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A Szentkereszt hegyi kilátón

(5. old.)

Színjátszó táborban volt a 
csengelei Fõnix csoport

Színjátszó táborban volt a 
csengelei Fõnix csoport

Focisták LengyelországbanFocisták Lengyelországban

Pihenés a szegedi parkban a fellépés elõtt

(3. old.)



XV.  CSENGELEI SPORTNAPOK 
TERVEZETT PROGRAMJAI

2010. augusztus 07. (szombat)

12.30 Kispályás Labdarúgó Torna

17.30 Csengele Serdülõ - Jászszentlászló Serdülõ nagypályás focimérkõzés

19.30 Csengele Oldboys - Együtt Szegedért Egyesület Öregfiúk focimérkõzés

20.30 Grill-Party (Részvétel csak a szervezõvel történt elõzetes egyeztetés után 
lehetséges! Kun-Szabó Tibor 06-30/9 258 372)

21.00 - 03.00 Szabadtéri disco DJ. Robertóval (Rossz idõ esetén sátorban.) 

21.30 Arany Ászok sörivó verseny 

22.00 Tûzfátyol Hastánc Csoport bemutatója

2010. augusztus 08. (vasárnap) 

09.00 Autós ügyességi verseny I. futam
(Nevezés a helyszínen 8.15-ig!, Nõi versenyzõket is várunk.)

10.00 Munkakutya bemutató (kiskunhalasi csoport)

11.00 Autós ügyességi verseny II. futam

12.30 Ebéd Pacal pörkölt, csak elõrendeléssel augusztus 1-ig 
Kun-Szabó Tibornál (06-30/9 258 372)

14.00 Autós ügyességi verseny III. futam

15.00 Csengelei elõkészítõ focicsapat bemutató mérkõzése

16.00 11-es rúgóverseny

17.00 Kiskunmajsai Mazsorett Csoport bemutatója

17.30 Nagypályás labdarúgó mérkõzés
Csengele (NB-s vendégjátékosokkal) - Szeged

20.00 Sportnapi eredményhirdetések

20.30 - 05.00-ig Utcabál A jó hangulatról gondoskodik Rácz Roland és Muhel Zoltán

21.30 Sztárvendég Balázs Pali

23.30 TÜZIJÁTÉK!!!

24.00 Tombolasorsolás!!!  Fõnyeremény: LCD képernyõs televízió

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád, körhinta, dodgem, várja a kedves látogatókat. 
Hideg italokról és a jó hangulatról a Gól sörözõ és csapata gondoskodik!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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Önkormányzati hírek

Tetõfelújítás
Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett

Közoktatási Intézmények Infrastrukturális Fejlesztése címû
pályázaton sikeresen vettünk részt. 

A nyert összeget és az önrészt az Általános Iskola tetõ-
szerkezet- és héjazat cseréjére fordítjuk. A munkálatok
júniusban kezdõdtek és elõre láthatólag szeptember 1-re
készül el. Igyekszünk további pályázatok segítségével az
iskolát még szépíteni, felújítani, hogy gyermekeink tiszta,
szép környezetben tanulhassanak. 

A készülõ iskolatetõ

Falugazdász hírei
A falugazdász csengelei ügyfélfogadása határozatlan idõre
szünetel. Problémáikat a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 12.
szobájában intézhetik a következõ ügyfélfogadási idõben:

Hétfõ: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00

A mûvészeti iskola hírei

Színjátszó táborban volt a csengelei
Fõnix csoport

Mi, a csengelei Fõnix színjátszó csoport tagjai csodálatos
hetet töltöttünk el Ásotthalmon, a festõi környezettel megál-
dott Bedõ Albert Erdészeti Szakközépiskola Kollégiumában.
A kirándulást a Százszorszép Gyermekházban megren-
dezésre került Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón
elért eredményünkkel nyertük, ahol a szakmai zsûri
megítélése szerint kimagasló teljesítményt nyújtottunk.
Ezúttal szeretném társaim nevében is megköszönni

Lantosné Horváth Irén kitartó és szeretetben gazdag
munkáját, aki felkészített minket a versenyre, és a táborban
is segítette a munkánkat!

A táborba vasárnap érkeztünk a Lantos házaspár és a
szülõk segítségével. A tábor vezetõje Kis Tibor volt, akinek a
személyében kiváló szakembert, drámapedagógust és gyer-
mek- színjátszó rendezõt tisztelhettünk. Az érkezõ lelkes
diákokat négy különbözõ csoportba osztották be, azonban
semelyik csoport sem a saját pedagógusát kapta. Így alkal-
munk volt kipróbálni más drámapedagógusok tanítási tech-
nikáját, és öt nap után a Százszorszép Gyermekház szín-
padán bebizonyítottuk, hogy ez a munka sikeres volt! A
táborban részt vettek a Grimaszkosok Szegedrõl, tanárnõjük
Kulik Szilvia; a Cimborák csoport Kiskundorozsmáról,
vezetõjük Lovai Ágota; továbbá a Bendegúzok csoport
Rúzsáról, tanárnõjük Majorosné Baráth Márta, és végül a
Fõnix csoport Csengelérõl, a vezetõjük Lantosné Horváth
Irén. 

Ágota néni próbája

A szakmai munkában segítségünkre volt Vig Ági kore-
ográfus, aki az elõadásainkat színezte végtelen sok jó ötlet-
tel; Pap Gábor zenész, akivel nagyon sok jó nótát énekeltünk
esténként, amelyek annyira tetszettek a gyerekeknek, hogy

Búcsú a tábortól

A következõ ingyenes Cora járat 2010. augusztus 27-én
lesz. Indulás a Polgármesteri Hivatal elõl 7.30-kor

(folytatás a következõ oldalon)
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ezek a jó dallamok még nappal is a fülekben csengtek, és
sokszor elõfordult, hogy dalra fakadtunk az esti zenélésen
kívül is. Sok segítséget nyújtott még Kovács Éva és Kis Tibor
drámapedagógus, akik kifogyhatatlanok voltak az ötletek-
bõl, és mindig tudtak megoldást arra, hogy hogyan lehetne
egy-egy darabot élvezetesebbé, viccesebbé tenni, természete-
sen az ésszerûség határain belül. Munkánk gyümölcsei az
igényesen elkészített darabok voltak, amelyet a tábor utolsó
napján nagy sikerrel adtunk elõ.

A tábor fõ célja az volt, hogy mind szakmailag, mind
személyiségileg fejlõdjünk. Ennek megfelelõen minden szak-
mai csoport naponta hat órát szánt a kiválasztott színdarab
kigyakorlására. De a próbákon kívül jutott idõ természete-
sen a kikapcsolódásra, a pihenésre, szórakozásra is. Sok
izgalmas játékot szerveztek számunkra, amelyet minden
gyermek élvezett. A játékokban mindenkit egyformán a
legügyesebbnek tartottak. Itt mindenki elsõ volt!
Jutalomként nagyon finom jégkrémeket, csokoládékat kap-
tunk!

Szilvi néni csoportjának fellépése

A szabadidõnkben sor került a strandolásra is, amelyet a
helyszínen, Ásotthalmon ejtettünk útba. Ez felfrissülést
nyújtott mindannyiunk számára a kemény próbák után. A
napi háromszori étkezést a kollégiumban bonyolítottuk le.

Minden színjátszónak kortól függetlenül kívánom, hogy
jusson el egy ilyen nagyszerû táborba, ahol lehetõsége nyí-
lik arra, hogy a személyisége kinyíljon, és akkora fejlõdésen
menjen keresztül, mint mi, a Fõnix csoport tagjai! Végül meg
szeretném mindenkinek köszönni, aki hozzájárult ahhoz,
hogy eljussunk ebbe a táborba, és hogy ott jól érezzük
magunkat!

Hegedûs Dóra

Ifjúsági Információs Pont híre

Játszunk együtt
Az Ifjúsági Információs Pont és a Gyermekjóléti Szolgálat

közös szervezésében létrejött 2010. július 27-én 9 órai
kezdettel a "Játszunk együtt" címû rendezvény.

A program érdekessége volt, hogy a Kisteleki

Rendõrkapitányság Közlekedési Osztályától két rendõr -
Bozó Béla és Sörös Roland - bemutatót tartott a
gyerekeknek. Így megismerhették a rendõrök által használt
fegyvereket, a rendõrautót és kerékpár ügyességi versenyt
bonyolítottak le. 

A kerékpárversenyhez készülõdve

A verseny helyezettjei:
I. helyezett: Pigniczki László
II. helyezett: Pigniczki Péter
III. helyezett: Hajagos László

Ezután a gyermekek önfeledten játszottak és nevettek a szá-
mukra kitalált csoportos játékokban.

A gyerekek nagyon élvezték a játékokat

Ezzel sor került a második gyermekprogram
lebonyolítására. Õsszel újabb rendezvényt tervezünk.

Bánhidi Bernadett és Tódorné Bodrogi Tünde

Védõnõ hírei

Az anyatej dicsérete
Minden év augusztusában ünnepeljük a szoptatás világ-
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napját. 1990 augusztus 1-én 32 ország kormánya és tíz
ENSZ szervezet (közöttük az UNICEF és a WHO) írta alá az
innoceti nyilatkozatot a szoptatás védelmérõl, elõsegítésérõl
és támogatásáról.

Az anyatejes táplálás a világ legegyszerûbb és
legkényelmesebb dolga, hiszen mindig kéznél van, bárhol,
bármikor igénybe vehetõ. Nincs szükség különösebb
elõkészületre. Megfelelõ a hõmérséklete, az összetétele min-
den körülmények között a gyermek igényéhez igazodik. Nem
beszélve arról a fontos momentumról, hogy a szoptatás
kiváló módja az anya-gyermek kapcsolat elmélyítésének.
Ilyenkor ugyanis kettesben és igazán testközelben lehet az
édesanya és a kisgyermek. A szoros anya-gyermek kapcso-
lat segíti a késõbbiekben a gyermek egészséges lelki
fejlõdését és a jó emberi kapcsolatok kialakítását.

Hazánkban a Magyar Védõnõk Egyesülete és a szop-
tatást támogató civil szervezetek országszerte ren-
dezvényekkel ünneplik és népszerûsítik a szoptatást.
Csengelén augusztus 25-én 9 órakor nyitjuk meg a
Faluházban, "Baba-mama találkozó" keretében az anyatej
világnapi rendezvényünket. 
A nap programja:

•  A legalább 6 hónapig szoptatni tudó édesanyák 
köszöntése

• Baba masszázs saját gyermeken (vezeti: Tölgyiné 
Tóth Ilona védõnõ, baba-masszázs oktató)

• Gyermekkorban elõforduló baleseti események 
(elõadó: Bálint Zoltán mentõtiszt)

• A programok idejében mondókás, énekes gyermek
felügyelet.

Az anyatej világnapja alkalmával kiemelt figyelemmel,
szeretettel köszöntöm az édesanyákat és családjukat!
A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves

érdeklõdõt!
Henczné Gut Julianna

védõnõ

Megérkeztünk!
2010. július hónapban született gyermekek: 
Almási Attilának és Krizsán Máriának Laura,

Almási Laura

Calota Milicea-nak és Böröcz Teréziának Klaudia.
Gratulálunk!

Focisták Lengyelországban
Július 9-én reggel a csengelei serdülõ focicsapat 8 embere

nagy csomagokkal indult el Lengyelországba. A 12 órás
hosszú õt után este 7 óra körül érkeztünk meg Nowa
Slupiába. A szállásunk nagyon szép volt. Az esti beszélgetés
után aludni tértünk, hogy másnap reggel pihenten indul-
hassunk a programokra. Reggeli után a Dino Parkot látogat-
tuk meg, ami nagyon szép és érdekes volt. Mindenkinek tet-
szett. Délután hegyet másztunk, és megnéztük a hegy tete-
jén lévõ templomot, ahol régen rabok éltek. Este edzettünk
egy kicsit a másnapi focira, de gyorsan elfáradtunk a tartal-
mas napi programok után. 

Tutajozás a Jura parkban

Másnap reggel következett a nagy esemény, amiért elu-
taztunk. Jöttek a focimeccsek. Az elsõ két meccsünket meg-
nyertük, így a harmadik meccs, döntõvel felérõ mérkõzés
volt. Nagyon lelkesek voltunk, de ez nem volt elég, mert
sajnos elvesztettük, így csak az ezüstérmet és az ezüst

Pihenés a játék szünetében

(folytatás a következõ oldalon)



kupát hozhattuk haza. De gyorsan megvigasztalódtunk,
amikor délután a családi napon degeszre tömhettük
magunkat sütivel. 

Sajnos gyorsan eltelt ez a hétvége, és hétfõn reggel már
indultunk is haza. Útközben még beugrottunk Sandomirez
városába, megtekinteni a nevezetességeit, majd jött a 12
órás út hazafelé. 

Köszönjük Dudás Attilának és Nikinek a kitartásukat,
Lantos tanár úrnak a kíséretet, és Évának a tolmácsolást.
Ezúton szeretnénk megköszönni Sánta Ferenc pol-
gármesterúrnak, hogy lehetõvé tették számunkra ezt az
utat. 

Gurdics Dávid

Sporthírek

Kispályás labdarúgó torna
2010. július 10-én öt csapat részvételével rendeztük a

Gól Sörözõ kupa labdarúgó tornát. Körmérkõzések után a
következõ végeredmény született:
I. helyezett: Ati-Dekor Szeged
II. helyezett: Mono-Pool Team Pálmonostora
III. helyezett: Green-Monsters Kiskunmajsa
IV. helyezett: Cartel Balástya
V. helyezett: Pirelli Jászszentlászló

A torna különdíjasai:
Gólkirály: Balogh László Ati-Dekor
Legjobb játékos: Suciu Viorel Mono-Pool Team
Legjobb kapus: Ale Adrián Green-Monsters

Bajnokcsapat köszöntése
2010. július 18-án a Gól Sörözõben Laczkó István

(Balástya) által szponzorált vacsora elfogyasztása után
kerültek átadásra a 2009/2010-es Legenda Kupa és az arany
érmek. 

Az év értékelése után a legenda vezetõi hiányában én,
mint egyesületi elnök akasztottam a bajnokcsapat játékosai
nyakába a jól megérdemelt arany érmeket, majd csa-
patkapitányunkkal közösen gratuláltunk egymásnak az
elmúlt év közös sikeréhez. Ez látható a képen. 

Csapatunk házi gólkirálya: Erhardt Szilárd (45 gól)
Legszorgalmasabb játékosa: Tóth Szabolcs
Legjobb játékos: Heim Tamás

A Legenda Kupa gólkirálya 2009/2010-ben Erhardt Szilárd
(45 gól) csapatunk játékosa lett.

A gólkirályi díj átadása

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szponzorunknak
akik segítettek a 2009/2010-es bajnoki évben csa-
patunknak, hogy a bajnokságot megnyerje. 

Pókerverseny
2010. július 2-án rendeztük soron következõ póker-
versenyünket a Gól Sörözõben. A nagy létszámú nevezõkbõl
az alábbi végeredmény született:

I. helyezett: Vincze Viktor Kiskunmajsa

II. helyezett: Zsótér Ferenc Kistelek

III. helyezett: ifj. Dékány János Jászszentlászló

Az elsõ három helyezett

A következõ július 16-án volt, ahol az alábbi eredmény
alakult ki:

hírek
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I. helyezett: Zsótér Ferenc Kistelek

II. helyezett: Zsótér Tibor Kistelek

III. helyezett: Gömöri Endre Balástya

Az elsõ három helyezett
Kun-Szabó Tibor

Kakaspörkölt fõzõverseny
2010. július 17-én rendeztük V. Kakaspörkölt fõzõ-

versenyünket a Gól Sörözõben. Óriási hõségben, több
bográcsban is remek ételek készültek, külön tisztelet a sza-
kácsoknak, hogy a nagy meleg ellenére vállalták a küzdel-
met, ahol a következõ sorrend alakult ki Molnár Róbert
Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség alelnöke zsûrizése
által: 

I. helyezett: Dorogi András

II. helyezett: ifj. Kõrösi Sándor

III. helyezett: Laczkó István Balástya

IV. helyezett: Lesták Mátyás és Putnoki János

Jászszentlászló

Résztvevõk a szervezõvel

Fõzõbajnok a szponzorával 
Kun-Szabó Tibor

2010. augusztus 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

Dr. Varga Ferenc családorvos 
Telefon: 286-009
Rendelési idõ: 8-12-ig
Ügyelet 16 óráig

Hétköznapi ügyelet:
16 órától másnap reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson. 
Telefon: 474-374
Mentõ: 474-374
Sürgõs esetben: 104

Hétvégi ügyelet: 
péntek 16 órától hétfõ reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson.
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 

6765 Csengele, Petõfi u. 13. ügyfélfogadási rendje:

Polgármester: Sánta Ferenc 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

Tóth Józsefné Tel.: 586-574. konyveles@csengele.hu

Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 

Lengyelné Boros Klára Tel.: 586-576 

gazdalkodas@csengele.hu

Adó, lakcímnyilvántartás, anyakönyvezés: hétfõ és

szerda de. 9-12, du. 13-15

Laczkó Magdolna Tel.:586-572. ado@csengele.hu 

Igazgatás és szociális ügyek:

Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15,

Magony Józsefné Tel.: 586-577

igazgatas@csengele.hu

Titkárság és szociális ügyek:

Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15

Kossipos Józsefné (Magyar Erzsébet) Tel.: 586-572

titkarsag@csengele.hu FAX: 586-578.

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

A hulladékudvar nyitva tartása:

Hétfõ és vasárnap: SZÜNNAP

Keddtõl péntekig: 8.00 - 17.00

Szombat: 8.00 - 12.00

Állatorvosi ügyelet 

2010. augusztus 7-én 6 órától
2010. augusztus 9-én 6 óráig
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

2010. augusztus 14-én 6 órától 
2010. augusztus 16-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2010. augusztus 20-án 6 órától
2010. augusztus 23-án 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/945 1386

2010. augusztus 28-án 6 órától 
2010. augusztus 30-án 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2010. szeptember 4-én 6 órától 
2010. szeptember 6-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

Hirdetések

HIRDETMÉNY
A FONTANA Credit Takarékszövetkezet
Csengelei kirendeltsége az alábbi szolgáltatások nyújtásával
áll a lakosság rendelkezésére.
v Lakossági, vállalkozói számlák nyitása, vezetése kedvezõ

feltételek mellett.
v NETB@nk szolgáltatás- telefonján rögtön értesül számlá-

ja egyenlegérõl. 
v Folyószámlahitel.
v A mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozóknak: gaz-

dakártya igénybevételét ajánljuk.

8. oldal 2010. augusztus
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Köszönöm minden rokonnak, 
ismerõsnek, jó barátnak, akik

KUCSORA FERENC MIHÁLY

hamvára virágot hoztak és némán búcsúztak tõle.

Gyászoló Klári
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Nyisson bankszámlát továbbtanuló gyermekének!
Biztonságosan és egyszerûen juthat gyermeke a
zsebpénzéhez!
Kamasz csomag:
v 14-18 éveseknek (diákigazolvánnyal rendelkezõknek).
v CM Zseb-Web bankkártya.
v Kedvezõ díjtételek.
Universitas számlacsomag:
v 18 év feletti diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak.
v Kedvezõ díjtételek.
v Ingyenes NETb@nk regisztrációs díj.
v Havonta az elsõ bankkártyával végzett tranzakció
ingyenes.
v Bankkártya éves díj, kártyagyártás díj nem kerül fel

számításra.
További részletekkel kapcsolatban érdeklõdjön a

Csengelei Takarékszövetkezetben!
Lovas felszerelések
Lovas ajándékok
Lovas könyvek

Egyéb lovas eszközök

Minden érdeklõdõt szeretettel vár:
Verovszki Józsefné

6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. szám 
alatti üzletében.

Hétfõtõl-péntekig:8.30-tól-15.30-ig
Szombaton:8-tól-12-ig
Tel. :06-30/433-21-49

~ Schlett Gyõzõ Kerékpár Üzlet és Szerviz
Gyula, Csokonai u. 27. Telefon: 06-30/240-7456

• Kerékpár adás-vétel, javítás
• Háromkerekû és egyedi kerékpárok építése
• Lakatos munkák
• Fogyatékossággal élõk kerékpárjainak építése,     

javítása, átalakítása.

JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVÕ, FORGALOMBÓL KIVONT 
TRABANT KOMBI ELADÓ! ÉRD.: 06-30/726 3137

~ Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/9126 563

~ Nõi-férfi és gyermek fodrászat Kiskunmajsán 
(Félegyházi út 45/b. Bableves csárda mellett). 
Szeretettel és barátságos árakkal várom kedves 
vendégeimet. 
Bejelentkezés Huszkáné Kovács Márta 
tel.: 06-20/536 0875

~ Eladó gyalugép vastagolóval, egyengetõvel, 35-ös asztal-
lal (3 késes), továbbá Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõ
garnitúra, Karancs 4T gáztûzhely, Sever szivattyú. 
Telefon. +36-20/413 4914

2010. augusztus 9. oldal
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Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap 8-22-ig, 

péntek, 8-18-ig

korlátlan INGYENES internet 

használati lehetõség. 

Internetezés közben 
eredeti olasz krémkávét fogyaszthat.

Sok szeretettel várok minden kedves vendéget, 
akik szépülni, fiatalodni, csinosodni 

szeretnének!

SZOLGÁLTATÁSAIM:
• Nagykezelés
• Kiskezelés
• Ránckezelés
• AHA savas kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás
• Termo modelage maszk = gipsz maszk
• Csokoládés kezelés
• Hyaluronsavas kezelés
• Parafinos arckezelés
• Ultrahangos arc- és testkezelés
• Body Wrapping = testtekercselés
• Gyantázás
• Nappali és alkalmi sminkek
• Tartós szempilla- és szemöldökfestés

Bejelentkezni:
Pigniczki Edit

kozmetikus 
Kistelek, Árpád u. 10. 

Telefon: 06-30/386-5021

Nyitva tartás:
Hétfõ: 1400 - 1800

Keddtõl - péntekig: 800 - 1600

Szombat: 800 - 1400

K
incsem

Lovasbolt
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~ Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakor-
lattal rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes 
könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vállalkozók, õster-
melõk könyvelését, munkaügyi, munkavédelmi és bér-tb 
ügyintézését, adóbevallás, beszámolók elkészítését, tel-
jeskörû ügyviteli szolgáltatással, felelõsséggel, hatóság 
elõtti képviselettel. Bérszámfejtést külön is vállalok.
Érdeklõdni: 06-20-497-0559, 62/258-695

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin
szerelését, és belsõ munkálatokat. 

Telefon: 06-30/396 9317 

~ Focipálya mellett hobbitelek eladó. Fúrott kút, ipari áram
(380 W) van. Irányár 350.000 Ft 
Érd.: Hell Rudolf Csengele, Akácfa u. 10., 06-62/286-203

~ 4 darab 8,5 méter belterületû 30 méter hosszú fólia 
váz fóliával eladó! Érdeklõdni a 06-30/7263137-es 
telefonszámon lehet.

~ Kisteleken a Tavasz u. 40. sz. alatti kertes ház eladó. 
Irányár: 4.000.000.-Ft. Érd.: 6765 Csengele, Dózsa Gy. U.
21. 06-70/984-7451, 06-30/373-0477

~ Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a 
Felszabadulás u. 48. szám alatt. Érdeklõdni Kuklis 
Andrásnál a boltban vagy a 62/286-190-es telefonszámon
lehet. 

~ A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, fúrott 
kúttal hobbikert eladó! Érdeklõdni lehet: 
Béres Lajosné, Csengele Kossuth u. 4. 
Telefon: 06-30/2098 096

~ Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó!
Telefon: 06-30/2098 096

Tisztelt Zöldség és Gyümölcstermesztõk
figyelem! 

A Kiskunsági TÉSZ 2010. január 4-tõl megkezdte a zöld-
ség-gyümölcs felvásárlást! A felvásárlásokkal kapcsolatban
érdeklõdni Muhel István telepvezetõnél lehet, a 06-30/9 433
840-es telefonszámon. 
Felvásárlás helye: 6769 Pusztaszer, Tanya: 4.                      

A Kiskunsági TÉSZ vezetõsége

~ Elektromos bicikli eladó! Irányár 60.000 Ft. Érdeklõdni 
lehet a 06-30/541 7085-ös telefonszámon.

~ Egyszer használt, új felültöltõs Whirlpool A+A700 
automata mosógép eladó! Érdeklõdni lehet a 
06-30/817-38-64-es telefonszámon.

~ Jó állapotban lévõ ajtók eladók! Érdeklõdni: Balázs Ferenc 
Telefon: 06 (62) 286 211

~ Magyar barna Lignit szén eladó! 1500 Ft/mázsa 
Telefon: 06-20/20 36 252

~ • 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

~ 5 mázsás utánfutó friss mûszakival eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as telefonszámon.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Független, objektív közéleti havilap

Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 
Nyomás: Szoliter Kft. 

Terjesztõ: A Kiadó 
Megjelenik havonta 800 példányban. 

Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007. 
Az újság ingyenes! 

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 

Minden jog fenntartva!
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