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PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, mellyel a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat („A” 
típusú), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó („B” típusú) fiatalokat támogatja. Az önkormányzat 
a pályázatot kiírta: 2016. október 4-én.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.csen-
gele.hu weboldalon.
- Az elektronikus rendszer használatával kapcsolatos 
tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető.
06-1-795-5600
A telefonos ügyfélszolgálatot az alábbi időpontokban érheti 
el:
- hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
- kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
- szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-
16:00 óra között.
Vagy e-mailben a bursa@emet.gov.hu címen.
Ha bármi egyéb kérdése van, érdeklődjön a Polgármesteri 

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS

hírek

Mobil ügyfélszolgálat
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala által működtetett mobil ügyfélszolgálat szeptember 
14-én 8-12 óráig Csengelén nyújtott különféle szolgáltatáso-
kat.
Az országban eddig ez az egyetlen egy mobil busz működik, 
ami szeptemberben egy héten keresztül Csongrád megyében 
járta a településeket és állt a lakosság rendelkezésére. 
Személyi iratokat, diákigazolványhoz szükséges NEK adat-
lap igénylést és ügyfélkapu nyitást intézhettek a lakosok.

Dr. Juhász Tünde megyei kormánymegbízott bízik benne, 
hogy a későbbiek során több ilyen mobil busz is fog működni 
az országban és évente többször is lehetőség lesz a helybeni 
ügyintézésre.

Több száz terméket kapott 
adományként a Kisteleki Járás 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata

A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a járás hat 

településén (Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, 

Pusztaszer) nyújtja szolgáltatásait, a lakosság számára 

elérhetően. Sokrétű feladatot lát el annak érdekében, hogy 

elősegítse a gyermekek veszélyeztetettségének megszünteté-

sét, a családok érdekének előmozdítását, valamint adekvát 

segítséget nyújt ahhoz, hogy a családok képesnek érezzék 

magukat problémájuk megoldásában.

 Az intézmény 118 családdal van folyamatos kapcsolatban, 

jelentős részük igen alacsony jövedelemmel rendelkezik. A 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőségeihez mérten 

természetbeni juttatásokkal is igyekszik a családok jólétét 

előmozdítani, melyre a hozzá a napokban eljuttatott, több 

száz háztartási terméket tartalmazó adománycsomagnak 

köszönhetően lehetősége nyílt. 

A szegedi Florin Zrt. és a kecskeméti Malen Kft. által 

felajánlott termékek között tusfürdők, testápolók, 

mosogatószerek, több mint száz Pedex tetűirtó szer, folyé-

kony szappanok, valamint felmosó szerek vannak, melyek 

nagymértékben járulnak hozzá a rászorulók háztartásának 

ellátásához.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége folyama-

tos, ezért minden hasonló adományt örömmel és köszönettel 
fogad.

Vajda Mihály 90. születésnapja

Vajda Mihály szeptember 26-án töltötte be 90. életévét. Ez 

alkalomból Kormányos Sándor polgármester köszöntötte őt, 

majd átnyújtotta a miniszterelnök oklevelét egy csokor virág 

kíséretében. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Születésnapja alkalmából gratulálunk és további jó egészsé-
get kívánunk!

Törköly Ágnes

A tollas csapat kirándulása
Szeptember 22-től 25-ig a tollas csapat a Bihar-hegységbe, a 
Boga völgybe ment kirándulni. Az utazást a Rényi házaspár 
szervezte, akik többször jártak már ezen a vidéken.
 Csütörtök reggel 22-en indultunk útra. A többszöri pihenők 
után az első látványosság, melyet megtekintettünk, a 
Medve-barlang volt. Nevét a barlangban megtalált rengeteg 
medve csontvázról nevezték el. Az állati maradványokon 
kívül külön látványosság volt, hogy a mészkőn átszivárgó 
víz gyönyörű cseppképződményeket hozott létre, melyek 
igazán szemet gyönyörködtetőek voltak. A barlang látoga-
tása után a szálláshelyre utaztunk és elfoglaltuk a 
szobáinkat. Ezután már nagyon jól esett a finom vacsora, 
ami közben megbeszéltük a következő napi programot. 
Vacsora után jött a kártyázás, malmozás, beszélgetés, egy 
szóval jól éreztük magunkat.

A pénteki napon elsőként a sofőrünknek adódott nehéz 
dolga, hiszen a busz számára majdnem járhatatlan úton kel-
lett mennünk addig a pontig, ahonnan megkezdhettük a 
túrázást. Egy darabig együtt ment a csapat, majd három 
részre szakadtunk. Volt, aki visszament a buszhoz és ott 
nézelődve, beszélgetve töltötte el a délutánt, volt aki a 
betervezett túrát, vagyis a hegyek közötti szikla hasadéko-
kat felülről szerette volna látni és voltak akik alulról. A 
túraútvonalak kemények voltak, de az elénk táruló látvány 
feledtette velünk a fáradtságot.

Másnap sokunk kisebb izomlázzal küzdött, de így is nagy 

lelkesedéssel indultunk el, hogy megnézzük a hegyek közöt-

ti vízeséseket. Ez az útvonal sem volt könnyű, bizony elég 

meredeken és később a hegygerincen tettük meg a túraút-

vonalat pihenőkkel beiktatva és közben gyönyörködtünk a 

kilátásban. Esténként mindig végignéztük projektoros 

kivetítő segítségével az aznap készült képeket, melyekhez 

szinte mindig tartoztak vicces történetek is.

Az utolsó nap megtekintettük Vajdahunyadon a Korvin-

várat. Itt a kiállítások elég szegényesek voltak, viszont a 

tetejéről gyönyörű volt a város panorámája. Egy órás 

nézelődés után még be lehetett szerezni az ajándékokat a 

bazársoron, ahol elképesztően sok portékából lehetett válo-

gatni, megfizethető áron. Terveink között volt, hogy Déván 

is megnézzük a várat, de mivel nagyon eltelt rajtunk az idő, 

ez már nem fért bele a programba.

Vasárnap késő este, fáradtan, de élményekkel gazdagon 

értünk haza. Megbeszéltük, hogy egy pár napos közös kirán-

dulást minden évben szervezünk. 

Köszönet az önkormányzatnak, hogy a buszt önköltségi 

áron biztosította számunkra, és külön elismerés a Rényi 

házaspárnak a kirándulás megszervezéséért. 

Törköly Ágnes
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Sportnap és a Zene Világnapja az 
iskolában
Az általános iskolában szeptember 30-án tartották a sport-
napot és a Zene Világnapját. A délelőtt első felében sport-
programok voltak, később pedig a tanítási órák szünetében 
különböző zenés, dalos produkciókat mutattak be az osztá-
lyok.

Reggel a nap az iskola körüli futással kezdődött, majd egy 
nagyon lendületes zumba órával folytatódott. Ezután külön-
böző sportolási lehetőségek álltak a gyerekek rendelkezésé-
re, mint például pingpong, tollaslabda, baseball, trambulin, 
krikett, lábtenisz.

Törköly Ágnes

Csengelei kiállítók a balástyai falu-
napokon
2016. szeptember 16-18. között rendezték meg a balástyai 
falunapokat, melynek régóta része a zöldség- és virágfesz-
tivál. A kiállításon idén is három csengelei alkotó szerepelt: 
Rényiné dr. Torontáli Renáta állatrajzait, portréit, valamint 
üvegfestményeit, Vincze János faszobrait, Tóth Csilla több-
féle stílusú festményeit mutatta be. A közönség soraiban 
most is találkozhattunk falunkbeliekkel, ha nem is olyan 
számban, mint a korábbi években. Ebben valószínűleg az is 
szerepet játszhatott, hogy a szombati nap időjárása 
kiszámíthatatlan volt.

Molnár Mihály

Toborzás
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak 
állományába Járőrtárs beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a 
felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampol-
gárok jelentkezését várjuk. 
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris 
képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga 
esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 5186103) 
szereznek. 
Felvételi követelmények:
- betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- állandó belföldi lakóhely, 
- érettségi bizonyítvány, 
- büntetlen előélet,
- fizikai alkalmasság,
- pszichológiai alkalmasság,
- egészségügyi alkalmasság,
- pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes 
minősítése,
- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a 
szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati 
viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerinti 
illetések rendőri szervnél folytatják le. 
A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
- a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát,
- a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyít-
ványok másolatát,
- az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazo-
lást. (Az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos 
Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell 
megjelölni.)
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai 
alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.
hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetőek 
el.
A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.
hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálat 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 
címre lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri 
szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: 
„Határvadász”. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az ORFK 
Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-
203-983-as ingyenesen hívható telefonszámon munkanapo-
kon 8 és 20 óra között. 

Ingyenes ruha-börze
A ruhabörzén való részvétel regisztrációhoz kötött, 
melyre szíveskedjen magával hozni személyigazolványát, 
lakcím kártyáját és TAJ kártyáját!
Várunk minden kedves érdeklődőt
2016. október 18-án és 19-én (kedd, szerda) 8.00-13.00-ig
a csengelei Faluházban  (6765 Csengele, Deák F. u. 25. - az 
óvodával szemben lévő teremben), ahol ingyenes használt-
ruha osztást szervez a Csengelei Család- Gyermekjóléti 
Szolgálat.
Aki adományruhát szeretne felajánlani az a ruhákat 
leadhatja 
2016. október 17.-én 15.00 – 16.30ig a csengelei 
Faluházban  (6765 Csengele, Deák F. u. 25. - az óvodával 
szemben lévő teremben)
A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi Szent István Karitasz 
jóvoltából kerül sor.

Ruhabörze

2016. szeptember 7.-én 8.00 – 13.00 ig ruhabörze megren-

dezésére került sor, mely alkalmával közel 50 család ré-

szesült ruhaadományban. A ruhabörzén nem csak női, férfi 

és gyermek ruházat került kiosztásra, hanem könyvet, gyer-

mek játékot és cipőket is vihettek haza a részvevők. A 

ruhabörzére a Magyar Vöröskereszt és a Mátrix Közhasznú 

Alapítvány jóvoltából került sor.

Kornócziné Sisák Mónika

Verekedés a kocsmában
Már hűvösek voltak a reggelek, az éjszakai fagyok belopóz-
kodtak a szentlászlói kertekbe. Hullott a megsárgult falevél. 
A nagydarab, de már a hatvanas éveiben járó köpcös kocs-
máros, nehezen fölrángatta az állandóan szoruló rolót. 
Aztán egy kicsit elálldogált ott a melengető októberi nap-
fényben. Nem kellett sietnie, mert még elég korán volt, a 
vendégek még nem jöttek. Néhány szekér zörgött az örökké 
kátyús úton. Csordás terelgetett pár mélabús, beesett oldalú 
tehenecskét a puszta irányába. Hol itt, hol ott megnyíltak a 
deszkakapuk, ahonnét újabb éhes jószágok ballagtak a többi 
mögé. Egy öreg bácsi tragacsot tolt, azon nagykosár. Nem 
volt neki sietős, megpihent egy kicsit, komótosan megtömte 
pipáját, rágyújtott. A sorompó felől kopott parádés kocsival 
vágtatott két szép deres. A korcsma előtt aztán megcsen-
desedve leálltak a régi temetőt övező akácfák alatt. Nyalka 
szentlászlói legények pattantak le arról, és nagy ostorpat-
togtatás kíséretében játékosan egymást lökdösve beléptek az 
örökké cigarettaszagú ivóba. Kisüstivel kezdték, még tán 
folytatták is…volna! De ekkor újabb vendégek érkeztek, igaz 
a másik irányból, Csöngöle felől, csak úgy biciklivel, de 
voltak vagy hatan. Mind magas, kopottas sötét öltönyt, 
kalapot viselő, csontos, kevés beszédű csöngöleiek. Bemenve 
megállapodtak a pult másik végénél, dózniból nagy nyugod-
tan cigarettát tekerve, de szemük sarkából lopva méregették 
a már ott lévőket. Ùjabb emberek jöttek be, idevaló falube-
liek. A mi derék kocsmárosunk mindenkit kiszolgált becsü-
letesen, már amennyire egy kocsmárosra ezt rá lehetett 
mondani. Utána kiosont hátul az udvar felé, és átszólt a 
szomszéd udvarba. Jóska itthon vagy? Hát én igön ... Aztán 
mé kérdöd ? Üljél gyorsan lóra, oszt meg se állj Szankig, 
hívd a csendőröket, mert itt nagy baj lössz.. A szomszéd 
ebből már mindent megértve, gyorsan a sárga hátára pat-
tanva már az ügyvéd ùr háza előtt vágtatott. Közben újabb 
legények jöttek be, gyorsan szaladt a hír, és akinek vér folyt 
a pucájában, az most a kocsma felé igyekezett. Egy órát biza 
nem kellett várni, mikor elcsattant az első pofon, aztán 
olyan verekedés keveredett, amit csak csöngöleiek tudtak 
produkálni. Előkerült a biciklilánc, pumpa, kocsilőcs, meg 
minden ilyen hasznos alkalmatosság. A pár csöngöleit min-
den oldalról igencsak szorongatták dicső fiataljaink! De 
azok csak összevetve a hátukat ki - ki nyúltak és olyankor 
hullottak a fogak, szakadtak a ruhák. De a szentlászlóiak 
újabb erősítést kapva, már - már fölül kerekedtek, de akkor 
a csöngöleieket mintha az ördög szállta volna meg, vala-
hogy újra erőre kaptak, csakúgy repültek az emberek kifelé 
a mi gondos kocsmárosunk által már jó előre kitárt ajtón. 
Délre szólt a harang, mikor két vitéz termetű, úgy kétmé-
teres csendőr leszállt a lováról, már a sorompónál jó előre. 
Lovukat megkötve Jóskára bízták. Ők meg előhúzták kardju-
kat a kocsmaajtó előtt, mélyen lehajolva, hogy a kakastollas 
fövegükkel beférjenek, beléptek a verekedés kellős közepébe. 
Nem szóltak egy szót sem, hanem a kardjuk lapjával nagyo-
kat sóztak a bent lévő, harctól igen fölhevült küzdőkre. Nem 
nézték, hogy szentlászlói az, avagy csengelei. Nem kellett 
ahhoz tíz perc sem, bizony úgy elpáholtak ott mindenkit, 
hogy ott csak nyöszörgő, menekülő töltötte meg a fél utcát. 
A derék, csend őrei pedig még csak meg sem izzadtak. 
Leültek a söntés elé, és egy fröccs mellett kérdezgették a 

(folytatás a következõ oldalon)
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kocsmárost. Ugyé, nem vót sémmi különlegös esemény, 
amiről most jegyzőkönyvet illene itt fővönni? Dehogy is, 
dehogy is csendőr urak! Minden a szokásos rendbe fojt! Hát 
akkó jó, mi is így lássuk ezt, fölálltak megigazgatták a 
ruhájukat, fejükre húzva kakastollas fövegüket, lovaik után 
néztek. Hát egy kis békés falu ez Gyula, nemde? Biza nagyon 
békés, nagyon békés, hagyta az jóvá. Szigorúan, de kis 
mosollyal a szája sarkában odabiccentett,az Őket tátott száj-
jal bámuló gyerekeknek. A tisztelettel köszöngető falusi 
embereket, majd lassan a falut is hátuk mögött hagyva elpo-
roszkáltak vissza Szank irányába.
Írta: Nagy Endre

Forrás:
http://www.regi.jaszszentlaszlo.hu/index.php?option=com_
con t en t&v i ew=ar t i c l e& id=166%3Anagy - end r e -
verekedes&catid=1&Itemid=46

Megérkeztem
Szeptember hónapban született gyermek: Putnoki Jánosnak 
és Mészáros Gyöngyinek Boglárka Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2016. november 9.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2016. november 7.

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti meg-
bízotti irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

A Vidékfejlesztési Program keretében Kovács Attila elnyerte 
a fiatal gazdák indulásához igényelhető pályázati támoga-
tást.
A 40 ezer euro vissza nem térítendő forrás a baromfitenyész-
téshez szükséges infrastruktúra kialakítására és fejleszté-
sére szolgál Kiskunmajsán.
A 2016. január 1-vel indult projekt üzleti tervének értel-
mében a termelés fokozatosan növekszik, és az 5. esztendő 
végére Kovács Attila gazdaságának üzemmérete eléri majd a 
10,65 EUME értéket.

Állatorvosi ügyelet 
2016. október 8-án 6 órától 
2016. október 10-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter Telefon: 06-30/487-4030, 

2016. október 15-én 6 órától 
2016. október 17-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila Telefon: 06-30/390-4624, 

2016. október 22-én 6 órától 
2016. október 24-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál Telefon: 06-30/488-0267, 

2016. október 29-én 6 órától 
2016. október 31-én 6 óráig 
Dr. Farle Csaba Telefon: 06-70/330-4504, 

2016. október 31-én 6 órától 
2016. november 2-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter Telefon: 06-30-487-4030, 

2016. november 5-én 6 órától 
2016. november 7-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán Telefon: 06-70/424-4455

Tisztelt Ügyfeleink!
A Pillér Takarékszövetkezet 

2016. augusztus 1-től a következők szerint tart nyit-
va:

HÉTFŐ 12.30 – 16.00
KEDD 7.30 – 11.30

SZERDA 12.30 – 16.00
CSÜTÖRTÖK 7.30 – 11.30

PÉNTEK 7.30 – 11.30

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti
teljesen megújult

ÁLLATORVOSI RENDELŐMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idő: hétköznapokon 17-19 óra között.
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetés alapján.

Dr. Farle Csaba szakállatorvos
70/3-304-504



6. oldal 2016. októberhírek
Csengelei

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetsé-
ges!
Egyéb szolgáltatásaink:
- igény szerint egészségpénztárak-
kal szerződéskötés
- 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:
Hétfőtől vasárnapig: 7-21

A Vénusz Presszóban 
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható.
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/976-8515-ös és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon.
Széllné Ildikó

Közérdekű telefonszámok:

Rényiné Dr. Torontáli Renáta 
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 
9-12-ig, 13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig

Sürgősségi betegellátás 
24 órában minden nap a kisteleki mentőállomás épületében. 
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104

Dr. Balikó Katalin fogorvos 
Telefon: 286-017,
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 
13-17-ig, kedd, péntek: 9-13-ig

Polgárőrség: 06-30/602 5070, Tűz esetén értesíthető: 
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI 
RENDJE: 
Polgármester: 
Kormányos Sándor szerda 10-12. Tel.: 586-575. 
polgarmester@csengele.hu 
Jegyző: 
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: hétfő 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: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
TITKÁRSÁG ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk minden meglévő és új 
partnerünket legújabb telephelyünkön is Szegeden, a METRO 
mellett.
TAKARMÁNY-
ALAPANYAGOK FORGALAMZÁSA:

-CGF
-szójadara
-napraforgódara
-takarmánykiegészítők 
( t a k a r m á n y m é s z , - s ó , 
-szódabikarbóna)
-tejpótlótápszerek

ŐSZI KALÁSZOS VETŐMAGOK MÁR ELŐRENDELHETŐK!
(BÚZA, ÁRPA, ZAB, TRITIKÁLÉ, LUCERNA)

•	 TAKARMÁNY	ÉRTÉKESÍTÉS
6791 SZEGED-KISKUNDOROZSMA Kettőshatári út 6. 
Telefon: +36-62/556-130
•	 TAKARMÁNY	ÉRTÉKESÍTÉS	(METRO	mellett)
6728 SZEGED II. ker hrsz. 01404/3 Telefon: +36-62/556-
130
•	 ÁLLATTENYÉSZTÉSI	SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED Dorozsmai út 48. Telefon: +36-62/556-120 
rendeles@delifarm.hu
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Hirdetések
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! Érd.: 
06-30/218-7694

Gázpalack csere Csengelén 3200 Ft-ért! Érd.: 06-30/328-23-
75

300 literes kisfogyasztású hűtőláda eladó! Érd.: 06-30/425-
9463, 06-30/371-8776

Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is 
vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375

Csengelén eladó: Csikós-féle terménydaráló 220V kifogásta-
lan állapotban, alig használt HONDA rotátor vontatható 
kocsival, fa mázsa, szőlőprés+daráló, boros hordók több 
méretben, hibátlan fagereblye, répaszelő, talicska, kerti 
szerszámok. 
Érdeklődni:0620/3766-569-es számon lehet.

Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, 
közművesített építési telek eladó. Érdeklődni: Süli Gabriella 
06-30/444-1915

Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is 
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672

Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult 
üvegtartó polccal három bárszékkel. Ágyneműtartós két 
személyes heverő, ágyneműtartós gyerekheverő, felnőtté 
nyitható. Hobbira való 2 db ágyneműtartós heverő olcsón.
Törésmentes magas támlás műanyag szék asztallal. 

Férfi-női ruhanemű, újak és alig használtak, cipők, 
készletek, ajándéktárgyak, szőnyegek. Gyári csomagolás-
ban nagy méretű olajkályha, használt szieszta, 2 db olaj-
kályha, 2 db új piros vezetékes telefon készülék. Könyvek: 
betegségeket felismerő lexikonok, 1994-2001-ig 104 db-os 
havi megjelenésű válogatás könyvek. Egy tekercs új tüskés-
drót, keréken guruló gázzal működő 2 égős grill. Újszerű 
állapotban nagy kerekű robogó 140 km óraállással, sisak-
kal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös rekesz-
ben csírás vetőburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelő 
cserepek, új szerű alig használt két égős gázrezsó. 
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194

Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két 
szoba, konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség.
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, istál-
ló) A tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből 
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 fűtés van, mely 
gázzal és vegyes tüzelésű kazánnal is működik. 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. 
Érdeklődni: 62/286-003

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

Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es terü-
leten. Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, 
folyosó, amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház 
előtt nagy fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 
06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak 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 tűzhely eladó! Érdeklődni: 06-30/425-9463
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! Érd.: 
06-20/231-1530
1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 
méteres fóliaváz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésű légbe-
fúvós 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 szőlőprés, háztáji kézikocsi, elek-
tromos lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hőcsöves 
olajkályha, keresztvágó fűrész, rámás fűrész. Régi Családi 
Lapok számai 50 Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 
hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületekkel és fel-
szereléssel (kistraktor, permetező, 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 női kerékpár, 2db 50 literes üveg 
balon, 2 db 200 literes olajos hordó, 5 db 100 literes 
műanyag hordó, 5-ös, 10-es faládák és gázpörkölő is eladó! 
Érd.: 06-70/403-8430
Háztájiba fejőgép 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 
fűtéses, több melléképülettel, erdővel, 1 h földdel, szépen 
bekerített, rendezett udvarral. Érdeklődni: 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 tetőcsomagtartó eladó! 
Érdeklődni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 
06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendezvé-
nyek - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél 
többféle megoldás lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói 
tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg 
eltartási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
Két db jó állapotban lévő heverő és két fotel eladó! 
Érdeklődni: Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956

(folytatás a következõ oldalon)
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SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő 
(felnőttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 
06-30/487-6946-os telefonszámon

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld 
(szántó, legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! 
Érdeklődni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, köz-
ponti fűtés, 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 
gáztűzhely javítást! Érdeklődni: 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, szűkítését, javítását, valamint egyéb 
varrási munkákat vállalok. Érdeklődni: 06-30/413-2617

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok!  
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és után-
futók javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását. 
Longa István autószerelő mester és gumiszerelő 
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. Érdeklődni a 06-30/487 6946-os 
telefonszámon.

Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, 
fenyő villanyoszlop betontalppal!

Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiá-
tort, tűzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 
06-30/401 8317

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

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel 

(erdő, szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. 

Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes 

rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! 

Érdeklődni: +36-20/59 42041

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni 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 belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317

Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 

48. szám alatt. Érdeklődni 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, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyí-

lászárók beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 

8725

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áll-

ványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 

szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos 

Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás 
téglaépítésű összkomfortos családi ház benne lévő 
garázzsal, műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és 
vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030
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