
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessKKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22001166..  áápprriilliiss

Önkormányzati hírek
Elismerés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól
2015-ben több olyan katasztrófavédelmi károk történtek,
amik érintették az önkormányzatot és a csengelei lakosokat.
Sajnos nagy viharkárok érték a falut és a belvíz is sok prob-
lémát okozott. Ebben a nehéz helyzetben való helytállásért
kapott Kormányos Sándor polgármester elismerést a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Õ azon-
ban úgy nyilatkozott, hogy ez nem csak neki szól, hanem a
Képviselõ-testületnek, az önkormányzat dolgozóinak és
Csengele lakosságának is, mert ez egy közös munka volt.

Törköly Ágnes

Figyelemfelhívás!
A rekultivált hulladéklerakót néhányan terepmotorozásra
használják.
A területet az Önkormányzat tartja karban és az õ feladatuk
a helyreállítása is. Tájékoztatjuk a tisztelt motorosokat, hogy
a terület gondozásának megnehezítése mellett a használata
is veszélyes, hiszen néhány helyen beszakadhat a talaj!
Kérjük, hogy erre a célra ne használják ezt a helyet, mert
ellenkezõ esetben az Önkormányzat kénytelen lesz
szankciókat alkalmazni!
Köszönjük az együttmûködésüket!

Csatornatisztítás
Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság mûködési
területéhez tartozik a Dong-ér csatorna Csengeléhez tartozó
része. Ez a csatorna az évek során feliszapolódott, a

növényzet elburjánzott benne ezért a vizet már nem tudta
elvezetni, szükségszerûvé vált a kitisztítása. 

Az ATIVIZIG munkatársai elkezdték a csatorna tisztítását, a
növényzetet a gyökérzettel együtt távolítják el, szabad utat
biztosítva ezzel az érkezõ vizek továbbvezetéséhez. 

Törköly Ágnes

Útjavítás
A Rózsa Ferenc utca folytatásában lefelé a vasút irányába
vezetõ dûlõút közös munkával járhatóbbá vált. Az út mellett
lévõ csatornából az évek során kitakarított iszap és
növényzet miatt a csatorna partja magasabb volt, mint az út,
ezért esõzéskor a víz megállt rajta, valamint az autók is
szûkösen fértek már el. 
A négy napig tartó munka alatt az önkormányzat a csator-
napart és az út között lévõ tuskókat távolította el,
grédezreztek és hengereltek. Samu Antal tárcsázással és
hengerléssel járult hozzá a munkálatokhoz. Magony József
és Magony Levente is segítségére volt a csapatnak. 

Így közösen csaknem 8 méter széles és egy jól járható utat
készítettek el. 

Törköly Ágnes
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Egyházi hírek
MEGHÍVÓ ARANYMISÉRE

Falunk plébánosa, Laczkó Ferenc atya idén ünnepli pappá
szentelésének 50. évfordulóját. A jubileumi szentmisére,

melyre 2016. április 16-án (szombaton) 10 órakor kerül sor, 
szeretettel hívunk mindenkit a csengelei templomba.

Katona Attila hitoktató

Általános Iskolai hírek
Március 15-i ünnepség
2016. március 11-én délelõtt színvonalas ünnepi mûsort
adtak elõ az általános iskola 8. osztályos diákjai. 
Rendhagyó színpadi formával, aréna színpaddal készült a
különleges hangulatot árasztó darab. A tornaterem közepére
egy kávéházat hoztak létre a végzõs gyerekek, õket vették
körbe az iskola tanulói. A március 15-i eseményeket újsá-
gokból olvasták fel a „kávéház vendégei”, a lírai hangulatot
versekkel és kékfestõbe öltözött, kokárdát osztó lányokkal
hozták létre. 

A mûsor után az iskola igazgatónõje igazgatói dicséretet
adott át minden osztály két tanulójának a közösségben
végzett munkájáért. Az iskolai „Szép magyar beszéd” 
verseny és a Télûzõ Vándorkupa Futsal Bajnokság ered-
ményeit is ezen a rendezvényen tudhatták meg a gyerekek. 

Novákné Vízhányó Erzsébet

Járási kerékpáros ügyességi és
KRESZ verseny
Március 22-én a Kisteleki Rendõrkapitányság szervezésében
került sor a Petõfi iskolában a kerékpáros ügyességi és
elméleti versenyre a járásban lévõ iskolák számára.
Iskolánk minden évben részt vesz ezen a megmérettetésen és
mint mindig, most is szép eredményekkel tértünk haza. 
Az alsó tagozatban a lányok között Rózsa Dorina 4. osztá-
lyos tanuló volt a legügyesebb, a fiúk között pedig Balog
János szintén 4. osztályos tanuló, mindketten I. helyezést
értek el.
A felsõsöknél Széplaki Vivien és Lesták Ottó versenyzett.
Ottó II. helyezést ért el, így õ fogja képviselni iskolánkat a
megyei versenyen. 
Gratulálunk a szervezõknek és a versenyen résztvevõ
gyerekeknek!

Lantos István

Mûvészeti iskola hírei
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

Óvodai hírek
Március elsején ismét ellátogatott óvodánkba a Csiga-Duó
zenekar, akik a tavaszköszöntõ mûsorukkal fergeteges
hangulatot varázsoltak. A nagyobbak már a koncert elõtt
énekelték az ismert Csokifagyi címû dalt. A gyerekeknek,
felnõtteknek jó hangulatot teremtettek a vidám énekek által.
A bölcsisek táncra is perdültek a mûsor közben.
Szokásukhoz híven a mûsoruk most is nagyon színes volt,
amelybe bevonták a gyermekeket is, így együtt énekelve és
táncolva mulattuk végig a délelõttöt.
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Kedves Szülõk!
A családok életében az egyik legjelentõsebb esemény, amikor
a gyermekük bölcsõdébe, óvodába lép.

A Csengelei Szivárvány Óvoda
és Egységes Óvoda Bölcsõdébe a 

2016/2017-es nevelési évre történõ beíratása
2016. április 20 (szerda)

2016. április 21. (csütörtök)
8.00 - 16.00 óráig lesz.

Óvodánkba várjuk azon szülõket, akiknek gyermeke a har-
madik életévet 2016. augusztus 31-ig, vagy a felvételtõl
számított fél éven belül betölti.
Óvodánkban vegyes életkorú csoportok mûködnek, ahová az
óvodás korú gyermekeket fogadjuk. Az Egységes Óvoda
Bölcsõdei csoport is vegyes életkorú melyben óvodás gyer-
mekek, illetve a második életévet betöltött bölcsõdés korú
gyermekek vannak. Ebbe a csoportba bölcsõdés korú gyer-
meket maximum 5 fõt tudunk felvenni az óvodás korú gyer-
mekek mellé.
Nevelõ munkánkat a Tevékenységközpontú Pedagógiai
Program alapján végezzük, melynek lényege: a gyermeki
személyiséget változatos tevékenységeken keresztül,
tevékenységek által fejlesztjük. Nevelõ munkánk alapja a
szeretetteljes, nyugodt, családias légkör, amely elõsegíti a
gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük
harmonikus fejlõdését. A játék tevékenység a gyermekek
alapvetõ tevékenysége, melyet kiemelten kezelünk. A játék a
kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb tevékenysége,
ezáltal az óvodai, egységes óvoda- bölcsõdei nevelés
leghatékonyabb eszköze. 
A szülõket nevelõpartnereknek tekintjük, kölcsönös biza-
lomra épülõ együttmûködésre törekszünk. A nevelési év
során jó hangulatú rendezvényeket szervezünk. Adventi
ünnepi készülõdés, közös barkácsolás, Föld Napja alkalmából
környezetünk szépítése, közös virágültetés, gyermeknap,
jótékonysági bál szervezése, lebonyolítása alkalmával.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket, gyermekeket a
környezõ településekrõl is.
Beíratáshoz szükséges iratok:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
2. Lakcímet igazoló kártya.
3. Gyermek oltási könyve.
4. A gyermek TAJ kártyája.
5. Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges,

közösségbe felvehetõ.
6. A szülõ személyi igazolványa vagy lakcímkártyája.
7. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási jogcímét iga-

zoló közokirat.

A Víz Világnapja az óvodában
Óvodai Pedagógiai Programunk alapján a gyermekeknek
életkoruknak megfelelõ szinten minél több tapasztalatot biz-
tosítunk, hogy megismerjék az õket körülvevõ természeti
környezetet. A természet megismerésével, megszerettetésével a
természet tisztaságára, szépségére, megóvására neveljük
õket. Intézményünkben az alábbi jeles napokra készülünk a
nevelési év során:
Október 4. Állatok Világnapja
Március 22. Víz Világnapja
Április 22. A Föld Napja
Május 10. Madarak Fák napja
Minden évben március 22-e a Víz Világnapja.
Intézményünkben nem csak ezen a napon neveljük arra a
gyermekeket, hogy óvják a környezetet, vigyázzanak a vízre,
feleslegesen ne használják, de ekkor kiemelten foglalkozunk
ezzel a témakörrel. Hisszük, hogy már ebben az életkorban
meg kell tanítanunk a gyermekeknek a víz fontosságát. 
A jeles napra hangolódás már elõtte nap elkezdõdött, amikor
ismeretterjesztõ vetítést nézhettek meg a gyermekek a víz
útjáról, fontosságáról, védelmérõl. Másnap az Alföldvíz Zrt.
területi képviselõjének, Priváczki Zsolt úrnak köszönhetõen
ellátogathattunk a csengelei vízmûhöz, ahol kedves kollégái
nagy érdeklõdést keltve elmesélték az ovisoknak, hogyan is
kerül a csapba a víz. Megnézhették a gyerekek a 
szivattyúházat, a bonyolult rendszert, ami biztosítja a
falunkban a mindig friss és tiszta ivóvizet. Külön felhívta a
figyelmét a gyerekeknek, hogy mennyire vigyázni kell a
vízre, nem szabad pazarolni és szennyezni. 
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Ezen a napon fokozottan beszélgettünk a víz értékérõl,
védelmérõl. Képeket nézegetve csodáltuk meg a Földön talál-
ható vizeket, azok élõvilágát. Különféle vizes játékokkal tet-
tük élménydúsabbá ezt a napot. A jeles naphoz kapcsolódóan
a csoportszobákat, öltözõket a gyermekek munkáival,
alkotásaival díszítettük. 
Bízom benne, hogy a sok élmény által a gyermekek új
ismeretekhez jutottak, a színes programok segítették a
környezettudatos magatartás megalapozását, hiszen
környezetünk védelmében mindannyiunknak nagy a
felelõssége és ezért már a legkisebb kortól tennünk szük-
séges. 

Faültetés
A 2015-ös májusi vihar nem kímélte az intézmény
udvarában található fákat sem. Tõbõl, gyökerestõl csavart ki
5-6 fát.
A Csengelei Önkormányzatnak és a Vetter Hungary Kft.
anyagi hozzájárulásának és szakértelmének köszönhetõen
új facsemeték indultak növekedésnek az intézmény
udvarán. Bízunk abban, hogy mielõbb hûs árnyékot biztosí-
tanak a játszó gyermekeknek.
Köszönjük szépen!

Tóth-Andorné Farkas Éva
intézményvezetõ

Vincze János készítette a gyõztes
kisteleki betlehemesek szobrait
Kiemelt arany minõsítést kaptak a kisteleki betlehemesek,
akik egy nemzetközi betlehemes versenyen vettek részt. A
szép eredményt több mint 100 csapat közül érdemelték ki. 
A betlehemeseknek a szent családot Vincze János csengelei
fafaragó népi iparmûvész készítette. A zsûri értékelésében
az igényes kellékeket is megemlítette. 

Törköly Ágnes

Tisztelt Lakosság!
2016. április 18-án véradás lesz a faluházban!

Várjuk a véradókat.

Tisztelt Lakosság!
A Kiskunfélegyházi Szent István Karitas szervezésében 

ingyenes ruhabörze lesz a faluházban 
2016. április 12-én és 13-án 8-13 óráig.

Faluházi hírek
Võfély- és Zenésztalálkozó
Idén már IX. alkalommal rendeztük meg a Võfély- és
Zenésztalálkozót. Március 19-én este zsúfolásig megtelt a
faluház nagyterme és elkezdõdött a mulatság. 
Kormányos Sándor polgármester megnyitója után bemu-
tatkoztak a võfélyek, akik között köszönthettünk két
szabadkai hölgyet is, közülük az egyik még csak 11 éves volt,
majd a zenekarok tagjait is megismerhettük.

A finom vacsora után Oszvald Marika mûvésznõ mûsora
következett. Népszerû operett slágereket énekelt a közön-
ségnek, melyet lendületes táncával színesített. 
A zenekarok felváltva húzták a talpalávalót, melyet a tombo-
lasorsolás szakított meg. A sorsolás elõtt kiválasztották a
bál szépét és asszonyát. A bál szépe a csengelei Tóth-Andor
Bea, a bál asszonya pedig egy kisteleki hölgy lett. 
Ezután kisorsolásra kerültek a tombolaajándékok, a fõdíjat,
a gyulai wellness hétvégét, sokan szerették volna megnyerni,
de csak egy szerencsés vihette el, õ pedig Kucsoráné Martus
Ildikó lett. 
A mulatozás hajnalig tartott, reméljük mindenki jól érezte
magát. 

Törköly Ágnes

Nyuszi simogatás
Húsvét közeledtével szerettünk volna mi is a gyerekeknek
kedveskedni. A tavaszi szünet utolsó tanítási napján a
faluház elõtti füves részre átjöhettek a gyerekek nyuszikat
simogatni. Hat nyuszi futkározott a számukra kialakított
helyen, akik nagyon jól tûrték a gyerekek lelkesedését.
Elõször az általános iskola 8., majd a 2. és 4. osztály jött el
megnézni a kisállatokat. Ezután megérkeztek az óvodások
is, majd az 1. és a 3. osztályosok. A nyuszik szeretgetése után
a gyerekek nagy örömmel keresték meg a tanár nénik és pol-
gármesterünk által eldugott csokitojásokat a fûben.

A nyuszikat Kucsora Katalintól hoztuk, aki a délelõtt
folyamán segítségünkre is volt, a simogató helyet pedig Fõdi
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Csaba ládáiból kerítettük körbe. Köszönjük szépen segít-
ségüket!

Törköly Ágnes

Csak plusz játék tudott dönteni az
V. TöFö Kupa nyertesérõl
2016. február 27-én rendezték meg a Korona sörözõben az V.
TöFö Kupa darts versenyt, melyen összesen 15 versenyzõ
indult el, de csak 10 játékos szerepelt minden versenyszám-
ban.
A Mester 501 játék döntõjében Nagy Gábor fogyasztotta el
elsõként a pontjait. Túri Kornél 60 hibaponttal második
helyezést, Tamási Zoltán 182 hibaponttal harmadik
helyezést ért el.
A Krikett versenyszám végsõ küzdelmében szintén Nagy
Gábor végzett az élen, 41 hibaponttal. Túri Kornél 61
hibaponttal második, Kiss E. Levente 70 hibaponttal har-
madik lett.
A dupla be-kiszállós 301 döntõjében Putnoki János fogyasz-
totta el elsõként a pontjait. Mészáros Péter 56 hibapontja a
második helyezést hozta, míg Túri Kornél 226 hibapontjával
harmadik helyezést ért el.
A Shanghai verseny döntõjében Kiss E. Levente gyõzött 164
pontos teljesítményével. Putnoki János 71 ponttal második,
Túri Kornél 69 ponttal harmadik lett.
A legtöbb pont dobásában (High Score) Nagy Gábor har-
madik gyõzelmét szerezte meg 531 pontos eredményével.
Kiss E. Levente 479 pontjával a második helyen végzett,
Vincze Pál 446 pontjával harmadik lett.
A versenyszámokban elért pontszámok összesítése adta ki a
végeredményt. Az elsõ helyen Nagy Gábor és Kiss E. Levente
azonos pontszámot ért el, ezért a kupa megnyerését egy High
Score játékkal döntötték el, melyben Kiss E. Levente jobban
teljesített.
A végeredmény:
1. Kiss E. Levente (Kiskunmajsa)  45 pont
2. Nagy Gábor  45 pont
3. Túri Kornél  43 pont
4. Mészáros Péter  38 pont
5. Putnoki János  37 pont

Vincze Pál  37 pont
6. Csókási Tibor  21 pont
7. Olajos Aliz  19 pont
8. Csorba Árpád  17 pont
9. Tamási Zoltán  15 pont
10. Pigniczki Árpád  12 pont
11. Tisóczki Ferenc  11 pont
12. Csáki Dávid  7 pont        
13. Gurdics Gábor  5 pont
14. Vigh Attila  2 pont

M. M.

Nagy D. Bence nyerte a III. Kori
Kupát
2016. március 12-én rendezték meg a Korona sörözõben a III.
Kori Kupa darts versenyt, melyen 15 versenyzõ indult el, de
nem mindenki játszotta végig az öt számot.

Mester 501 döntõjében Túri Kornél fogyasztotta el elsõként a
pontjait. A többi játékosnak 2-2 pontja maradt, így rádobás-
sal kellett eldönteni a sorrendet. Ebben Pálnok József volt
jobb, így a második hely az övé, a harmadik hely pedig Csáki
Dávidé lett.
A Krikett versenyszám végsõ küzdelmében Csókási Tibor
rakta ki elsõként a tábláját és 81 hibaponttal megszerezte az
elsõ helyet. Nagy D. Bence 360 hibaponttal második, Túri
Kornél 392 hibaponttal harmadik lett.
A Shanghai elõdöntõjében Putnoki János a harmadik körben
Shanghai-t dobott, viszont  a középdöntõben kiesett. A dön-
tõben Túri Kornél a hetedik körben Shanghai-jal fejezte be a
szereplését és 159 ponttal megszerezte az elsõ helyet.
Csókási Tibor 106 pontja a második helyre volt elegendõ, míg
a harmadik helyen Pálnok József végzett 79 ponttal. 
A legtöbb pont dobása (High Score) versenyszám döntõjében
Nagy D. Bence végzett az élen 584 ponttal. Pálnok József 560
ponttal második, Csókási Tibor 459 ponttal harmadik lett. 
A dupla be-kiszállós 301 végsõ küzdelmében Nagy D. Bence
újabb elsõ helyezést szerzett. Putnoki János 16 hibaponttal
második, Csókási Tibor 33 hibaponttal harmadik helyezést
ért el.
A III. Kori Kupa végeredményét a versenyszámokban szerzett
pontok összesítése alakította ki. Túri Kornél 47 ponttal
kupagyõztes lett volna, de mivel õ volt a felajánló, az elért
eredménye nem számított. A második helyen Pálnok és
Csókási azonos eredményt ért el, így egy High Score játékkal
kellett dönteni, melyet az elõbbi nyert.

A játékosok helyezési sorrendje:
1. Nagy D. Bence 46 pont
2. Pálnok József 44 pont
3. Csókási Tibor 44 pont
4. Putnoki János 36 pont
5. Haraszti Roland 33 pont
6. Mészáros Péter 31 pont
7. Gurdics Gábor 29 pont
8. Csáki Dávid 22 pont
9. Tisóczki Ferenc 20 pont
10. Nagy Gábor 19 pont
11. Vigh Attila 11 pont

Tamási Zoltán 11 pont
12. Tóth György 9 pont
13. Olajos Aliz 7 pont 

Molnár Mihály



Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. április 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. április 4.

Rendõrségi fogadóóra:
Minden hónap elsõ keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
rodában (Csengele, Deák F. u. 11.)
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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 PULTOST KERESÜNK 

A KORONA SÖRÖZÕBE!
MUNKABEOSZTÁS megbeszélés szerint

(nem csak esti mûszakról van szó)
Érdeklõdni: 06 (30) 269-4224

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

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

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

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 DÉLI-FARM KFT. TOVÁBBRA IS VÁR MINDEN KEDVES
RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓT TAKARMÁNY ÉS ÁLLATTARTÁSI

ESZKÖZÖKET FORGALMAZÓ BOLTJAIBAN.
TAVASZI SZEZONKEZDÉSI AJÁNLATUNK

VETÕMAGOK széles fajtaválasztéka
• Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk
• Kiváló minõségû BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítõk, valamint problé-
mamegoldó készítmények kaphatók
(Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó akészlet erejéig.)

KÍNÁLATUNKBAN MÉG MEGTALÁLHATÓ:
• CGF, szója, napraforgódara, nyúl-,baromfi-, sertés tápok, borjúnevelõ 
tápszerek, koncentrátumok, toxinkötõk.
• Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását is vállaljuk elõzetes
egyeztetés alapján.

Nyitva tartás: Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00; Péntek: 07:30-15:00
Takarmány: 6791 Szeged-Kiskundorozsma;Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök: 6728 Szeged; Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120



Hirdetések
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két
szoba, konyha, elõszoba, fürdõszoba, gázfûtés.
Melléképületek is vannak. Érdeklõdni: 06-30/6370672

Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üveg-
tartó polccal három bárszékkel. Ágynemûtartós két szemé-
lyes heverõ, ágynemûtartós gyerekheverõ, felnõtté nyitható.
Hobbira való 2 db ágynemûtartós heverõ olcsón.
Törésmentes magas támlás mûanyag szék asztallal. 
Férfi-nõi ruhanemû, újak és alig használtak, cipõk, 
készletek, ajándéktárgyak, szõnyegek. Gyári csomagolásban
nagy méretû olajkályha, használt szieszta, 2 db olajkályha,
2 db új piros vezetékes telefon készülék. Könyvek:
betegségeket felismerõ lexikonok, 1994-2001-ig 104 db-os
havi megjelenésû válogatás könyvek. Egy tekercs új tüskés-
drót, keréken guruló gázzal mûködõ 2 égõs grill. Újszerû
állapotban nagy kerekû robogó 140 km óraállással, sisakkal.
1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös rekeszben
csírás vetõburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelõ
cserepek, új szerû alig használt két égõs gázrezsó.
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194

Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba,
konyha, új fürdõszoba, konvektoros fûtési lehetõség.
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy
Törkölyné Harkai Erikánál 06-20/227-5631

Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106m2-es, amihez mel-
léképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak,
istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból,
legelõbõl és kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 
(számkijelzést kérek)

Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi
ház 400 szögöles telekkel eladó! Központi fûtés van, mely
gázzal és vegyes tüzelésû kazánnal is mûködik. Három
szoba van, a negyedik kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408

3800 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában!
Fúrott kút, locsoló berendezés, ipari áram van a
területen. Érdeklõdni: 62/286-003

1 bála nagyméretû új tégla eladó Harkai Istvánnénál.
Érd.: tanya: 197.

Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen.
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdõszoba,
folyosó, amerikai konyhás. Központi fûtéssel fûthetõ. A ház
elõtt nagy fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.:
06-30/494-9915

Csengele, Kelõpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek
eladó. A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút.
Érd.: 06-30/494-9914

Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042
m2-es szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-
30/494-9914

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

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 légbefúvós
kazán 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: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elektro-
mos lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves 
olajkályha, keresztvágó fûrész, rámás fûrész. Régi Családi
Lapok számai 50 Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779

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.) összkom-
fortos ház 610 négyszögöl portával, nagy mel-
léképületekkel 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

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.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.

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

2016. április 7. oldal
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Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Két db jó állapotban lévõ heverõ és két fotel eladó! Érdek-
lõdni: Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956

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

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

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, 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. 
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 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

8. oldal 2016. április
hírek

Csengelei

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,

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
ISSN 2062-1922 (Online)

AZ ÚJSÁG INGYENES! 
Minden jog fenntartva! 

hírekCsengelei
Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5 szobás téglaépítésû

összkomfortos családi ház benne lévõ garázzsal, mûhellyel és 
melléképülettel. Fûtés: gáz és vegyes tüzelés. 

Érdeklõdni: 06-70/572 4030!


