levegõ, minden pavilon
elõtt hosszú sorok álltak. Hatalmas területet jártunk be, sok
ismereten ország pavilonjába ellátogattunk, jártunk csoki
boltban, koncerteket hallgattunk, a magyar pavilonban nagy
közönség elõtt énekeltük el a Tavaszi szél címû dalt, Farkas
Sándor magyar zongorista kíséretében. Kézen fogva mász-

Meghívó
2015. november 7-én 14 órától 

Szent Imre családnapot tartunk a Faluházban.
Idei témánk: „Rendben van”

A délután folyamán játékos vetélkedõk és további 
érdekes programok várhatóak, 

melyek részleteivel hamarosan jelentkezünk.
A 18 órakor kezdõdõ szentmise elõtt fáklyás körmenet 

lesz a Faluháztól a templomig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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tunk át a Brazil pavilon kötélhálóján, este pedig megnéztük
az Életfát, ami egy gyönyörû fény, víz és hangjáték volt.
Fárasztó és tartalmas nap volt.

Másnap Milánót jártuk be. Hõség volt, sokat gyalogoltunk,
de nagyon élveztük. A képtárban hûsöltünk, az utcán sétál-
va pedig csak ámultunk a hatalmas világmárkák boltjainak
kirakatai láttán. Imádkoztunk a Dómban, majd felmentünk a
tetejére is, ahonnan elképesztõ kilátás nyílt Milánóra.
Kaptunk egy óra szabadidõt nézelõdni, vásárolni, amikor is
végre sikerült szereznem egy I love Milano feliratú pólót. 

Este elfogyasztottuk az utolsó vacsorát, utána pedig
megérkeztek az olasz fiatalok. Kaptunk egy emléklapot, amit
közülük nagyon sokan aláírtak. Együtt énekeltünk, majd
kínai bújócskát játszottunk. Éjfélkor kénytelenek voltunk
elbúcsúzni, ugyanis másnap korán kellett felkelnünk.
Vélemények hangzottak el és milliószor megköszöntük a
csodás hetet, a vendéglátást, a hangulatot, mindent.
Mindenkitõl egyenként búcsúztunk, puszilkodást és
öleléseket lehetett látni mindenfelé. Nem akartunk hazajön-
ni, õk sem akartak elmenni.

Végül mégis csak elbúcsúztunk, másnap reggel pedig újra.
Don Armandótól, a mi drága vendéglátónktól és min-
denkitõl, aki csak segített.

A repülõ ablakán kibámulva végiggondoltam ezt a fer-
geteges hetet. Fantasztikus hangulat uralkodott rajtunk
egész héten. Felszabadultabbak, nyitottabbak voltunk min-
dannyian.

Miután hazaértünk még három napig olasz 
szófoszlányokat hallottam a magyar beszédben is. Ezúton
szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehettem
ezen az utazáson. Köszönöm a szervezést, a programokat,
mindent; de leginkább ezt a gyönyörû emléket, amit jó
mélyre elraktározok magamban, hogy örökké emlékezzek rá. 

Forgó Judit

Általános Iskolai hírek
Az elsõ növények
2015. szeptember 17-én tartottuk meg az elsõ ültetést a
kertünkben, a Kertépítõ partit. Erre az eseményre meghív-
tuk falunk polgármesterét, Kormányos Sándort, iskolánk
vezetõségét Longa Istvánné Igazgató asszonyt és Csókási
Zoltánné Igazgatóhelyettes asszonyt, kollégáinkat, iskolánk
dolgozóit és szakkörös gyerekeink szüleit is. Nagy
örömünkre mindenki jelen volt az elsõ ültetésnél. 

A kert elõzetes rendezésében szeretnénk köszönetet mon-
dani Hegedûs Józsefnek a gyeptörésért, Pálinkás Istvánnak
és Lesták Bertalannak a terület további rendezéséért, Novák
Jenõnek a tápanyag utánpótlásáért, Csengele Önkor-

mányzatának pedig a keret és az utak biztosításáért.
Elsõ lépéskén megkértük Longa Istvánnét és Kormányos
Sándort, hogy egy-egy levendula elültetésével "nyissák meg"
a kertet. Ezután a szülõk és a gyerekek elültették a többi
beszerzett növényt. Melyek között volt málna, szeder, 
ribizli, menta, citromfû, rozmaring, torma, szamóca és
kövirózsa is.

Pár nappal a kert megnyitása után érkezett még egy pár tõ
dísznövény is - krizantém, árvácska, erika, és egy kis
bogyós cserje - melyeket Kormányos Sándortól kaptunk.
Reméljük, hogy mindenki örömét tudja majd lelni a kertben
és egyre több és több növény kap majd itt helyet.

Novákné Vízhányó Erzsébet és Rényi Virág 

Óvodai hírek
Diószüret a Csengele háznál
Szeptember 30-án õszi sétára indult egy csapat kisgyermek
az óvodából. Az idõjárás szerencsére kedvezett a kirándulók-
nak. Az úti cél a Csengele ház volt, ahol a gyerekek diót
szedegethettek a nagy diófa alól, de már útközben is nagyon
sok szép õszi látvány tárult eléjük. A szüret végén ter-
mészetesen meg is kóstolhatták a diót, a nagyobbak ügyes
kezei szívesen segítettek bontani a csonthéjas kis ter-
méseket. A kis óvodások örömmel énekeltek, verseltek a
diófa körül megköszönve a finomságot.

Búcsúzóul finom kékszõlõt kaptak, amit az oviba visszaérve
jóízûen meg is csemegéztek. 
Köszönjük a lehetõséget és reméljük jövõre is lesz alkalom,
hogy ilyen módon szerezhessenek tapasztalatot a ter-
mészetrõl kis óvodásaink.
„De jó a dió, fütyül a rigó, vidám dala száll, élni jaj de jó!”

Edlichné Fekete Piroska
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Lányok, asszonyok figyelem!
Aki a hosszú téli esték folyamán szívesen töltené idejét

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

Elsõ alkalom 2015. október 14-én 14-16 óráig lesz a
Faluházban, megbeszélés alapján az ezt követõ 

idõponton tudunk változtatni.

Érdeklõdni Koncz Lajosnénál 06-(30) 556-2948

Beszélgetés a csengelei gyümölcs-
bor készítõvel
Az utóbbi idõben feltûnt, hogy a településünk 
ajándékcsomagjaiban gyakran lehet látni egyszerû, de elegáns
palackozású gyümölcsborokat. Mint kiderült, a csengelei Jónás
borászat készíti ezeket. A cég tulajdonosával, Jónás Szabolccsal
beszélgettem tevékenységérõl. 
Mióta foglalkozol a gyümölcsbor elõállításával?
- Három éve szereztem meg az engedélyeket. Az elsõ év
gyakorlatilag csak a beruházás éve volt, elkezdõdött kicsiben
a gyártás. A második évben már voltak készletek,
megkezdõdött az értékesítés. Elõször csak boltokban lehetett
kapni, idén februárjától viszont rendezvényekre is járunk. Ez
utóbbi elég sikeresnek mondható, szinte minden hétvégén
megjelenünk valahol az országban, borfesztiválokon, falu-
napokon, bármilyen ünnepségeken. 
Mi szükséges egy ilyen üzem elindításához?
- Az engedélyeken kívül a felszerelést, darálót, prést és egye-
beket be kell szerezni. Minden gyümölcs más technológiát
kíván. A meggynek kisebb a magja, mint a szilvának,
ugyanazzal a géppel már nem lehet csinálni. A szilva magja
sok bosszúságot szokott okozni, a magja hegyes és éles,
tönkre tesz minden, ez talán a legnehezebben készíthetõ
borunk. 
Szakma a gyümölcsbor készítés?
- A borászat is szakma, a gyümölcsbor készítése pedig még
speciálisabb szakértelmet kíván. Amilyen egyszerûnek tûnik,
olyan nehéz. A legelején én is úgy voltam, hogy csak ki kell
préselni a gyümölcs levét, és várni a csodát. Minél jobban
oda figyelünk a részletekre, annál jobban rájövünk, hogy ez

bonyolult szakma. Több tíz alkotóelemre kell odafigyelni,
hogy egyáltalán forgalomba lehessen hozni, mert nagyon
szigorúak a szabályozások.     
A jelenlegi meggy, szilva és bodza bor mellé tervezel még
újabbat is?
- Telepítettünk fügét és erdei gyümölcsöt. Az utóbbin mál-
nát, szedert és szamócát kell érteni, ezek lesznek majd háza-
sítva. Erdei gyümölcs és füge borral szeretném bõvíteni a
kínálatot, remélem, hogy jövõre már lesznek ilyen boraink is!

Csak borászattal foglalkozol?
- Nem, gyümölcsszörpöket és birsalma sajtot is készítek. Idén
bodza és meggy szörpöt készítettünk, ehhez jön még a szõlõ
szörp háromfajta szõlõbõl. Jövõre tervezem még füge és erdei
gyümölcs szörpök készítését is. 
A szõlõ szörpnek lesz alkohol tartalma?        
- Nem, ez kifejezetten szörp lesz, gyerekek is fogyaszthatják.
Nem fog tartalmazni sem tartósítót, sem színezéket, csak a
tiszta szõlõlevet. 
Hogyan fogynak a termékeid?
- Az elsõ évben még nem volt értékesítés. A második évben
800 üveg bort adtunk el. Az idén, köszönhetõen a bemu-
tatóknak, már 1500-nál tartunk, de még három hónap hátra
van az évbõl. Az idén meggy és bodza szörpjeink voltak, de
azok már a nyáron elfogytak.
Mely boraidat szeretik leginkább?
- A meggybõl kimagaslóan sokat tudunk értékesíteni, talán
ez a legkedveltebb bora a hölgyeknek. A szilvából és bodzából
kevesebb fogy, de azok közel azonos szinten. 
A hölgyek fogyasztják inkább a boraidat?
- A meggyet fõleg õk szeretik, a bodza kissé testesebb,
keményebb, azt a férfiak isszák inkább.  
Meddig lehet tárolni a gyümölcsborokat?
- A készítés után fél év múlva a legjobb minõségû, addig
nemesedik, ezután palackozzuk. Aztán másfél évig tárolható
biztonságosan, ha megfelelõen van palackozva. Utána
folyamatosan romlik a minõsége. 
Fõállásban végzed a borászatot?
- Jelenleg még másodállásban, de úgy néz ki, hogy ez együtt
nem mûködik, meg el is tartja magát ez a vállalkozás. 
Gyümölcsöket honnan szerzed be?
- Kis odafigyeléssel meg tudom termelni a szükséges mennyiséget
magamnak. Ez fontos a minõség garantálásához. Van,
amikor a mennyiség miatt ki kell pótolni, de azt is biztos for-
rásból szoktam beszerezni, teljesen vegyszermentesen.  
Télen, amikor nincs gyümölcs, akkor mivel foglalkozol?
- Télen az értékesítéssel és csomagolásával foglalkozom. A
bort palackozzuk, címkézzük, a birsalma sajtot cso-

MMeegghhíívvóó
A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar 

20 éves fennállásának évfordulója alkalmából 
szeretettel vár minden érdeklõdõt 

22001155.. ookkttóóbbeerr  1188--áánn  1166  óórraaii  kkeezzddeetttteell  aa  FFaalluuhháázzbbaa  
Hagyományõrzõ találkozójukra!

FFeellllééppnneekk::
• Kisteleki Citerazenekar és Pávakör
• Tázlári Rozmaring Asszonykórus

• Tázlári Citerazenekar
•Kék nefelejcs Népdalkör

•Csengelei Népdalkör és Citerazenekar
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magoljuk. Az utóbbi õsszel készül, ez is igen sok munkát ad. 
A birsalmával hogyan bírtok el, azt igen nehéz darabolni…
- Mindent kézzel végzünk. A birsalmát elõször megfõzzük, és
csak utána daraboljuk, így sokkal könnyebb a munka. 
A fábiánsebestyéni fogathatjó VB-n láttam a standotokon
két oklevelet is kirakva. Ezek mirõl szólnak?
- Idén Gyulán részt vettünk a nemzetközi gyümölcskészít-
mények versenyén, ahová meggy és szilva borunkat neveztük
be, és mind a kettõvel ezüst érmet nyertünk. Ez szép ered-
ménynek számít, mert 16 ország vett részt gyümölcskészít-
ményeivel.
A palackjaid sötét színûek. Pont a gyümölcs borokra van
kitalálva?
- Ez kifejezetten borosüveg, a borászati nagykertõl
vásárolom. Azért sötét színû az üveg, mert így hosszabb
távon megõrzi a gyümölcs bor a frissességét és 
zamatosságát. Ugyanis a fénytõl romlik a bor minõsége. 
Egyedül folytatod a termelést?
- Egyedül, bár a barátnõm sok segítséget nyújt. Õ könyvelõ,
így õ viszi a hátán a papírmunkát, és a rendezvények
szervezését.   
Aki még nem kóstolta a gyümölcsboraidat, az falunkban
hol teheti meg?
- A Gól sörözõben lehet kapni kimérve, Kun-Szabó Tibornál.
Õ reggeltõl estig nyitva tart, szinte minden nap. Aki 
palackozva szeretné megvásárolni, az a Május 1. utca 24.
szám alatti üzememnél tudja megtenni.

Molnár Mihály

A Jónás borászat honlapja a www.jonasbor.hu internetes
címen érhetõ el.

Ju-Jitsu verseny Kisteleken
2015. szeptember 26-án a kisteleki sportcsarnokban
nemzetközi Ju-Jitsu versenyt rendeztek, melyen a kisteleki
3K egyesület színeiben csengelei sportolók is részt vettek.
Szarka-Kovács Nikolett lány létére a fiúk között versenyzett,
és a No Gi kategóriában elsõ, a Gi kategóriában második
helyezést szerzett.

Kontesz Adrián a No Gi kategóriában, Szarka-Kovács Nándor
pedig a Gi kategóriában kapott bronz érmet.  

Molnár Mihály

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. október 14.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. november 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

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 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

Tisztelet Lakosok!
A Kiskunfélegyházi Szent István Karitas INGYENES

ruhabörzét tart a Faluházban
2015. október 20-án és 21-én 8-13 óráig!

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!!! 



Hirdetések
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 bontásra, 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

hírek
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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.

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



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, elektro-
mos lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves 
olajkályha, alig használt fehér zománcos kályha,
keresztvágó fûrész, rámás fûrészek, mûanyag permeteskád
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 20 cm-es bazalt kockakõ! Érdeklõdni: 06-20/261-5214

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5
hold földdel, õszibarackossal, gazdasági épületekkel és 
felszereléssel (kistraktor, permetezõ, 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 szán-
tóval egyben vagy külön is családi okok miatt. Érdeklõdni
06-20/261-5214-es telefonszámon!

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtés-
es, több melléképülettel, 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! 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! 

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél
többféle megoldás lehetséges.

A Vénusz Presszóban minden pénteken 11 órától és szom-
baton sütemény kapható. Tortarendelést felveszek a helyszí-
nen vagy a 06-30/261 4070 és a 06-62/286-022-es telefon-
számon Széllné Ildikó

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói
tapasztalattal vállal 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, melléképületek. 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 (szán-
tó, legelõ) napi átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

2015. október 7. oldal
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Állatorvosi ügyelet
2015. október 10-én 6 órától 
2015. október 12-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. október 17-én 6 órától 
2015. október 19-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. október 23-án 6 órától 
2015. október 26-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. október 31-én 6 órától 
2015. november 2-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. november 7-én 6 órától 
2015. november 9-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030



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

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

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

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, hivatalos
gázkémény, 35 hektós, 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,
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. 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 magfajták: 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
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