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Csengelei delegáció Nowa Slupiában
Május 22-én nagy ünnep volt a lengyel

testvértelepülésünkhöz, Nowa Slupiához tartozó
Szentkereszthegyen. 

A hegy tetején lévõ ezer éves kolostorban õrzik Jézus
keresztjének ereklyéit és ápolják a magyar Szent Imre
herceg tiszteletét. Eredetileg itt bencés szerzetesek éltek, de
már 80 esztendeje, hogy a Szûz Mária Oblátusai Missziós
Rend látja el a kegyhely gondozását. Emellett megültek egy
másik évfordulót is, mivel a szerzetesrendet 200 éve alapí-
tották.

Erre az ünnepre volt hivatalos Csengelérõl egy 3 fõs
delegáció, melynek keretében Kormányos Sándor pol-
gármester, Katona Attila hitoktató és Zólyomi-Katona
Theodóra, mint tolmács utazott Lengyelországba. Rajtuk
kívül még képviseltette magát Pesterzsébet önkormányzata
és Molnár Imre kulturális attasé, aki a lengyel-magyar 
kapcsolatok fõ támogatója.

Az ünnepség napján megkoszorúztuk Szent Imre szobrát,
majd részt vettünk a több, mint kétórás szentmisén. A mise
végén felszólalt Csengele polgármestere, Kormányos Sándor
is. Beszédében köszönetet mondott a szerzeteseknek azért,
hogy ápolják a magyar kapcsolatokat, és Vincze János csen-
gelei fafaragó Szûz Mária szobrát adta át nekik ajándékul.

A mise után Nowa Slupia határába vonultunk, ahol egy
nemrég elkészült körforgalmat ünnepélyesen átadtak és
Szûz Mária Oblátusai Missziós Rendrõl neveztek el.

További hozománya a mostani látogatásnak, hogy
Andrzej Gasior Nowa Slupia polgármestere köszönetet mon-
dott Kormányos Sándornak, amiért Csengele önkormányza-
ta tavaly nyáron vendégül látott 12 lengyel fiatalt öt napra.
Ezt õk most viszonozni szeretnék, ezért a nyár folyamán õk
hívnak meg 12 csengelei fiatalt, hogy a megkezdett kapcso-
latok tovább folytatódjanak.

A helyi vadásztársaság vezetõje is jelezte, hogy szívesen
felvennék a kapcsolatot a csengelei vadászokkal.

Köszönet illeti meg Nowa Slupia és Csengele önkor-
mányzatát, hogy a kapcsolatok szépen fejlõdnek. Nagy öröm
látni a lengyel település fõterén a jól látható táblát, mely
hirdeti, hogy Magyarországon van egy Csengele nevû falu,
akinek lakói nyitottak a nagyvilág felé.

És még az is jó, hogy ezt a táblát nem csak az ide látogató
csengeleiek veszik észre, hanem az évente Nowa Slupiába
látogató háromszázezer turista is.

Katona Attila

XXII. Csengelei Falunapok
Idén május 14-15-16-án rendeztük meg nagy ünnepünket,

a Csengelei Falunapokat. Sajnos az idõjósok elõrejelzése
után már elõre lehetett tudni, hogy az idõjárás nem fog a
szabadtéri programjainknak kedvezni, ezért ennek
megfelelõen próbáltunk készülni és bíztunk benne, hogy
talán most mégsem jön be az, amit mondanak. 

A szombati nap gyönyörû napsütéssel indult, elsõként a
kiállítások megnyitóval a faluházban. Kormányos Sándor
polgármester mindegyik kiállítót külön bemutatta és apró
ajándékkal köszönte meg, hogy a szebbnél szebb munkákat
bemutatják a falunapok alkalmával. Aki ellátogatott a
faluházba gyönyörködhetett Vincze János fafaragó népi ipar-
mûvész faszobraiban, a Tázlári Kézimunka Klub horgolt és
hímzett alkotásaiban, a Balástya Móra Ferenc
Vadásztársaság kiállításában, Rényiné dr. Torontáli Renáta
grafikáiban és üvegfestéseiben, Koncz Lajosné gyöngybõl
készült ékszereiben és Bozsó Katalin Tiffany lámpáiban és
tárgyaiban. Ezek után a hivatalnál már készülõdtek a
zenekarok és a mazsorettcsoportok a már hagyományos
felvonulásra a falu utcáin. Elsõként a vendég együttes a
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Mórahalmi Fúvószenekar indult, õket követték a 
mazsorettcsoportok és a csengelei zenekar. Az együttesek
már esõben érkeztek vissza a sátorhoz, így a mûsor további
része már itt folytatódott. A közös nóta, a Fejérvári-induló
eljátszása után, melyet Czirok Zoltán karmester vezényelt,
polgármester úr megnyitotta a XXII. Csengelei Falunapokat.
A megnyitó után köszöntötte azokat a csengelei vál-
lalkozókat, akik már több mint 20 éve szállítmányozási és
vasipari tevékenységet folytatnak a faluban. Egy-egy
gravírozott ajándékot és emléklapot kapott Csókási Tibor,
Csókási László, Csókási Zoltán, Dénes Balázs, Kiss Nándor,
Széll János, Tóth Tibor, Jens Vetter és Peter Vetter. Az
ajándékok átadása után kezdõdött a kulturális mûsor.
Elõször a Mórahalmi Fúvószenekar lépett színpadra, õket a
helyi együttes követett, akik mûsorát a mazsorettcsoportok
tánca színesített. A fúvószene után a nemrégiben 20 éves
évfordulóját ünneplõ Csengelei Népdalkör és Citerazenekar
szórakoztatta a közönséget. A népdalok után a mûvészeti
iskola tánccsoportjainak táncait láthattuk, melyek között
Pigniczki Dóra is színpadra lépett egy gitárral és elénekelt
egy dalt. Nagyon pörgõs, színvonalas produkciókat láthat-
tunk, hallhattunk a délelõtt folyamán. Aki az esõ ellenére
kimerészkedett a sátorból megkóstolhatta Pigniczki László
és Balog János finom házi sajtjait, a Darabos Pékség 
pogácsáit, Jónás Szabolcs gyümölcsborait és Nagy Sándorné
nagyon finom szamócáját. A mûsor után a meghívott
vendégek átvonultak a faluházba, ahol az óvoda konya dol-
gozói által készített finom ebédet fogyaszthatták. 

Szombat délelõtt az ifjúsági táborozóhelynél gyülekeztek a
motorok. A rossz idõ ellenére is sokan vállalták, hogy elláto-
gatnak a rendezvényre. Bizonyára csábító volt a sok 
program. Az ünnepélyes megnyitó után a tázlári hastáncos
lányok produkciójával kezdõdött a délután. A gyerekek sem
unatkoztak, hiszen a Pillér Takarékszövetkezet és a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és segítõi különbözõ
kreatív foglalkozásokat szerveztek nekik is. Természetesen

idén sem maradhatott el a streetfighter show, mely nagyon
tetszett a közönségnek, valamint a szegedi Polgár Tamás
triál bemutatója is nagy sikert aratott. Idén elõször került sor
a veterán traktorkiállításra, 10 traktort sikerült össze-
gyûjteni, akik közül néhányan megpróbálkoztak elhúzni
Széll János new holland traktorát. 

A felvonulás az idõjárás miatt elmaradt, de akinek még a
hideg ellenére is volt kedve maradni az nosztalgia partyn
vehetett részt.

A délután folyamán Üllésrõl érkezett egy zarándok cso-
port, akiket a templomban a Csengelei Fúvószenekar rövid
mûsorral fogadott. 

Vasárnap a szentmise után az I.-II. világháborús emlék-
mûnél emlékeztünk meg hõsi halottjainkra. 

A Torta-túra a rossz idõ ellenére elmaradt, mégis volt
néhány gyerkõc, akik így is lelkesen vettek volna részt a
játékokon. Õk ehettek a finom eper tortából és megkapták az
egyik ajándékcsomagot is. A vetélkedõre az iskolai gyerek-
nap alkalmával kerül sor.

A faluháznál már gyülekeztek a fogatok és a lovasok, akik
a finom marhapörkölt után elindultak a szokásos
felvonulásra. A táborozóhellyel szemben felállított lovas
pályán egy négyes fogathajtó bemutató következett, majd
folytatódott a felvonulás. Visszaérkezve a faluházhoz,
Kormányos Sándor polgármester és Csókási Zoltán szervezõ
mindenkinek egy üveg Jónás borral és emléklappal köszönte
meg a részvételt.

Az esti programokat a mûvészeti iskola színjátszó csoport-
jai kezdték. Elõször a Napsugár csoport a Miri, a manólány
címû mûvet adta elõ, majd a Fõnix csoporttól a Magyarázom
a bizonyítványom címû produkciót láthattuk. A színvonalas
darabokkal a gyerekek már több versenyen is részt vettek,
ahol õk is és felkészítõjük Lantosné Horváth Irén is szép
eredményeket értek el. 

Ezek után az U-19 labdarúgó csapat bajnoki címét ünne-
pelték meg, majd hamarosan Csocsesz szórakoztatta tovább
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a közönséget. Az utcabál hajnalig tartott.
Hétfõn a kispályás labdarúgó tornára nyolc csapat 

jelentkezett, valamint délután a csengelei Zsákbamacskák
nõi focicsapatért szurkolhattunk, akik a Békéscsaba nõi
csapata ellen játszottak. Jó hangulatban és végre esõmente-
sen zárultak ezzel a rendezvénnyel a csengelei falunapok. 

Itt szeretnék az önkormányzat nevében is mindenkinek
köszönetet mondani azért a sok segítségért, felajánlásért és
munkáért, amivel hozzájárultak a falunapok sikeréhez.
Sokan dolgoztunk sokat, de érdemes volt. KÖSZÖNJÜK!

Törköly Ágnes

Nyugdíjas polgármesterek
találkozója

Sánta Ferenc volt polgármesterünk csatlakozott a Bács-
Kiskun megyei nyugdíjas polgármesterek által alakított
klubhoz. Csongrád megyébõl õ és Ott József Kistelek volt pol-
gármestere a csapat tagja. 

Kéthavonta találkoznak, mindig más településen, most
májusban Csengelére került a sor. A rendezvényt közösen
szervezte Papp Józseffel és Ott Józseffel.

A vendégek a faluházhoz érkeztek, ahol a Csengelei
Fúvószenekar muzsikaszóval fogadta õket, majd pedig rövid
mûsorral is kedveskedett nekik. Sánta Ferenc ezek után
köszöntötte a megjelenteket és elmondta a 20 év alatt milyen
beruházások valósultak meg Csengelén. Kormányos Sándor
polgármester úr is köszöntötte a vendégeket és mindenkit
megajándékozott egy csengelei Jónás borral. A kellemes
hangulatú délelõtt folytatásaként megtekintették falunkat,
majd a Vetter Hungary Kft.-nél tettek látogatást. 

Az Öregmalom vendéglõben a finom ebéd mellett még
tovább tartott a jó hangulatú beszélgetés és program-

egyeztetés. Legközelebb Tason fognak találkozni, de elõtte
júniusban még részt vesznek egy felvidéki kiránduláson. 

Egy nagyon vidám, összetartó csapatot ismerhettünk meg
személyükben, szívesen látjuk õket legközelebb is. 

Törköly Ágnes

Elõadás a csengelei kunokról
Dr. Horváth Ferenc régész mondhatni haza jár Csengelére.
1975-ben a Bogár-háti templomrom és az a körüli temetõ
feltárást végezte, majd az autópálya építés miatti elrendelt
kutatás során, 1998-ban kun vezéri sírt talált a temetõ
közelében. Ez utóbbi munkája világszenzáció lett, ugyanis
sok kun elõkelõség sírja került már elõ, de ez volt az elsõ,
melyet szakszerûen, régészek végeztek. 2002-ben jelent meg
"A csengelei kunok ura és népe" címû könyve. A 2004-es falu-
napokon "Kunok Csengelén" címmel tartott elõadást a
faluházban.
A nyugdíjas régész, a szegedi egyetem régészeti tanszékének
egykori docense szívesen vette a felkérést, hogy az általános
iskolások számára helytörténeti órát tartson. A május 23-án
megtartott faluházi rendezvényen az iskola felsõs diákjai
vettek részt. Dr. Horváth Ferenc most is "Kunok Csengelén"
címmel tartott elõadást, mint késõbb elárulta, elsõként ilyen
korosztály számára.

A régész részletesen beszélt a kunok történelmérõl, szár-
mazásáról, magyarországi jelenlétérõl. Fotókkal mutatta be a
templom és vezéri sír feltárását, az elõkerült leleteket, a
magyarázó szövegbe bele szõve korabeli eseményekrõl szóló
tudósításokat. Elhangzott az is, hogy a Csengele névvel baj
van az utolsó betûje miatt. Csengel ugyan van/volt a kun
nyelvben, de a szakemberek a szóvégi "e" betûvel nem
tudnak mit kezdeni. Dr. Horváth szerint elképzelhetõ, hogy
mivel a kunoknak is több törzsük volt, ezért lehet a nem 100
%-os kun eredet.
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Az egy órás elõadás után a fiatalok kérdezhettek, majd a
régész három, a Bogár-háti templom romot bemutató füzetet
ajánlott fel azok számára, akik Csengelével kapcsolatos
kérdéseire válaszolni tudtak.
Az ötödik osztályosok ezután kibicikliztek a templom-
romhoz, ahol még lehetett kérdezni dr. Horváth Ferenctõl.
Hirtelen sok amatõr régész lett, és a fiatalok a közeli szán-
tást kezdték átbogarászni. Több csontot és cseréptöredéket is
találtak.
A beszélgetések közben elhangzott az is, hogy egy magán-
személy finanszírozná az eredeti templom újbóli felépítését,
csak ehhez még sokat kell majd egyeztetni az illetékes 
hivatalokkal.
A Csengelére "hazajáró" régésszel annyiban maradtunk, hogy
tartjuk az eddigi idõrendet, és 12 év múlva újabb elõadást
fog tartani falunkban.

Molnár Mihály

Airsoftosok Csengelén
Május 21-én került megrendezésre a "Móra-fás" erdõben egy
jótékonysági gyûjtéssel egybekötött Airsoft szabadidõ-sport
rendezvény. Csengele már nem elõször adott otthont ennek a
programnak, melyben kettõ vagy több oldal próbálja elérni
céljait, véghezvinni a játékban rájuk osztott feladatokat.
Mindezt természetesen megfelelõ védõfelszerelésben. A fela-
dat, megtalálni minél több konzerv és víz lerakatot. Erre
most több mint 80 fõ vállalkozott, akiknek 30 óra állt ren-
delkezésükre a feladat teljesítéséhez. 
A megszerzett konzerveket és ásványvizet az általános isko-
la kapta meg.

Általános iskola hírei
Gyereknap
Gyereknapunk délelõttjét idén a focipályán tartottuk, az
egész programsorozatot egy kiadós bemelegítéssel kezdtük
meg. Utána vegyes csapatokkal sorversenyt rendeztünk, ahol
a fejjel való labdavezetés és a szivaccsal vízhordás mellett,
egyéb játékos feladatok is voltak.
A verseny után tízórai szünet következett, ahol minden
résztvevõ kapott még egy kis csomagot, melyben üdítõ és
diákcsemege vagy mûzliszelet vagy aszalt datolya volt.
Miután mindenki jól lakott és hûsölt egy kicsit, 
osztályonkénti akadályversenyre indultak a gyerekek. Az
akadályok a pálya körül voltak szétszórva, a gyerekeknek
térkép segítségével kellett tájékozódniuk, hogy mikor melyik
állomáshoz menjenek. Az állomásokon zsákba ugrálás, vízi-

bomba dobás, szókirakó és még sok egyéb érdekes feladat
várta tanulóinkat.
Délben visszatértünk az iskolába, ahol a gyerekek kipróbál-
hatták új trambulinunkat, melynél igen terjedelmes sor
képzõdött rövid idõ alatt.
Ebéd után a faluházba mentünk, ahol meghallgathattuk a
Zenével a rákos gyermekekért alapítvány fantasztikus pro-
dukcióját. Mindenki nagyon élvezte az elõadást. 

Befejezésképpen eredményhirdetés következett. A sorverseny
elsõ helyezettje Szécsényi Vivien csapata lett, majd õket
Bencsik Milán és Széplaki Lili csapata követte. Az akadály-
versenyen az alsósok közül a negyedik, a felsõsök közül a
nyolcadik osztály végzett az elsõ helyen. De senkinek nem
kellett üres kézzel távoznia, hiszen minden osztály kapott
egy szép ajándékcsomagot, melyet közösen fogyaszthattak
el.
Köszönjünk minden résztvevõnek és minden szervezõnek,
állomásvezetõnek és végül de nem utolsó sorban az
alapítvány tagjainak, hogy részt vettek gyereknapunkon!

Rényi Virág

Óvodai hírek
Májusi programok az óvodában

Madarak fák napja (május 10.)
Az óvodai környezeti nevelésünk során célunk a természeti

és társadalmi környezethez való pozitív viselkedési formák
és magatartásmódok kialakítása, a környezeti kultúra iránti
igény megalapozása. A gyermekek közvetlen környezetében
lévõ élõvilág megismertetése és megszerettetése. Fontosnak
tartjuk a gyerekek közösségi nevelését, az egészséges élet-
mód kialakítását a helyi lehetõségek kihasználásával.

Az óvoda környéke, udvara és a szervezett séták és kirán-
dulások nagyszerû lehetõségeket kínálnak a gyermekek
számára, hogy közvetlenül megtapasztalják a környék szép-
ségeit, mindezek által maradandó élményekhez jutva.

A gyerekek nagy örömmel vesznek részt az egy-egy
eseményhez kapcsoló különbözõ tervezett tevékenységeken.

Nem történt ez másként a madarak fák napjára rendezett
színes tevékenységsorozat kapcsán sem. Beszélgettünk a
gyerekekkel a fák, az erdõ szerepérõl; az erdõben élõ álla-
tokról, madarakról. Az itthon is honos kerti madarak jelen
vannak óvodánk kertjében is. Ezeket a madarakat 
folyamatosan figyeljük minden évszakban, télen gondosko-
dunk etetésükrõl. Megfigyelt madaraink: cinke, galamb,
veréb, feketerigó, fakopáncs. A költözõ madarak közül a
gólya, fecske.

A nap folytatásaként a gyerekek készítettek papírból fes-
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téssel, ragasztással fát, amiket egymás mellé helyezve alakí-
tottuk ki saját erdõnket. Ragasztottunk fészket madár-
fiókákkal, az ügyesebbjei pedig hurkapálcából és színes
papírból gólyát készíthettek. A nap zárásaként népi kör-
játékokat játszhattak a gyerekek.

Pigniczki Tiborné

Kirándulás a van der Duim tanyán
A csengelei óvodások és bölcsõdések május 20-án ellátogat-
tak egy Csengelén élõ holland család farmjára. A házigazda,
Sandra de Buck megmutatta az állatait, amiket meg is tudtak
simogatni a gyerekek. A legjobban a kecskesimogatást és
etetést élvezték, hiszen mindannyian bemehettek az õ
területükre, szabadon sétálgatva a kis gidák között.

Ezen kívül megnézték az ovisok a lovakat, borjúkat,
birkákat, malacokat és tyúkokat is. A séta befejezéséül a
gyermekek örömmel fogyasztottak el egy kis ropogtatnivalót
és közben akinek még kedve volt hintázhatott és
csúszdázhatott, homokozhatott is. A szülõknek köszönjük a
felajánlásokat, Sandrának pedig a lehetõséget, az önkor-
mányzatnak pedig hogy kivittek bennünket.

Edlichné Fekete Piroska

Kihívás napja
Az egészséges életmódra nevelés kapcsán - amely az óvoda
egyik lényeges feladata - tartottuk az idei kihívás napját
május 24-én.
A nap a reggeli közös tornával kezdõdött a nagycsoportban.
Volt zenés aerobik, népi játékok és gyermektáncok is. 
A tízórai a naphoz kapcsolódóan zöldségekbõl és 
gyümölcsökbõl állt, hiszen az egészséges táplálkozás is a
programunk része. Almából, banánból és répából még turmix
is készült a gyerekeknek, amit örömmel fogyasztottak el.
Tízórai után folytatódott a mozgás, akadálypályák és

ügyességi játékok színesítették a délelõttöt. A gyermekek és
felnõttek egyaránt jól érezték magukat. Köszönet a
szülõknek a sok finom zöldségért, gyümölcsért. 

Varga Györgyi

Buborék party
Május 25-én a Truffaldino Bábszínház szezonzáró elõadása
rendhagyóra sikeredett, ugyanis a mûvészek, különleges,
"buborék party"-val kedveskedtek a gyermekeknek. Négy
helyszínen különbözõ technikákkal, különbözõ méretû
buborékokat fújhattak, festhettek, eregethettek a gyermekek.
Mindenki élvezte a csodálatos buborék világot, kicsi és nagy
egyaránt. Itt köszönjük meg a szülõknek, hogy lehetõséget
adnak a Truffaldino Bábszínház mûvészeinek, hogy a
nevelési év folyamán, különleges látvánnyal, mesékkel
kápráztassanak el minket.

Kirándulás a kiskunmajsai Lópofa
Lovardába
Másnap újra izgalmas élményeket kínáltunk a gyerekeknek,
ugyanis a Lópofa Lovardában, lovas oktató és lovas terapeu-
ta segítségével, minden gyermek lóra szállhatott és a tanpá-
lyán mehetett néhány kört. A gyermekek nagy lelkesedéssel
vettek részt a programon, volt, aki a nagy lovat, volt, aki a
pónit választotta. Aki éppen nem lovagolt, az a lovarda fa
játszóterén tölthette az idõt. Köszönetet mondunk önkor-
mányzatunknak, hogy a kisbusszal biztosította az utazási
lehetõséget. 

Víghné Nyikos Tünde

Gyereknap
A csengelei bölcsõdéseknek, óvodásoknak május 27-én tar-
tottuk a Gyereknapot.
A szülõkkel közösen megrendezett programon "Falunézõ
járattal" kiutaztunk a csengelei táborozóhelyhez, ahol árnyat
adó fák alatt az óvónõk ötletei alapján színes programok
vártak a gyerekekre. Különféle mozgásos, ügyességi



játékokkal készültünk számukra. 
Az anyukák finom palacsintával kedveskedtek a kisgyer-
mekeknek, amit jóízûen elfogyasztottak.
Köszönjük a kedves Szülõknek a segítõ munkát, felajánlá-
sokat, az utazási lehetõséget, a polgárõrségnek a
közremûködést, hogy élménygazdag Gyereknapot tudtunk
biztosítani. 

Tóth-Andorné Farkas Éva

Megérkeztem!
Május hónapban született gyermek: Kiss Norbertnek és
Molnár Ildikónak Vilmos
Gratulálunk!
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. július 13.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. július 4.
Rendõrségi fogadóóra:
Minden hónap elsõ keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

hírek
6. oldal 2016. júniusCsengelei

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

INTERNET ALAP TANFOLYAM
A FALUHÁZBAN!

2016. június 15-én 17-19 óráig - 
levelezési ismeretek

2016. június 22-én 17-19 óráig - facebook
2016. június 29-én 17-19 óráig - skype
A három alkalom 3000 Ft-ba kerül!

Minimum 10 fõ szükséges az induláshoz,
akinek van saját laptopot hozzon magával.

Érdeklõdni: 06-30/3 944-085

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

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 PB GÁZCSERE
TELEPÉN KAPHATÓ:

11,5 kg-os palack - 3800 Ft
23 kg-os palack - 7600 Ft

Nyitva tartás: Hétfõtõl-vasárnapig: 700 - 2100

Állatorvosi ügyelet
2016. június 11-én 6 órától
2016. június 13-án 6 óráig 

Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2016. június 18-án 6 órától 
2016. június 20-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2016. június 25-én 6 órától 
2016. június 27-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2016. július 2-án 6 órától 
2016. július 4-én 6 óráig 
Dr. Farle Csaba 
Telefon: 06-70/330-4504

24/2015.(IV.28.) MvM rendelet fiatal mezõgazdasági 
termelõk indulásához nyújtott támogatás kedvezményezettje

Magony Levente 6765 Csengele, Tanya 120.
A támogatás megítélt összege: 40.000 Euró

Állattenyésztés: baromfitenyésztés



Hirdetések
Kaszálót keresek! Lehetõleg avas fûtõl mentes kaszálót keresek. Bérvágást is vállalok
sodrással. Érd.: 06-30/328-2375

Csengelén eladó: Csikós-féle terménydaráló 220V kifogástalan állapotban,
alig használt HONDA rotátor vontatható 
kocsival, fa mázsa, szõlõprés+daráló, boros hordók több méretben, hibát-
lan fagereblye, répaszelõ, talicska, kerti szerszámok.
Érdeklõdni:0620/3766-569-es számon lehet.

Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területû, közmûvesített
építési telek eladó. Érdeklõdni: Süli Gabriella 06-30/444-1915

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

Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üvegtartó polccal
három bárszékkel. Ágynemûtartós két személyes 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 tele-
fon készülék. Könyvek: betegségeket felismerõ lexikonok, 1994-2001-ig 104
db-os havi megjelenésû válogatás könyvek. Egy tekercs új tüskésdrót,
keréken guruló gázzal mûködõ 2 égõs grill. Újszerû állapotban nagy kerekû
robogó 140 km óraállással, sisakkal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slag-
gal. 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 melléképületek is tartoz-
nak (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.: 06-30/494-9915

Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 
2042 m2-es szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-
9915

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 bon-
tásra, 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, elektromos 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.) 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

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

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

Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Két db jó állapotban lévõ heverõ és két fotel eladó! Érdeklõdni: 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

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõdni a 06-20/206
7241-es telefonszámon lehet.
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