
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessKKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22001166..  mmáárrcciiuuss

Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek

IX. Találkozója

2016. március 19-én

18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.
Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, 

és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

Érkezéskor: aperitif, 

Vacsora: sertés raguleves, sültes tál és sütemény.

ÉRDEKLÕDNI LEHET:
Nagy Mihály

Telefon: 06 (30) 390-99-86

Törköly Ágnes

Telefon: 06 (30) 443-57-76

Vendégmûvész: 
Oszvald Marika

,,
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Önkormányzati hírek
Csengelei Agrárfórum
2016. február 24-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Szervezete és a Települési Agrárgazdasági
Bizottság közös szervezésében agrárfórumot tartottak a
faluházban.

A megjelenteket az agrárgazdasági kamara Csongrád megyei
elnöke, Kispál Ferenc köszöntötte, és ismertette a programot.
A tájékoztatók elõtt Kormányos Sándor is köszöntötte az
érdeklõdõket, és örömét fejezte ki azért, hogy sokan eljöttek
a rendezvényre.
Elsõként a Hansa Kontakt Kft. ügyvezetõ igazgatója, Lekeny
György ismertette az M5-ös autópálya melletti nagybani
piaccal kapcsolatos információkat, a tervezett megnyitási
idõpontot, a helyfoglalási díjakat és egyéb tudnivalókat.
A következõ tájékoztatót Vecseri Csaba, az agrárgazdasági
kamara Csongrád megyei fõ falugazdásza tartotta. A

növényvédelmi törvény változása miatti teendõket
ismertette, felzúdulást okozva azzal az új elõírással, hogy a
permetezõ gépeket vizsgáztatni kell, és szakembert is be kell
vonni a munkákba.
Az agrárgazdasági kamara Csongrád megyei földügyi 
referense, Gósz Zoltán az új földügyi aktualitásokról beszélt.
Elhangzott, hogy most már külföldi is szerezhet földet, csak
uniós állampolgárnak kell lennie. Szólt a földárverésekrõl és
a földek megszerzésének feltételeirõl is.
A Vidékfejlesztési Program aktualitásairól Szüts László, az
agrárgazdasági kamara Csongrád megyei igazgatója adott
tájékoztatót. Ismertette azokat az összegeket, melyeket el
lehet nyerni, és hogy ezekhez milyen feltételeket kell tel-
jesíteni. A támogatás 50 %-os, mely összefogás esetén 60 %
is lehet.
Az õstermelõi igazolványok cseréjével kapcsolatos informá-
ciókat a csengelei falugazdász osztotta meg a hallgatóság-
gal. A régi igazolványokat kártya alapúra fogják cserélni, de
akinek ez évre még érvényes az igazolványa, az az év végéig
még használhatja.
Az agrárfórum több mint két óra hosszat tartott. Az esemény
teljes videó-felvétele hamarosan látható lesz a 
www.csengeleiinformaciok.hu internetes oldalon.

Törköly Ágnes

Általános Iskolai hírek
Farsang
Február 12-én délután a faluházban került sor az iskolai
farsangra. Az elsõ osztályosok külön-külön mutatták be
ötletes jelmezeiket. A második osztályosok Túró Rudinak
öltöztek és így láthattuk táncukat.

A harmadik osztályosok egy bajor sörtáncot adtak elõ. A negyedik
osztályosok a Mignon címû mese után mutattak be egy nagyon
humoros elõadást. Ezután következtek a pantomim mûvészek, akik
az ötödik osztályosok voltak. A hatodikosoktól egy spanyol táncot és
Kis Grofó népszerû slágerének paródiáját láthattuk. A hetedik osztá-
lyos rablónak öltözött fiúk a csinos rendõrlányokat próbálták elcsábí-
tani.A nyolcadik osztály a Madagaszkár állatkertjét mutatta be.

KKoonntteesszz  AAddrriiáánn  aazz  eellssõõ  
ccsseennggeelleeii  mmaaggyyaarr  bbaajjnnookk

2016. február 13-án, Budapesten rendezték meg az ez évi
Grappling Magyar Bajnokságot. 
Az országos megmérettetésen Kontesz Adrián is részt vett
a gyermek korosztályban, a 40 kg-os fiúk között. A Gi
kategóriában második, a NoGi kategóriában I. helyezett
lett. Az elsõ helyezésével megszerezte Csengelének az elsõ
magyar bajnoki címet. Edzõje Sípos Dániel, a Kisteleki
Kistérségi Küzdõsport Egyesület elnöke. 
Csengelérõl más grapplingos nem indult a bajnokságon.

Molnár Mihály
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A délután folyamán még különbözõ játékos vetélkedõkön vehettek
részt a gyerekek, melyek nagyon tetszettek mindenkinek. 
A sok játék és szórakozás közben jól estek a szülõk által készített
finomságok. Így közösen mindenki egy nagyon kellemes délutánon
vehetett részt. 

Mûvészeti iskola hírei
Félévi bemutató
Február 1-jén került sor a mûvészeti iskola félévi bemu-
tatójára. Ekkor minden növendék bemutatja, mit tanult a
félév folyamán.
Elsõként a Napsugár színjátszó csoporttól láthattuk a Miri, a
manólány címû darabot. Õket egy zenei blokk követett,
Rózsa Dorina, Gera Kitti, Samu Katalin, Niemeyer Jasmin,
Hegedûs Boglárka trombitán, Tóth Marcell tenorkürtön ját-
szották el a megtanult darabjukat. Ezután furulyás
növendékek következtek. Bencsik Panna, Szûcs Viola,
Katona Angelika, Vágó Petra, Harkai Milán furulyán adtak
elõ gyermekdalokat.

A 4-5. osztályosok tánca folytatta a mûsort, egy rumbát
láthattunk tõlük. A táncot az ütõsök produkciója követte.
Széplaki Tibor, Gera Dominik, Vincze Viktória, Kontesz
Adrián, Hegedûs Bálint, Kormányos Viktória pergõdobon
ütöttek különbözõ ritmusokat. 

A következõ blokkban olyan növendékek zenei produkcióit
hallhattuk, akik már több éve zenélnek hangszerükön.
Bencsik Nikolett, Molnár Barbara, Katona Johanna, Pigniczki
Tibor, Katona Petra trombitán, Balog Bella és Széplaki Vivien
pedig kürtön zenéltek. Tõlük már hosszabb darabokat hall-
hatott a közönség. A rézfúvós játékot újabb ütõs növendékek
elõadása követte, Katona Veronika, Forgó Bálint, Mihályi
Attila és Hajagos László szintén pergõdobon adták elõ rit-
musaikat.

A 6-7. osztályos táncosok egy disco táncot mutattak be.
Ezután középiskolások következtek, akik tanulmányaik
mellett is vállalják a felkészülést erre a napra. Forgó Judit és
Széplaki Szintia kürtön, Martus Nikolett, Zsolnai Balázs,
Csókási Evelin, Tóth Ákos, Kovács Zsolt, Holo Patrik trom-
bitán és Tóth Bence tubán játszottak.

A táncos növendékek között is vannak középiskolások, akik
a 8. osztályosokkal közösen egy mambót táncoltak el.
A mûsort a Fõnix színjátszó csoport zárta, akik Karinthy
Frigyes Tanár úr kérem címû mûve után a Tanárnõ kérem
címû darabot adták elõ.

A délután folyamán nagyon szép és színvonalas produk-
ciókat láthattunk hallhattunk, melyért köszönet a
gyerekeknek és természetesen a felkészítõ tanároknak. A
táncos növendékeket Czirokné Krizsán Zsuzsanna és Csáki
Klaudia készítette fel. A rézfúvós tanulókkal Czirok Zoltán,
Gömöri Balázs és Kalmár Gergely foglalkozik. Az ütõsöket
Tömösi Tamás tanítja a színjátszó csoportokat pedig
Lantosné Horváth Irén. 

Törköly Ágnes

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
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Óvodai hírek
Februári események a Csengelei Szivárvány
Óvodában és Egységes Óvoda-Bölcsõdében

A február hónap igen eseménydúsan telt a gyermekek
számára. Február 2-án ünnepeltük a Medvenapot, a gyer-
mekek reggel egy-egy otthonról hozott plüss mackóval
érkeztek, melyeket tiszteletbeli ovisokká avattunk, minden
mackó megkapta a "kisgazdája" jelét, majd a gyermekeket is
mackóvá változtattuk arcfesték segítségével. Reggeli után a
vizuális nevelés keretein belül mackókat színeztünk, festet-
tünk, vágtunk, ragasztottunk, majd vidám táncházban vett
részt az intézmény mindhárom csoportja, ahol medvés
játékokkal, énekekkel, versekkel próbáltuk elõcsalogatni a
medvét a barlangjából. Ezután a gyerekek is megkóstolhat-
ták a medve kedvenc csemegéjét, a mézet, majd közösen
kivonultunk az udvarra, plüssmackóinkkal együtt, hogy
megnézzük, vajon meglátja -e a medve az árnyékát, avagy
nem. Idén tréfás kedvében volt az idõjárás, mert amikor a
Katica és a Pillangó csoport vonult ki az udvarra, szépen
sütött a nap, tehát a hagyományos idõjárásjóslás szerint,
még hosszú tél várható, de amikor a Napocska csoport vonult
ki az udvarra, épp felhõs volt az ég, tehát medvéink nem lát-
ták meg az árnyékukat, így rövid télre számíthatunk. Hogy
meddig tart a tél az majd kiderül, de hogy a Medve nap 
programjai alatt minden gyermek jól szórakozott, az teljesen
bizonyos. 

Február elsõ hetében a közlekedés témakörével foglalkoz-
tunk, élményszerzõ sétán vettünk részt, ahol megtekintettük
a buszmegállót, a busz indulását és az önkormányzat kis-
buszainak segítségével eljuthattunk a vonatállomásra is,
ahol láthattunk néhány elhaladó vonatot, ami még dudált is
a vidáman integetõ gyermekeknek. A gyönyörû napsütéses
idõben nagyon élvezték a gyerekek a kirándulást, melyhez
köszönjük szépen az önkormányzat segítségét. 

A hónap eseményeit megkoronázandó megtartottuk 
hagyományos farsangi ünnepségünket is, melynek
elõzményeként videó összeállítást tekinthettek meg a
gyerekek a Riói, a Velencei karneválról és a Busójárásról,
hogy betekintést nyerhessenek, más országokban hogyan is
zajlik ez a farsangi, karneváli idõszak. Farsang napján izga-
tottan gyülekeztek a gyerekek a Pillangó csoportban, és
kíváncsian figyelték egymás jelmezeit, számos ötletes és vál-
tozatos maskarát viseltek a gyerekek, akik szerették volna,
azokat az óvónõk még ki is festették. A legnépszerûbb a
pókember, a hercegnõ és a katica jelmez volt. 

Reggeli után aztán, a csoportok farsangi elõadásával
kezdõdött a mulatság, számos farsangi, télûzõ vers, ének
hangzott el, a Pillangó és a Napocska csoport tagjai még tán-
cot is betanultak az ünnepségre. Ezután az óvoda dolgozói-
nak elõadása következett, akik kacsatáncukkal szórakoztat-
ták a gyerekeket, melybe végül õket is bevonták. Egész
délelõtt tartott a tánc és a mulatság, az ördögök az
angyalokkal, a kalózok a hercegnõkkel táncoltak, majd
ünnepi tízórai következett, melyrõl a szülõk gondoskodtak,
ezúton is köszönjük nekik, a finomabbnál finomabb fánkok,
édes és sós sütemények elkészítését valamint az üdítõket. 

Víghné Nyikos Tünde óvónõ  
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Mûanyag feldolgozó indul Csengelén
Több hónapja lehet arról hallani, hogy a volt vágóhíd
területén egy mûanyag feldolgozó üzem indul. Ez alka-
lomból beszélgettem Bárdos Róberttel a cég egyik tulaj-
donosával és vezérigazgatójával.
Szeretném megkérni, hogy néhány szóban mutassa be a
céget!
A cég neve RR Plast Zrt. Gyõri Rezsõ társammal ketten
vagyunk tulajdonosok, 50-50%-ban. Mindketten jelentõs 
szakmai háttérrel rendelkezünk a mûanyag-feldolgozás
terén, hiszen korábban én is ezen a területen dolgoztam,
üzlettársam pedig Magyarország második legnagyobb
mûanyag-újrahasznosítással foglalkozó cégnek egyik tulaj-
donosa. A mi cégünk 2015-ben alakult abból a meggondo-
lásból, hogy Magyarország délkeleti régiójában senki nem
foglalkozik használt mezõgazdasági fólia feldolgozásával.
Cégünk ezért elsõként ezt az üzletágat szeretné elindítani. 
Oszlassuk el mindenkiben a kételyeket: komoly 
szakhatósági engedélyekre van szükség ahhoz, hogy egy
mûanyag-újrahasznosítással foglalkozó cég elinduljon.
Ezért nem kell senkinek semmiféle ártalmas, egészségre
káros hatásoktól tartania.
Így van és eddig éppen ezért nem történt még látványos
építkezés, mert az engedélyekre vártunk, hiszen, bár ez nem
veszélyes hulladék, ennek gyûjtését sem lehet ezek nélkül
végezni. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõfelügyelõség (OKTVF) részérõl komoly engedélyezési
eljáráson mentünk keresztül, valamint ez a hatóság 
folyamatosan fogja a helyszínen ellenõrizni a késõbbiek
során is, hogy az engedélyben foglalt szabályokat betartjuk
e. Tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek attól amit nem
ismernek sokszor tartanak. Azt viszont tudni kell, hogy
amikor otthon a kert végében hegyekben áll a fólia és azt
esetleg elássák, vagy - amire még gondolni is rossz - elégetik,
az komoly veszélyt jelenthet saját magukra, környezetükre
és embertársaikra is. Ez a módszer veszélyes és káros, de ha
behozzák hozzánk a fóliát és mi újrahasznosítjuk akkor a
lehetõ legkörnyezetbarátabb módon járnak el. 
Itt helyben történne a fólia feldolgozása? 
Nem, egyenlõre még nem, hiszen még nem kezdõdtek meg az
építkezések, erre a megfelelõ forrás megteremtése után kerül
sor. Most elsõként begyûjtjük a fóliát, bebálázzuk és elszál-
lítjuk hasznosításra, Sümegre. 
Távolabbi célok között szerepel a cég bõvítése?
Természetesen szeretnék megoldani a helybeni hasznosítást
és ebbõl újra fólia, takarófólia és egyéb végtermékek
gyártását tervezzük. 
Szeretnénk még törött mûanyag rekeszek, vödrök 
gyûjtésével és hasznosításával, valamint új ládák, rekeszek,
vödrök, agrofóliák értékesítésével is foglalkozni. 
Mikor szeretnék elindítani a munkát és hol lehet 
jelentkeznie annak, aki esetleg munkát vállalna Önöknél?
Terveink szerint márciusban indítjuk el a munkálatokat. A
kisteleki Munkaügyi Központban megvannak az adataink,
ott gyûjtik az önéletrajzokat, indulás után pedig a helyszí-
nen is lehet jelentkezni. 
Férfi vagy nõi munkaerõre van elsõsorban szükség,
milyen munkakörökre keresnek munkát?
Mindkét munkaerõre szükségünk van, hiszen a fólia
elõkészítését hölgyek is tudják végezni. A késõbbiek során

speciális tudással rendelkezõ kollegákat is várunk, mind
adminisztratív, mind gépkezelõ munkakörben.

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a munkához,
remélem minél több csengelei alkalmazottal.

Törköly Ágnes

Darts: Maratoni verseny a IX. Gábor Kupán
2016. január 30-án rendezték meg a IX. Gábor Kupa darts versenyt a
Korona sörözõben. 15 játékos nevezett - köztük négy kiskunhalasai
dartos is - de többen nem játszották végig mind az öt versenyszámot.
Mester 501 döntõjében Nagy D. Bence fogyasztotta el elsõként a 
pontjait. Második helyen Darányi Zoltán (Kiskunhalas) 11 hibapont-
tal végzett, míg a harmadik Csorba Árpád lett 16 hibaponttal.
A Krikett végsõ küzdelmében Darányi Zoltán (Kiskunhalas) rakta ki
elsõként a tábláját, 86 hibaponttal. A második Putnoki János lett 237
hibaponttal, míg a harmadik Csókási Tibor lett 283 hibaponttal.
A dupla be-kiszállós 301 döntõjében szintén Nagy D. Bence végzett az
élen. Kisa Zsolt (Kiskunhalas) 16 hibaponttal második, Gurdics Gábor
92 hibaponttal harmadik lett.
A Shanghai versenyszám döntõjében, a harmadik körben Balkó István
(Kiskunhalas) Shanghai-t dobott, így korán véget vetett a küzdelemnek 37 pon-
tos eredményével. Mászáros Péternek ekkor 15 pontja volt, ami a második
helyezést hozta, a harmadik helyen Gudics Gábor végzett 3 ponttal.
A legtöbb pont dobásában (High Score) Kisa Zsolt (Kiskunhalas)
gyõzedelmeskedett 507 ponttal. Csáki Martin 426 pontjával második
lett, míg a harmadik helyet Darányi Zoltán (Kiskunhalas) szerezte
meg 420 pontjával. Az új versenyzõnek számító Csáki Martinnak a
többi versenyszámban nem került a döntõkbe, viszont a High Score-
ban szép teljesítményt nyújtott.
A versenyszámokban elért pontok összesítésével alakult ki a
IX. Gábor Kupa végeredménye:
1. Nagy D. Bence  54 pont
2. Gurdics Gábor  49 pont
3. Kisa Zsolt (Kiskunhalas) 46 pont
4. Darányi Zoltán (Kiskunhalas) 45 pont
5. Putnoki János  42 pont
6. Csókási Tibor  39 pont
7. Mészáros Péter  31 pont

Balkó István (Kiskunhalas) 31 pont
8. Túri Kornél  30 pont
9. Csáki Dávid  26 pont
10. Csáki Martin 25 pont
11. Nagy Gábor  24 pont

Csorba Árpád  24 pont
12. Vlasits Zoltán (Kiskunhalas) 9 pont
13. Tamási Zoltán  3 pont       

Az érmeket, kupákat és az okleveleket a verseny 
szponzorálója, Nagy Gábor (a gyõztes édesapja) adta át. 

M. M.



Van utánpótlása a fafaragásnak
Vincze János fafaragó népi iparmûvész sok-sok dicsõséget
hozott falujának az országos tárlatokon való szereplésével.
Az idõs mûvész gondolt a jövõre is, ezért tanítani kezdte az
általános iskolás Mihályi Lászlót, aki hétvégenként jár el
hozzá a mûhelyébe. Az eltelt több mint egy év alatt szépen
fejlõdött a tudása, mestere szerint tehetséges gyerek. Mivel
idõben kezdett el foglalkozni a fafaragással, még szép jövõ
állhat elõtte. 

M. M.

Csengeleiek a bajnok Reál Margitban
A 2015/16-os kiskunmajsai teremlabdarúgó bajnokság múlt
év novemberében kezdõdött, és az utolsó fordulója 2016.
február 6-án volt
A Reál Margit ifistái az utolsó mérkõzésükön 2:2-es döntet-
lent játszottak a Hosszú Hétvége játékosaival, de mivel az
elõzõ fordulóban 4:2-re legyõzték õket, az összesített ered-
mény alapján a "C" csoportban megõrizték bajnoki címüket.
A csapat tagjai voltak (dõlt betûvel a csengelei játékosok
jelölve): Antal Sándor, Csoma László, Dávid Róbert, Dusa
Ferenc, Jagicza Zoltán, Maksa József kapus, Mészáros Gábor,
Molnár Alex, id. Molnár Zsolt, ifj. Molnár Zsolt, Nagy Ádám,
Nagy Tamás, Novák Balázs, Putnoki János csapatkapitány,
Szendrey Zoltán, Szécsi Márkó, Váradi Dániel, Váradi Gergõ.
Az edzõ a szintén csengelei Kiss Nándor volt. Novák Balázs
a torna legjobb játékosa díjat is megkapta.

A Reál Margit senior csapatának Csengelérõl Kiss Nándor és
Tamási Zoltán volt a tagja. Õk a hat csapatból az ötödik
helyezést szerezték meg. A Reál Margit elnöke Váradi Károly. 

Molnár Mihály

Megérkeztem!
Február hónapban született gyermek: Balogh Istvánnak és
Rácz Veronikának Manó Rómeó
Gratulálunk!
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. március 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. március 7.
Rendõrségi fogadóóra:
Minden hónap elsõ keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

hírek
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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

Tisztelt Lakosság!
A Kiskunfélegyházi Szent István 

Karitas szervezésében 
INGYENES RUHABÖRZE lesz 

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

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

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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Hirdetések
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, ajándéktár-
gyak, 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 tüskésdrót, keréken guruló gázzal
mûködõ 2 égõs grill. Újszerû állapotban nagy kerekû robogó 140 km óraál-
lással, 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 melléképületek is tar-
toznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha,
ami szántóból, legelõbõl és kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számki-
jelzést 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

2016. március 7. oldal
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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. március 5-én 6 órától 
2016. március 6-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter Telefon: 06-30/487-4030, 

2016. március 12-én 6 órától 
2016. március 16-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán Telefon: 06-70/424-4455 és 
Dr. Kunstár Pál Telefon: 06-30/488-0267, 

2016. március 19-én 6 órától 
2016. március 21-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila Telefon: 06-30/390-4624, 

2016. március 26-án 6 órától 
2016. március 29-én 6 óráig 
Dr. Farle Csaba Telefon: 06-70/330-4504

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



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. Érd.: 06-70/604-7779

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 hold földdel,
õszibarackossal, gazdasági épületekkel és felszereléssel (kistraktor, perme-
tezõ, rotátor stb.) együtt eladó! Érd.: 06-30/9980340

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

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

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

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

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

10 hektós víztartály, Lada tetõcsomagtartó eladó! Érdeklõdni: Tisóczki
István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó, valamint albér-
letet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as telefonszámon! 

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

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

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

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

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

Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os telefonszámon.

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, hivatalos gázkémény, 35 hek-
tós, 6 mm vastagságú olajtartály, valamint Transporter elsõ kettes ülés!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-30/6330117

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

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

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdõ, szántó, legelõ),
vagy csak maga az ingatlan is. 
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévõ francia ágy és 4x4 m-es szobába való
padlószõnyeg is eladó! Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 2 db kétszemélyes rekamié és ugyanitt
parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklõdni: +36-20/59 42041

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

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

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

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és belsõ
munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317

8. oldal 2016. március
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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!


