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Mikulás bál

NÕNAPI BÁL
és 

IV. VÕFÉLYEK ÉS ZENEKAROK TALÁLKOZÓJA

2011. március 5-én 18 órai 
kezdettel 

a csengelei Faluházban.

Jegyek elõvételben 2011. február 20-ig
Nagy Mihálynál, és a Faluházban

3200 Ft/fõ áron kaphatók.

Vacsora szabadszedéses marhapörkölt és házi rétes.

Érdeklõdni lehet:
Nagy Mihály

Telefon: 06-30/390 9986
és

Törköly Ágnes
Telefon: 06-30/443 5776

A 7.-8. osztályos társastáncosok

; ;



Önkormányzati hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MEGÜRESEDÕ BÉRLAKÁSOK

BÉRLETÉRE

Csengele Község Önkormányzata pályázatot ír ki az Árpád
utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedõ 2.
és 4. lakás bérletére.
A pályázat kiírásának célja, hogy a megüresedõ lakásokba
olyan családokat juttassunk elsõ lakáshoz, akiknek szo-
ciális helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetõségük
lakhatási körülményeiket megoldani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
- csengelei állandó lakos,
- büntetlen elõélet,
- nem rendelkezik lakás céljára szolgáló ingatlannal,
- lakbér és rezsi költség vállalása.

Elõnyt élveznek:
- fiatal házasok,
- munkahellyel rendelkezõk,
- szociális helyzete indokolja.

A pályázat benyújtásának helye:
Csengele Község Önkormányzata

6765 Csengele, Petõfi u. 13.

A pályázat benyújtásának határideje: 
a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázatot az Önkormányzat Képviselõ-testülete
soros ülésén bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet
Sánta Ferenc polgármesternél hivatali idõben a 

62 / 586 - 575 telefonszámon.

Falugazdász hírei
A falugazdásznak újra van ügyfélfogadása Csengelén a
következõ napokon:
- Szerda: 8-16 óráig
- Csütörtök: 10-16 óráig
Kérdéseikkel, problémáikkal a 06-30/337-2370-es telefon-
számon is fordulhatnak Majoros Szilvia falugazdászhoz. 

Általános Iskolai hírek

Mikulás bál
Mint minden évben idén is megrendezte az Általános

Iskola és Óvoda a jótékonysági Mikulás bálját. A szervezés
már hetekkel az esemény elõtt megkezdõdött, a tanárok
szépen "felöltöztették" a Faluház nagytermét, sokan dolgoz-
tak azon, hogy a bál napján minden tökéletes legyen. A
gyerekek is lázasan készültek fellépésükre, és izgatottan áll-
tak a színpadra, hogy bemutathassák táncukat, hangszer-
játékukat. Természetesen az óvodások sem maradhattak ki

ebbõl. 
Talán soha nem látott nézõ gyûlt össze, hogy megnézze a

gyerekek által adott mûsort, melyet a mûvészeti iskola
tanárai - Czirok Zoltán, Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Gömöri
Balázs, Kalmár Gergely, Greksa Tibor - és az óvodások
részérõl Kontesz Józsefné segítségével sajátítottak el, mutat-
tak be.

Az estét, a fanfárok hangjai után, Heim Géza igazgató úr
nyitotta meg, ezután pedig a fúvószenekar dallamai csendül-
tek fel. Õket követték a nagycsoportos óvodások mûsora,
majd a kisebbektõl furulya muzsikát és táncot láthatott a
közönség. A kicsit nagyobbak már trombitán is játszottak, a
táncosok pedig angol keringõt, jive-ot, szambát, cha-cha-
cha-t táncoltak. A mûsort az ütõegyüttes zárta, a jó hangu-
latot az együttes tagjai csak még tovább fokozták. 

A nyitó táncot, mint mindig most is a nyolcadik osztályos
növendékektõl láthatták. Nagyon szépek voltak, gyönyörûen
adták elõ a bécsi keringõt, talán sok szülõ szemébe
könnyeket is csalva. 

Fél 10 körül megérkezett a Mikulás, aki szaloncukrot
dobált a gyerekeknek és a tombolahúzás alatt végig segített.
Hihetetlen mennyiségû ajándéktárgy gyûlt össze, fõdíjként
egy kerékpár került kisorsolásra. 

Ezután a mulatozás reggelig tartott, mindenki nagyon jól
érezte magát. A befolyt összeget a gyerekekre fordítják.
Reméljük jövõre is folytatódik ez a szép hagyomány!

Törköly Ágnes

Mûvészeti iskola hírei

Karácsonyi koncert
Már hagyomány, hogy Karácsony másnapján a mûvészeti

iskola fúvószenekara és mazsorettcsoportjai koncerttel ked-
veskednek a megjelent közönségnek. Most sem történt ez
másként, 2010. decemberében már 9. alkalommal rendezték
meg hangversenyüket. 

Sánta Ferenc polgármester úr ünnepi köszöntõjében nem
feledkezett el arról sem, hogy Csengelén már 1995 óta van
mûvészetoktatás, így a zenekar 15 éves fennállását fogja
hamarosan ünnepelni. A zenekarvezetõnek Czirok Zoltánnak
és a mazsorettcsoportok mûvészeti vezetõjének Czirokné

A Törpikék Mazsorettcsoport

2. oldal 2011. január
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Krizsán Zsuzsannának apró ajándékkal köszönte meg
munkájukat. 

A koncert két indulóval kezdõdött, elõször Hidas Frigyes
Repülõ indulóját játszotta a zenekar, közben az Ifjúsági
Mazsorettcsoport táncolt, majd Lehár Ferenc Szamosmenti
indulója következett a Törpikék mazsorettcsoporttal. 

Ezután a magyar fiú és a cigánylány Anitschka szenvedé-
lyes szerelmi története következett a zene nyelvén: Johan Nijs
Anitschka csárdása. Ezt követte a Jászkun induló.

A Gyermek Mazsorettcsoport gépzenére adott elõ egy
sodró lendületû szambát, Schneider La bonita címû
számára. 

Dizzy Stratford Easy pop suite-bõl két tétel hangzott el, az
I. tétel melynek címe Ázsia rock, a zenekar elõadásában és a
III. tétel a Disco frisco, itt már a Gyermek Mazsorettcsoport
is közremûködött.

A karácsonyi koncerten a zenekarvezetõ mindig
megköszöni azon zenekari tagok munkáját, akik 10, 15 éve
tagjai a zenekarnak. Reméljük ezek a számok növekedni is
fognak. Így két 15 éves zenekari tagságát ünneplõ fiatalnak
adott át ajándékot, Bánhidi Bernadettnek és Vörös
Józsefnek, akik a kezdetektõl fogva oszlopos tagjai a
fúvószenekarnak, valamint Szabó Anitának, aki 10 éve
erõsíti a zenekari munkát. 

A mûsor az El bimbo címû dallal folytatódott, mely a
Rendõrakadémia címû filmekben visszatérõ sláger. A magyar
közönség Kovács Kati elõadásában szerethette meg, melynek
címe a Sápadt arcú kisgyerek volt.

Az utolsó elõtti mûsorszám a charleston zeneiségét is
magában hordozta. Young Band Dixie Georg Stich mûve,
közremûködött az Ifjúsági Mazsorettcsoport. 

Az Ifjúsági Mazsorettcsoport

Utolsó mûsorszámként, melyben szintén táncolt az
Ifjúsági Mazsorettcsoport, Leonello Casucci Just a gigolo
címû száma hangzott el, melyet Magyarországon Komár
László népszerûsített. 

Befejezésül Beethoven Örömódája hangzott el, melyet az
általános iskola gyermekkórusa énekelt. 

Nincs ünnep torta nélkül, a koncert után a meghívott
vendégeknek és gyerekeknek az önkormányzat egy hatalmas
csokitortával kedveskedett. 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, és a
Karácsonyt velünk ünnepelte.

Törköly Ágnes

Faluházi hírek

Idõsek napja
Az önkormányzat minden év decemberében köszönti a 70

éven felüli lakosságot. Idén sem történt ez másként. 2010.
december 7-én délutánra hívtuk össze az idõseket.

Sánta Ferenc polgármester úr köszöntõ szavai után a
mûvészeti iskolás gyerekek kedveskedtek hangszer-
játékukkal, táncukkal a közönségnek.

A mûsort a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar mûsora
zárta, akik dalra is fakasztották a közönséget, együtt
énekeltek velük. 

A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar szereplés közben

Végül mindenki egy-egy ajándékcsomagot kapott az
önkormányzattól, melyet a dolgozók adtak át nagy szeretet-
tel.

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

Óvodások köszönete

Köszönetet mondunk az óvodás gyermekek nevében Tóth
Tibornak, aki képviselõi tiszteletdíjából játékokat vásárolt az
óvodásoknak, továbbá minden kisgyermek egyénileg is
kapott tõle ajándékot. 

A "TÁMOP-3.3.7-09/1 kódszámú "Kompetencia alapú
oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat
keretén belül fejlesztõ játékok vásárlására volt lehetõségünk,
amiket a karácsonyi ünnepséget követõen nagy örömmel
vettek birtokba óvodás gyermekeink. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Ezúton fejezzük ki köszönetünket az UNICEF Magyar
Bizottságának, mely az SZJA 1%-okból befolyt összegbõl
folytatta a kistelepülési óvodai programját, melyre korábban
a csengelei Napköziotthonos Óvoda is pályázatot nyújtott be.
Az eddigi 700 óvoda után örömmel értesültünk, hogy a mi
óvodás gyermekeink is fejlesztõ játékcsomagot kaptak. 

Köszönetünket fejezzük ki a felajánlónak, a pályázati
lehetõségeknek, hiszen játékeszköz állományunk jelentõsen
gyarapodott, ezáltal hasznos és kellemes idõtöltést
szerezhetünk óvodás kisgyermekeink számára. 

Óvodások karácsonya 
Fotó: Lantos István

Az óvodai dolgozók nevében 
Tóth-Andorné Farkas Éva 

vezetõ óvónõ

Megérkeztünk!

2010. december hónapban született gyermekek: 
Gera Attilának és Balogh Erikának Bettina, 
Vígh Zsoltnak és Nyikos Tünde Csillának Levente
Gratulálunk!

Sporthírek

Kék Mókus Kupa
Elkezdõdött Szegeden a nemzetközi Kék Mókus Kupa

Kispályás Labdarúgó Torna. Községünket a Gól Sörözõ csa-
pata képviseli a 45 csapatos megmérettetésen. 

Csoportmérkõzésük eredményei:
• Gól Sörözõ - TEAM 8:1 (1:1)
Csapatunk góllövõi: Erhardt Szilárd (2), Csordás Csaba,
Kurucsai Milán, Koncz Zsolt, Krucsó Ákos, Völgyi Dániel,
Makra Zsolt

• Gól Sörözõ - Janker Kft. 8:5 (3:3)
Csapatunk góllövõi: Völgyi Dániel (3), Csordás Csaba, Krucsó
Ákos, Makra Zsolt, Koncz Zsolt, Kurucsai Milán

• Gól Sörözõ - Lochner Kft. 6:3 (3:1)
Csapatunk góllövõi: Csordás Csaba (2), Erhardt Szilárd (2),
Kurucsai Milán, Brinszky Adrián

Elõdöntõ:
• Yong-Boys - Gól Sörözõ 4:3 (2:1)
Csapatunk góllövõi: Makra Zsolt (2), Erhardt Szilárd
Ezzel a vereséggel nem sikerült a döntõbe jutni, december
30-án a 3. helyért mérkõzhetünk. 

Mérkõzés a harmadik helyért:
Ez a mérkõzés kapusunk sérülése miatt elmaradt, így játék
nélkül a IV. helyezést szereztük meg. 

Pókerverseny
2010. december 27-én rendeztük a Gól Sörözõben a kupa

gyõztesek kupája pókerversenyünket, melyen a következõ
eredmények születtek:

I. helyezett Hajdús János (Kistelek)
II. helyezett Zsótér Tibor (Kistelek)
III. helyezett Hegedûs Roland (Csengele)

Az elsõ három helyezett

A Gól Sörözõ nyereményjátéka
2011. január 1-én 15 órától rendeztük nyereményjátékunk

sorsolását, szép számban megjelent törzsvendégeinkkel. A
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különbözõ díjak kisorsolása után a fõdíjat, kamerás mobil-
telefont Süli Tamás nyerte. Õ látható a képen a tulajdonos-
sal. 

Kun-Szabó Tibor

Sudoku
Könnyû

Közepes

Nehéz

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
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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

Sürgõsségi betegellátás 24 órában
minden nap a kisteleki mentõállomás épületében. 
Telefon: +36-30/210 4888, 06-62/474-374
Mentõk: 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



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 
2011. január 8-án 6 órától
2011. január 10-én 6 óráig 
Dr. Gombos László 
Telefon: 06-20/923 1689  

2011. január 15-én 6 órától 
2011. január 17-én 6 óráig 
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

2011. január 22-én 6 órától 
2011. január 24-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2011. január 29-én 6 órától 
2011. január 31-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon. 06-30/297 4435

2011. február 5-én 6 órától
2011. február 7-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267  

80 ÓRÁS ZÖLD KÖNYVES KÉPZÉS
TERMELÕK FIGYELMÉBE!

2011. januárjában 80 órás "Zöld könyves" képzést és a már
engedéllyel rendelkezõ termelõk részére egynapos tovább-
képzést szervez a Czifrik Mezõgazdasági Bolt Kiskunmajsán.
Regisztrációs számmal rendelkezõ õstermelõknek a 80 órás
képzés az MVH-n keresztül támogatott!
Érdeklõdés az idõpontok és feltételek felõl: 
Czifrik Endre 06-77/481-490, 06-20/564-8195

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.

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!

hírek
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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.



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

Egészségvédõ és szépítõ masszázst vállalok 
Csengelén az Egészségházban. 

Testi lelki felfrissülés, bõr kisimítása, szülés, 
fogyás után, jelenlegi fogyókúra kiegészítéseként 

alkalmazható. 
Az elsõ alkalom ingyenes.

Idõpont egyeztetés a 06 30 517-05 72 -es számon. 

Zsótér Anna

~ Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb híradástech-
nikai készülékek szakszerû javítása rövid határidõvel. 
Kovács Imre TV mûszerész, 
Kistelek Tóalj u. 92. +36-30/854 7195

~ Eladó! Hordozható cserépkályha, nagy tûzteres 
gesztenyebarna színben. Egy télen használt, eredeti, 
újszerû gyári állapotban! Telefon: 06-30/372 9383

~ Nagybálás széna, rozsszalma és tûzifa (akác-, olaj-, 
nyárfa) eladó, valamint favágást is vállalok! 
Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.

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

Csengelén gázkészülék javítást vállalok! 
Telefon: 06-70/576 5885

LOVASOKTATÁS!
Szeretettel várok minden kezdõ és

haladó lovak iránt érdeklõdõt. 
(Ülésjavítás, idomító lovaglás

oktatása, tereplovaglási lehetõség.) 
Balog Szilvia (Kiskunmajsa) 

06-70/323 90 45

~ Kiskunmajsa és környékén keresek bérelhetõ raktárat, 
takarmánytárolót, vagy hasonló épületet, minimum 
25x25 m egybefüggõ beltérrel, minimum 4 belmagasság, 
lehetõleg nem betonozott. 06-70/323-90-45

~ 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.

~ Rendezett, csendes helyen alsó Csengelén külön álló 
épületben (Fürdõszoba, melléképület van.) idõs  
személy gondozását vállaljuk, vagy albérletbe kiadó! 
Telefon: 06-30/824-8715
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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



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

~ Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs kecske is eladó! 
Telefon: 06-20/32 36305

~ Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs kecske is eladó! 
Telefon: 06-20/32 36305

~ Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel, 
valamint Kistelek közelében 2,5 hold szántó 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

~ 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

~ 3 darab 8,5 méter belterületû 30 méter hosszú fólia 
váz fóliával eladó! Érdeklõdni a 06-30/7263137-es 
telefonszámon lehet.

~ 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

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

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

~ • 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

8. oldal 2011. január
hírek

Csengelei

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.
ISSN 2062-1728 (Nyomtatott)

ISSN 2062-1922 (Online)

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!

hírek
Csengelei


