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XVII.  CSENGELEI SPORTNAPOK 
TERVEZETT PROGRAMJAI

2012. augusztus 11. (szombat)
15.00 Keresztpályás Öregfiúk Labdarúgó Torna
15.00 Balástya Öregfiúk - Együtt Szegedért Öregfiúk keresztpályás focimérkõzés
16.00 Csengele Örefiúk - Jászszentlászló Öregfiúk keresztpályás focimérkõzés
17.00 Csengele serdülõ csapat - Balástya serdülõ csapat focimérkõzés
18.15 Vesztesek mérkõzése a III. helyért (Öregfiúk)
19.00 Serpenyõs rostélyos fõzõverseny (Érdeklõdni és nevezni Kun-Szabó Tibornál)
19.15 Gyõztesek mérkõzése Öregfiúk Kupáért
21.00 Vacsora és eredményhirdetés Öregfiúk Torna és fõzõverseny
21.00 PARTY SÁTOR Dj Big Bill, Johan Stroke, Audioplastic BELÉPÉS INGYENES!!
22.00 Csengelei Mazsorettes hölgyek buli indító táncmûsora

2012. augusztus 12. (vasárnap)
08.30 Csengelei Ifjúsági - Csanytelek Ifjúsági Labdarúgó Mérkõzés
09.00 Gyülekezés a Lada Találkozóra
09.30 Ügyességi és elméleti verseny a ladások részére
10.30 Lada szépség és hangverseny
12.00 Ebéd Pacal pörkölt, csak elõrendeléssel augusztus 07-ig Kun-Szabó Tibornál (06-70/375 1075)
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
12.30 Arany Ászok sörivó verseny
14.30 Ladások felvonulása
15.00 11-es rúgóverseny nõi férfi
16.00 Csengelei mini focisták bemutató mérkõzése
16.30 Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett bemutató
17.30 Csengele - FTC Öregfiúk Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés 

(kapuban Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök)
20.00- 05.00-ig  Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik Rácz Roland és Társa
21.30 Sztárvendég: A KÉT ZSIVÁNY
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
Csengele Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012.

július 2-án tartotta soros nyílt ülését. Sánta Ferenc pol-
gármester megnyitotta az ülést, megállapította, hogy a
testület 5 fõvel határozatképes és ismertette a napirendi
pontokat, valamint kérte, hogy Sisák László a polgármesteri
beszámoló elõtt ismertesse az ifjúsági táborozóhellyel 
kapcsolatos elõterjesztését. A testület a napirendi pontokat
és a kérést elfogadta.

Elsõként Sisák László a Sisák Kft. ügyvezetõje elmondta,
hogy az ifjúsági táborozóhely építésével kapcsolatban gon-
dok merültek fel, hiszen végelszámolásnál kiderült, hogy
többlet költsége merült fel a kft-nek. A többletköltség
olyanokból tevõdött össze, mint pl. szennyvízakna,
vízóraakna, villanyszerelés plusz munkái, külsõ járadburko-
lat stb. amik nem szerepeltek a költségvetésben, de az
építési engedélyen viszont már igen. A falazat is 40
négyzetméteres tétellel szerepelt az árazatlan költségvetés-
ben, míg maga az épület 250 négyzetméterrel készült el a
terv alapján. Vagy a teraszburkolat, parkoló amely tételek
szintén nem voltak a költségvetésben, az épületgépészeti
munkák is a valóságban majdnem 50% többletköltséget
jelentettek, mint ami a költségvetésben be volt állítva.

A testület azt a döntést hozta, hogy Sisák László kérjen
szakértõi véleményt, mely alátámasztja a többletkiadást, és
ezek után az önkormányzat részletekben kifizeti az
összeget, melyet a testület egyhangúan elfogadott.

Második napirendi pontban polgármester beszámolt a két
ülés között végzett munkáról. Elsõként elmondta, hogy az
óvodára felkerültek a napelemek, a Démász felé a hálózati
csatlakozási szerzõdés most van folyamatban.

A hõszivattyús beruházás is megkezdõdött az iskolában,
mely még folyamatban van, a beruházás még a faluházat is
fogja érinteni, napkollektorokat szerelnek fel, mely a meleg
vizet állítja elõ a fûtéshez, és a régi elavult kazánokat is kic-
serélik. Ezek úgynevezett zöldárammal fognak mûködni,
mely kevesebbe kerül, mint a háztartásokban használt
áram.

Kistérségi pályázat keretében az óvoda kapott egy vízfor-
gatós medencét, valamint a játszótér egy újabb játékot. 

A víziközmû üzemeltetése is megoldódik. Röviden össze-
foglalva elõször megalakult a Társulás, majd a DTH holding
kft., valamint az üzemeltetés ellátó TVI Kft.. A két kft. tár-
sasági szerzõdése aláírásra került, valamint a cégbírósági
bejegyzésük is megtörtént június végéig. A két kft.
üzemeltetési szerzõdése hamarosan aláírásra kerül.
Megemlítette, hogy a térfigyelõ kamerák jól mûködnek. A
Testület a beszámolót elfogadta. 

Harmadik napirendi pontban következtek az elõter-
jesztések. Elsõként a 2012. évi költségvetési rendelet
módosítása, melyre az általános iskolánál jelentkezõ plusz
kiadások miatt lett szükség. Az elõterjesztést a Testület elfo-
gadta. Sánta Ferenc polgármester ezt követõen az általános
iskola napközis csoportszám bõvítési kérelmét tette fel
szavazásra, mely szintén elfogadásra került.

Ezután következett a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámoló, majd a Kisteleki
Rendõrkapitányság 2011. évi tevékenységérõl szóló beszá-
moló, melyek elfogadásra kerültek. 

A II. félévi munkatervet, a polgármester jutalmazását, 

a Csengele, Felszabadulás u. 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú szolgálati lakás értékesítését is elfogadta a
Testület.

Az egyéb hozzászólások után a polgármester bezárta az
ülést. 

Általános Iskolai hírek
Egészségügyi vetélkedõ

2012. május 11-én az egészségügyi szakkörre járó tanulók
(Beregi Martin, Simó Szabolcs, Géczi Nóra, Udvar Barbara,
Vágó Dorottya, Kiss Alexandra, Széplaki Szintia) egészségü-
gyi vetélkedõt szerveztek az alsó tagozatos osztályoknak
Nemes-Nagy Nelli tanárnõ vezetésével.

Csengele Felszabadulás u. 3. szám alatti 
szolgálati lakás eladó (volt fogorvosi rendelõ)!
Érdeklõdni lehet a polgármesteri hivatalban!

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös

ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával
betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi

XLVIII. törvény elõírásai szerint
2012. június 1. és november 30. között

az alma, körte, kajszi és õszibarack ültetvények 
statisztikai célú felmérése zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából 

igazolvánnyal ellátott összeírók felkeresik a helység
közigazgatási területén található azon ültetvényeket,

amelyeket elõzetesen az adatgyûjtésre kijelöltek. 
A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdõívet,

amely az ültetvény jellemzõit méri fel. Kérjük, segítsék
munkájukat a feladatuk elvégzéséhez szükséges infor-
mációk megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák

számukra, hogy a zárt területekre bejussanak. 
A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített

területek használói kötelesek az összeíráshoz adatot
szolgáltatni. Az összeírók célja elsõsorban az

ültetvények felkeresése, ugyanakkor az adatfelvétel
megvalósulásához a használókkal való kapcsolat-

felvételre is sor kerülhet.
A kérdõív megtekinthetõ az önkormányzati hivatalban

vagy a KSH internetes honlapján (www.ksh.hu).
Központi Statisztikai Hivatal
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A gyerekek nagy örömmel, izgalommal várták a verseny
kezdetét. Egészséges turmixokat kértünk a gyerekektõl. Az
italokat pontozták: Henczné Gut Julianna, Dr. Torontáli
Renáta, Dr. Balikó Katalin, Csányi Krisztina, Lantos István
és egyben a feladatokat felügyelték. Az állomásokon külön-
bözõ feladatokban vehettek részt a gyerekek, volt köztük
joghurtevés, találós kérdések, akadályverseny. Legjobban az
izomerõ próbát kedvelték a gyerekek.

Mindenki jól szórakozott, felejthetetlen délutánt töltöt-
tünk együtt. A vetélkedõ a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0040-es
számú pályázatból lett finanszírozva. 

Széplaki Szintia

Mûvészeti Iskola hírei

BALATONFÖLDVÁRON JÁRTUNK

Balatonföldváron hetedik alkalommal rendezték meg a
Térzene Fesztivált 2012. július 4-8 között. Két helyszínen 
(Fesztivál tér és Jubileumi tér) délután 4 órától mutatkoztak
be az ország különbözõ pontjairól érkezett fúvószenekarok
és mazsorett csoportok.

A Csengelei Fúvószenekar és az Ifjúsági Mazsorettcsoport
elõször vett részt ezen a rendezvényen, és hatalmas élmény
volt mindenki számára. Pénteken 11 óra után érkeztünk a
Riviéra Hotelbe, ahol elfoglaltuk a szállásunkat, majd a
nagy forróságban a strandra mentünk lehûteni magunkat.

Kellemes volt a víz, igazán jól esett a délelõtti utazás után.
Négy órától vacsoráztunk - ebédeltünk (ki minek gondolta)
és indultunk volna a Balaton parton, a "halas" szobornál
felállított színpadhoz, amikor leszakadt az ég. A negyedórás
nagy esõ sem tudta lehûteni a levegõt, a programok viszont
csúsztak egy kicsit. Hat óra után kerültünk színpadra, ahol
a háromnegyedórás mûsorunkkal jó hangulatot teremtet-
tünk. A szállásra visszatérve, megszabadultunk a szereplõ
ruháktól és a bulizós "cuccok" kerültek elõ. A rövid pihenõ
után indultunk vissza a Jubileumi térre, ahol a Magyar
Honvédség Központi Zenekarának koncertjét hallgattuk
meg, majd szabadtéri buli zárta az estét.

Szombaton a reggeli után izgatottan mentünk a
Homokvárépítõ verseny helyszínére. Három csoporttal
neveztünk. A legkisebbek- Ászok, a 6-7 osztályosok -
Tücskök, és a mazsis lányok - Huncutkák néven indultak.
Másfél óra állt rendelkezésre, hogy egy - egy homokkupacot
- természetes anyagok felhasználásával - várrá varázsolják
a jelenlévõk. Dolgoztunk, mindent beleadtunk, vizet hord-
tunk, levelet és ágakat gyûjtöttünk…míg elkészültek a
remekmûvek. A huszonhárom induló csapat közül a csen-
gelei mazsorettes lányok nyerték meg a versenyt és egy
utánfutós mûanyag traktort vehettek át fõdíjként. 

Mivel õk már ilyen játékot nem használnak felajánlották a
mellettük építõ testvérpárnak, akik nagyon örültek neki. A

Szereplés közben

Az elsõ helyezettek remekmûve
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nap további részében ismét a strandolásé és bulizásé volt a
fõszerep. Este még meghallgattuk a Vám és Pénzügyõrség
Zenekarának koncertjét, mely nagyon tetszett mindenkinek.

Vasárnap a pakolás, csomagolás után egy búcsúfürdés
következett, majd irány Csengele!!! A soltvadkerti fagyizás
után fél hétkor érkeztünk vissza a mi kedves kis falunkba.

Kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagabban
tértünk haza. Ha lesz még lehetõségünk ezen a ren-
dezvényen részt venni, biztosan megyünk. 
Viszlát Balatonföldvár!!!

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2012. 08. 08.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 19 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: szeptember 3.

XIII. Táncgála Jánoshalmán
Már hosszú évek óta szerveznek tánctábort Jánoshalmán,

így volt ez idén is. A táborban mintegy ötven fõ vett részt, a
csaknem két hetes munka, felkészülés, gyakorlás egy gálá-
val zárult, melyre most július 7-én került sor. Hogy miért is
lehet ez érdekes? ….. Azért mert két csengelei lány, Tóth
Alexandra és Törköly Vivien is ott volt, dolgozott, gyakorolt
és táncolt… óóó és hogy táncolt…. Szemet
gyönyörködtetõen, hatalmas élményt szerezve a nézõknek. 

Ezen az estén a közönséget egy világkörüli útra kalau-
zolták a táncosok, így jutottunk el számos országba, és
ismertük meg a rá legjellemzõbb táncokat. Láttunk polkát,
szambát, brazil szambát, jive-ot, angol és bécsi keringõt,
bachatát, argentin tangót, orosz népi táncot, hastáncot,
rumbát, cha-cha-chat, paso doblet, quick stepet és ezen
kívül még számos színes, ötletes koreográfiát. 

A közel három órás mûsor alatt egy percig sem unatkoz-
tak a nézõk, köszönhetõ ez a tánctanárnak és fõszervezõnek
Balaton Renátának. 

A két lány nevét már említettem, de rajtuk kívül már több-
ször volt résztvevõje a gálának Csáki Klaudia és Csáki
Dávid, akik most egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak
részt venni a rendezvényen. Amit még nem szabad 
elfelejteni, hogy hol szerették meg a gyerekek a táncot, a
zenét. Itt a Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben, innen indultak és kamatoztatták tovább a
megszerzett tudást. Legyünk büszkék rájuk, én is az voltam,
vagyok és leszek is amikor látom õket szerepelni.

Törköly Ágnes

VII. Kakaspörkölt fõzõverseny a
Gól Sörözõben

2012. 07. 07-én szombaton, már hetedik alkalommal
került sor a Kakaspörkölt fõzõversenyre, melyet minden év
július elején rendezünk.

Az elõzetes nevezések alapján tíz fõ jelezte részvételét, de
a kezdéskor, tûzgyújtásnál és pálinkaivásnál csak hat fõ
szakács akasztotta tûz fölé a bográcsát. Az elmaradókat
egyéni problémák és a nagy hõség riasztotta el a fõzéstõl. A
hat résztvevõ szakács a következõk voltak: Sándor Józsefné,
Kõrösi Sándor, Dorogi András, ifj. Kõrösi Sándor, Vágó
Norbert és Balázs Tibor. A nevezett versenyzõk mindegyike
jobbnál jobb pörköltet fõzött, megküzdve a hatalmas
meleggel és a hideg italokkal, majd négy órás fõzés után a
kéttagú zsûri - Urbán Flórián és felesége - ifj. Kõrösi Sándor
pörköltjét találta a legjobbnak. Így ebben az évben a
nevezett szakács emelhette magasba a legjobbnak járó 
serleget.

Köszönöm mindenkinek, aki ezen a forró délutánon
megtisztelte jelenlétével rendezvényünket. 

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig

a Faluházban.
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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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ügyfélfogadási rendje
6765 Csengele, Petõfi u. 13. :

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
Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 
Bánhidi Bernadett Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára 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
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 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

Hirdetések

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 750 Ft
23 kg-os palack 11 520 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

Állatorvosi ügyelet
2012. augusztus 11-én 6 órától 
2012. augusztus 13-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/998 8236, 

2012. augusztus 18-án 6 órától 
2012. augusztus 21-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455, 

2012. augusztus 25-én 6 órától 
2012. augusztus 27-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435, 

2012. szeptember 1-jén 6 órától 
2012. szeptember 3-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/935 1386

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, 
péntek, szombat 8-24-ig

korlátlan INGYENES internet 
használati lehetõség.

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

2012. április 1-tõl a GÓL SÖRÖZÕ teraszán
ülve korlátlanul internetezhet okos 

telefonjával a WIFI kapcsolat segítségével!
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Kun-Szabó Tibor

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám
alatt! Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-
30/5005808

Eladó jó állapotban levõ, 3 személyes,
ágyazható, ágynemûtartós kanapé. Méretei:
243cm x 80 cm Fekvõ felület:195 cm x 125 cm
Érd.: Sántáné Czombos Mónika  Tel.:30/269-1803

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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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 
Telefon: 06-30/386-5021

Nyitva tartás:
Hétfõ: 1400 - 1800

Keddtõl - péntekig: 800 - 1600

Szombat: 800 - 1400

K
incsem

Lovasbolt

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

„ELÉRHETÕ” INGATLANOK INGATLANKÖZVETÍTÕ
HÁLÓZAT 

• Nem várjuk meg míg beesik egy érdeklõdõ, hanem
egyedülálló módszerünkkel megkeressük a lehetséges
vevõket.

• Minden ingatlanra pontos önerõ és hitelkalkulá-
ciót készítünk, így megtudjuk ki képes megvásárolni.

• Nem lesz átjáróház a lakásból. Igyekszünk, hogy
csak az nézze meg az ingatlant, aki meg is tudja
vásárolni. 

• Teljes pénzügyi és jogi hátteret biztosítunk, hogy
biztonságban zajlódjon le az adásvétel. 
Érd.: Rabi Ferencné, +36 (30)624-2109

Dohányosok figyelmébe!
Blue Smoker, és OxyGain elektromos cigaretták, 

töltõk, patronok stb. kaphatóak.
Pl.: Ego F1-esek, Bud-ok, lcd kijelzõs Ego-k, Helix 

halmizer patronok, kerámia patronok…stb.
Tel.: 0620/973-0943

Web: www.elektromoscigi.org

Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5
szobás téglaépítésû összkomfortos családi ház benne
lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés:
gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030



Eladó! Skoda Octavia 1.4-es, 5 q futó, talajmaró,
tárcsa és 3 fejes eke. Érdeklõdni a 06-30/487
6946-os telefonszámon.

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó,
Ognivo lengyel gázkazán és hozzá gázkémény,
radar radiátorok és lemezradiátorok és fóli-
afûtéshez való teljes fûtõrendszer, 35 hektós, 6
mm vastagságú olajtartály. 
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u.
14., Telefon: 06-30/6330117

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

Kisbálás szalma Karburobot 40 ezer kalóriás
kazán eladó! Érd.: 06-20/532 1767

Földet vásárolnék, leginkább Csengele területe
érdekelne! Érdeklõdni: 06-30/272 1272

Füstölést vállalunk 60 Ft/kg. Telefon: 06-20/315
7140

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok!
Érdeklõdni a 06-30/580 4206-os telefonszámon
lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 1,5 hold
földdel, erdõvel, vagy csak maga az ingatlan is.
Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon
lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 2 db heverõ, 4 db két-
személyes rekamié eladó! 

Érdeklõdni: +36-20/59 42041

Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es kétsz-
intes, összkomfortos épület ipari árammal, 4 db
fóliával, lakhatási engedéllyel eladó! Érdeklõdni
lehet a 06-30/547 1194-es telefonszámon. 

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

Schüssler Arcdiagnosztika
"A szervezet mûködésének egyensúlya az ásványi
anyagok megfelelõ bevitelétõl függ."
Ebben segít az arcdiagnosztika!
Segít:
- a hiányállapotok felmérésében,
- a testi-lelki egyensúly megteremtésében,
- a szervezetbõl hiányzó ásványi sók által
okozott betegségek diagnosztizálásában és
kezelésében.
Arcdiagnosztika rendelés 0-100 éves korig!
Bejelentkezés: Szerda: 17.00-18.00, csütörtök:
10.00-17.00 Telefon: 06-70/94-667-84

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

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

Csengelén gázkészülék javítást vállalok! Telefon:
06-20/2330536

Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó!
Telefon: 06-30/824 8716

Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra,
Sever szivattyú. Telefon. +36-20/413 4914

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

2012. augusztus 7. oldal
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Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel szántó
eladó! Érdeklõdni: 06-30/9126 563

Fodrászüzletemet átköltöztettem a Félegyházi
út 15 szám alá (Pennyvel szemben).
Szolgáltatásomat bõvítettem Eu 0,3 csöves solari-
ummal. Huszkáné Kovács Márta Telefon: 06-
20/536 0875

Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai
gyakorlattal rendelkezõ PM által regisztrált mér-
legképes könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vál-
lalkozók, õstermelõk könyvelését, munkaügyi,
munkavédelmi és bér-tb ügyintézését, adóbeval-
lás, beszámolók elkészítését, teljeskörû 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

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

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 2012. augusztus
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