
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessKKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22001166..  jjaannuuáárr

Önkormányzati hírek
ÉRTESÍTÉS

ingyenes adósságkezelési tanácsadásban és jogi 
tanácsadásban való részvételrõl

Ezúton Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2015.
december 1-tõl elérhetõ lesz a lakosság számára ingyenes
adósságkezelési tanácsadásban és jogi tanácsadásban való
részvétel.

Az adósságkezelés célja, hogy a Csengelén élõ lakosokat
segítse közüzemi díjhátralékuk/különbözõ felhalmozott
adósságok csökkentésében, illetve - lehetõség szerint - teljes
megszüntetésében.
Az adósságkezelésben a következõ eszközök állnak ren-
delkezésre az erõforrások legjobb kihasználása érdekében:
• A család nélkülözhetõ kiadásainak csökkentése,
• A szolgáltatók által nyújtott kedvezmények (pl.: halasztási
kérelem, részletfizetési lehetõség, kamatelengedés),
• Az eladósodás megelõzését szolgáló támogatások,
• A felhalmozott adósság rendezéséhez nyújtható támogatások.

Adósságkezelésben közremûködik:
Molnár Zoltán - adósságkezelési tanácsadó
Ügyfélfogadása: Elõzetes egyeztetés alapján a
62/586-573 telefonszámon
Csengele Községi Önkormányzat (6765 Csengele, Petõfi u. 13.)

Jogi tanácsadásban közremûködik:
dr. Herbály Zita
Ügyfélfogadása: péntek: 13.00 - 16.00
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
6760 Kistelek, Tisza u. 1.
Idõpont kérése: 62/259-440 telefonszámon

Sisák Istvánné 90. születésnapja
2015. december 8-án ünne-
pelte 90. születésnapját Sisák
Istvánné Pignicki Emília. Ez
alkalomból Kormányos Sándor
polgármester köszöntötte õt,
majd átnyújtotta a 
miniszterelnök oklevelét egy
csokor virág kíséretében.

Születésnapja alkalmából gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk!

Törköly Ágnes

Általános Iskolai hírek
Karácsonyi ünnepség
December 18-án 11 órakor a Faluházban kezdõdött az
általános iskola karácsonyi ünnepsége. A hittanos tanulók,
akiket Zólyomi-Katona Theodóra készített fel, egy nagyon
szép karácsonyi történetet adtak elõ. A mûsor után minden
gyerek kapott egy uzsonnás dobozt tele szaloncukorral, egy
kulacsot, valamint az osztályok is külön-külön ajándékokat.

Mûvészeti iskola hírei
Karácsonyi koncert
December 23-án került sor a mûvészeti iskola által szervezett
Karácsonyi koncertre. Az idei koncert más volt mint a többi,
hiszen a zenekar idén ünnepelte 20 éves fennállását. Ez alka-
lomból állított össze Molnár Mihály a zenekar fellépéseirõl egy
rövidfilmet, melyet már a koncert elõtt láthatott a közönség a
nagy kivetítõn. A rendezvényt Kormányos Sándor polgármester
nyitotta meg, ünnepi gondolatai után nyugdíjba vonulása 
alkalmából köszöntötte Dr. Varga Ferenc háziorvost és Henczné
Gut Julianna védõnõt, valamint a címzetes fõorvosi cím 
elnyeréséért gratulált Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvosnak
és Dr. Balikó Katalin fogorvosnak. A 20 év munkájáért Czirok
Zoltánnak is köszönetet mondott. 
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Az ünnepi gondolatok után elkezdõdött a koncert. A zenekar,
indulókat, népszerû slágereket és dallamokat játszott, mel-
lettük a mazsorettcsoportok tették még látványosabbá a
koncertet, valamint a kivetítõn folyamatosan peregtek a régi
fényképek. A kerek évfordulós zenekari, valamint 
mazsorettcsoportos tagokat mindig ekkor köszöntjük. 10 éve
tagja a zenekarnak Tóth Andrea és Kormányos Adrián, 20
éve, vagyis a kezdetektõl Bánhidi Bernadett és Vörös József.
10 éve a mazsorettcsoport tagja Hajagos Henrietta és
Hegedûs Nóra. 
Az utolsó mûsorszám elõtt, minden olyan volt
fúvószenekaros, aki a 20 év alatt részt vett a zenekari
munkában, Czirok Zoltántól és Kormányos Sándor pol-
gármestertõl egy névre szóló emléktárgyat kapott, befe-
jezésül pedig közösen eljátszották a Fejérvári-indulót. 

Törköly Ágnes

Faluházi hírek

Idõsek karácsonya
Már hosszú évek óta karácsonyi mûsorral és az önkormányzat
által összeállított élelmiszer csomaggal kedveskedünk a 70
éven felüli lakosságnak.
Idén erre december 8-án került sor. A polgármesteri köszöntõ
után a mûvészeti iskola táncos és fúvós növendékei mûsorát
láthatták az ünnepeltek, majd befejezésül a Csengelei
Népdalkör és Citerazenekar dalcsokra szórakoztatta õket. 

Ezután került sor az ajándékátadásra, melyet a hivatal
munkatársai adtak át, aki nem tudott eljönni annak pedig
eljuttatták.

Törköly Ágnes

Gyertyagyújtás
December 13-án advent harmadik vasárnapján is sokan jöt-
tek el gyertyagyújtásunkra. Ezen a napon elõször az óvodás
gyerekek mûsora volt, akik karácsonyi dalokat énekeltek és
verseket szavaltak, majd Rényiné dr. Torontáli Renáta 
karácsonyi történetét hallhattuk lányától, Virágtól és befe-
jezésül a népdalkörrel közösen elénekeltük a Mennybõl az
angyal címû éneket. A rózsaszínû gyertyát a népdalkör egy
tagja két kis óvodás segítségével gyújtotta meg. 

December 20-án, advent utolsó vasárnapján a Katona család
volt az, aki szép ünnepi gondolatokat osztott meg velünk és
gyújtották meg az utolsó gyertyát. Ezek után a nyolcadik
osztályosok betlehemes mûsorát nézhettük meg.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött és velünk ünne-
pelt, valamint köszönjük a fellépõk és az õket felkészítõ
pedagógusok, csoportvezetõk munkáját!

Törköly Ágnes

Mészáros Péter kétszeres darts
bajnok lett
2015. december 19-én tartotta soron következõ darts bajnok-
ságát a Korona sörözõ. A versenyen nyolc játékos indult.
A Mester 501 döntõjében Putnoki János fogyasztotta el
elsõként a pontjait, így megszerezte a bajnoki címet. Vígh
Attila és Csókási Tibor 4-4 hibaponttal végzett, a végsõ sor-
rendet három rádobással döntötték el. Ebben Vígh volt jobb,
és megszerezte a második helyezést, Csókásinak csak a 

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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harmadik hely jutott.
A Krikett döntõjében elsõként Vígh Attila rakta ki a tábláját,
és 45 hibaponttal elsõ lett. Mészáros Péternek a 60 hibapont-
ja a második, Csókási Tibornak a harmadik helyezést hozta.
A dupla be-kiszállós 301 végsõ küzdelmében Mészáros Péter
fogyasztotta el elsõként a pontjait, megszerezve ezzel a
bajnoki címet. Vígh Attila 32 hibaponttal második, Putnoki
János 35 hibaponttal harmadik lett.
Mészáros Péternek a Shanghai elõdöntõjében sikerült
Shanghai-t dobni, de a döntõben csak harmadik lett 77 pon-
tos eredményével. A bajnok ebben a versenyszámban Vincze
Pál lett 180 ponttal. Csókási Tibor 90 pontjával második
helyezést ért el.
A legtöbb pont dobásában (High Score) Mészáros Péter
végzett az élen 773 pontos eredményével. Putnoki János 554
pontja a második, Vigh Attila 508 pontja a harmadik
helyezést hozta.

A nyíldobó bajnokság játékosait Csúri János egy pörkölt 
vacsorára látta vendégül.
A fotón a vacsora szponzora, a bajnokság szervezõje és a
bajnoki címet megszerzõk láthatók. 

Molnár Mihály

Esõvíz hasznosítása 
A háztartások vízgazdálkodásában az épületek tetejérõl
lefolyó víz hasznosítása játszik szerepet. Az esõvíz
hasznosítás lehetõségei:
• felszíni esõvízgyûjtés tartályokba
• kerti öntözõ rendszerek
• házi ellátó rendszer.
A városi csatornahálózatokat általában csak a szennyvizek
elvezetésére létesítették, azok adott lakos számra vannak
tervezve, méretezve. Amennyiben nagyobb mennyiségû
csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába, a hálózaton 
szennyvízkiöntés fordulhat elõ, zavarok keletkezhetnek a
tisztítási technológiában és növekszik a szennyvíz elvezetési
és tisztítási költsége. A biológiai tisztítók érzékenyek a ter-
helés ingadozására, tehát a nagy mennyiségû csapadékvíz
egyszerûen kiöblíti a tisztítómûbõl a biológiai tisztítást
végzõ baktériumokat. Ezután hetekig tart az eredeti állapot
visszaállítása, amíg a város szennyvize rosszabb tisztítási
fok után kerül élõvizeinkbe, környezetünkbe.
Amikor nincs vezetékes víz vagy csak takarékoskodni akar-
tunk, eddig kútfúrással biztosíthattunk használati vizet,
ahol erre a hidrogeológiai adottságok lehetõséget biztosítot-
tak. Ez rombolja vízkészleteinket, esetenként nagyon költ-

séges. Minden tetõfelület lehetõséget ad arra, hogy gyûjtsük
és tároljuk az esõvizet. A takarékosság és a
környezetvédelem, mind indokolttá teszi az esõvízgyûjtést.
Az Európai Unió sok helyén már kötelezõ az esõvízgyûjtõk
telepítése, többek között a karsztvizek védelme, az idõszakos
vízhiányok kezelése, a takarékosság és a szennyvíztisztítók
tehermentesítése érdekében.
Ha a személyenként és naponta átlagosan elfogyasztott 150
liter ivóvíz megoszlását megnézzük, látható, hogy a víz 50%-
át könnyen lehetne csapadékvízzel helyettesíteni. Az esõvíz
használható a WC-öblítéstõl kezdve a mosáson át a
takarításig és a kert öntözéséig:

Egy 100 m2 tetõfelületrõl évente 50-60 m3 esõvíz gyûjthetõ
össze. A házi csapadékvíz-gyûjtés és felhasználás megfelel
mind a vízgazdálkodás, mind a természetvédelem "elvárá-
sainak".Többletcsapadék idején a tetõkrõl, burkolt
felületekrõl felfogott csapadékvíz nem terheli a csapadékvíz-
elvezetõ rendszert, némileg mérsékeli a lefolyást, kisebb a
vizek eróziós károkozása, az aszályok idején pedig háztartá-
sonként néhány köbméter erejéig helyettesíti a talajvíz-kiter-
melést. A csapadékvíz teljes újrahasznosításával akár 50%-
os ivóvíz megtakarítás is elérhetõ. 
Jelen tájékoztató a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda
környezeti allergének ellen folytatott felvilágosító
tevékenységének keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
EFI szakmai vezetõ 

Megérkeztem!
December hónapban született gyermek: Béres Ferencnek és
Vágó Anitának Vanda Gratulálunk!
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. február 10.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. február 1.

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
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Óvodai hírek
A Csengelei Szivárvány Óvodában sem telt rendezvény
nélkül a december.
December 4-én hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A gyerekek
télapós énekekkel és versekkel fogadták, köszönetképpen a
Télapó egy-egy mikulás csomaggal ajándékozta meg õket. 

Minden adventi héten közös gyertyagyújtás mellett külön-
bözõ kézmûves tevékenységek folytak az óvoda aulájában.
Ezen kívül mézeskalácsot is sütöttünk és díszítettünk a
szülõk segítségével, ami emelte az ünnepi várakozás hangu-
latát. 

Óvodánk is kilátogatott a harmadik adventi vasárnapra a
József Attila térre, ahol gyermekeink karácsonyi ünnepi
dalokat énekeltek és verseket mondtak, majd közösen gyúj-
tottak gyertyát a népdalkör egy tagjával. 
December 18-án délelõtt tartottuk bensõséges karácsonyi
ünnepségünket, a Jézuska a mi óvodánkba is ellátogatott.
Sok játékot és szép karácsonyfát hozott, amiket a gyerekek
nagy örömmel fogadtak. 
Az óvoda dolgozói ezúton kívánnak mindenkinek békés,
boldog új esztendõt!

Edlichné Fekete Piroska

Dr. Imre Mihály: Ébredés a tanyán 
Elõször virradtam meg új otthonomban. Furcsa éjszaka volt.
Azt álmodtam, hogy Temesváron vagyok, a régi szeminárium-
ban. Janicsák János, jó szlovákgyerek barátom, mellettem pis-
log. Elõttem Szathmáry Laci örök vigyori képe. Harangoznak.
Hallom a harang zúgását, de azért szomjas odaadással
tapadok a praefectus úr szeme-szájára. Felajzott idegeimmel
szinte iszom szelíd határozottsággal szóló szavait: 
- Legyetek Krisztus másai… Legyetek másai annak, aki
kiválasztott benneteket. A harang szól, a szín változik. Operálják
a Praefectus urat. Vakbélgyulladás. Asszisztálok, remegek… 
- Vigyázz, szólok a mûtõhöz, nagyon vigyázz. Dühös vagyok.
Juhászra. Ez mindig eszik. Most is… tömködi befele a mákos
rétest. Siska Pista feddõen szól reá: - Haszontalan… Ferenc
nem zavartatja magát. … Eszik… Jól van. Rakják már a
kapcsokat. Szépen ment. Talán nem lesz szövõdmény.
Nagyon jó pap. És tud, és szeretni is tud. Úgy szeretni, mint
szent János. Vége a mûtétnek… Szemem könnyes… Nem
tudom, orvos vagyok-e vagy kis szeminarista ? 

Az orvos lakás közelében a bakterház jelzõharangja klimpírozott.
A bolhák rendesen összecsíptek, míg behunyt szemmel
kóboroltam kicsi gyerek életem és most induló felnõtt életem -
egybeveszõ gyalogútjain… Anna nénitõl tudtam meg, hogy
ebben a szobában lakott elõdöm nagy fehér kutyája.

Ablakaimra révedtem. Tágas résein jó idõt ígérõ világosság
szûrõdött be. Most ébredtem tudtára annak, hogy nem a város-
ban vagyok, hanem künn… Künn a szinte szabad pusztán.
Olyan helyen, ahol a nap is az ég is, az Isten és az ember is,
közelebb van az emberhez, mint amott. Milyen szabad ízû a
beszûrõdõ napsugár… Olyan, amilyen csak itt lehet, meg ami-
lyen valamikor otthon volt, édesapámék háza táján… 

Sarkig nyitva már az ablak, Dús harmatcseppes falevelek és
cseresznyevirágok… A sárgabarackfa is… telis - de teli bokrétá-
val. És ez már nem álom. De régen voltam ilyen közel hozzátok.
Amott a május zöld tengerét hullámoztatja felém a napkelet felõl
fújdogáló szél… Uram, Teremtõm, mennyire más ez a világ…
csendjével, áhítatával, harmatával, csevegõ madárkáival. Meg az
õszibarackfa… Mint egy remekbe öltöztetett rojtos-gatyás 
magyar gyerek. Tetõtõl talpig csupa virág. 
Föl a nadrággal… kifelé. Tele tüdõvel szívom a reggeli tiszta 
levegõt és rohanok megölelni az õszibarackfát. Gyönyörû
rózsaszínû virágok. Ilyenek lehetnek az angyalok csengetyûi…

(A szerzõ az 1930-as években Csengelén gyógyított, ez az
írása itt született.)

RÉGI ISKOLAI DOKUMENTUMOKAT
KERESÜNK!

Az iskola 125 éves évfordulója alkalmából készülõ

dokumentum kötethez régi iskola dokumentumokat

(fényképek, bizonyítványok) keresünk.  Az anyagokat

Törköly Ágnesnél a Faluházban lehet leadni, melyeket

másolás után rögtön visszaadunk. Lantos István

történelem tanár is fogadja ezeket az anyagokat.
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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
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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..

PULTOST KERESÜNK 
A KORONA SÖRÖZÕBE!

Érdeklõdni: 06 (30) 269-4224

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

Állatorvosi ügyelet
2016. január 16-án 6 órától 
2016. január 18-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-02-67, 

2016. január 23-án 6 órától 
2016. január 25-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-46-24, 

2016. január 30-án 6 órától 
2016. február 1-jén 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-44-55, 

2016. február 6-án 6 órától 
2016. február 8-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-40-30

A HULLADÉKUDVAR NYITVA
TARTÁSA:

Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidõ: 12.00-12.20; Szombat: 8.00-12.00



Hirdetések
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 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, keresztvágó fûrész, rámás fûrészek, mûanyag
permeteskád kb. 100 literes, jól mûködõ 100 literes
hûtõszekrény. Érd.: 06-70/604-7779

Nagyon jó állapotú szekrénysor családi okok miatt eladó!
Érdeklõdni: Dénes Balázs, 06-30/218-7694

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.) összkomfor-
tos 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

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

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

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

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szán-
tó, 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
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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

2016. január 7. oldal
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Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 
2,5 szobás téglaépítésû összkomfortos 

családi ház benne lévõ garázzsal, 
mûhellyel és melléképülettel. 
Fûtés: gáz és vegyes tüzelés. 
Érdeklõdni: 06-70/572 4030!
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IIII..  JJóóttéékkoonnyyssáággii  ssppoorrttbbááll

22001166..  0022..  2200--áánn  
1800 órától a csengelei Faluházban

1900
sztárvendég: KIS GROFO

2030 óra szabadszedéses vacsora feltálalva: 
TÁRKONYOS SERTÉSRAGU LEVES, MARHAPÖRKÖLT 
GALUSKÁVAL ÉS SÓS BURGONYÁVAL, SAVANYÚSÁG, 

SOMLÓI GALUSKA

Jegyek elõvételben 2016. 02. 10-ig 
KORLÁTOZOTT SZÁMBAN KAPHATÓAK 

Kun-Szabó Tibornál (06 (30) 77-42-791).
Gyerek: (12 éven aluli) 2400 Ft

Felnõtt: 5000 Ft

Az est vendégei híres sportolók, olimpikonok!

Éjfélkor tombolasorsolás, értékes ajándékokat 
és fõdíjat nyerhetnek!

Zenél a Hegedûs és Marton Duó!

Az italokat a Gól Sörözõ biztosítja.


