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Önkormányzati hírek

Energetikai beruházások Csengelén
Csengele Községi Önkormányzat az elmúlt évben két

pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében. 
Az egyik pályázat a "Villamosenergia termelés napelemes
rendszer segítségével a Napköziotthonos Óvodában
Csengelén" címet viseli, projektazonosítója KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0475.
A másik pályázat a "Csengele Község közoktatási
intézményeinek energetikai megújítása" címet viseli, projek-
tazonosítója: KEOP-4.9.0/11-2011-0091.
Mindkét pályázat pozitív elbírálásban részesült, így az idei
évben megkezdõdhettek a projektek kivitelezései. 

E két megvalósult beruházás ünnepélyes átadására novem-
ber 8-án került sor a Faluházban, melyen részt vett Farkas
Sándor országgyûlési képviselõ, Pusztaszer, Ópusztaszer,
Tömörkény, Baks polgármesterei, a helyi képviselõ testület
tagjai, az óvoda és általános iskola vezetõi, valamint a
kivitelezõ cég munkatársai - Simon Zoltán kereskedelmi
igazgató és Tallér Endre mûszaki szakember - akiktõl 
részletes szakmai beszámolót hallhattunk. Ezután került
sor az általános iskolában az ünnepélyes átadásra, a
nemzeti színû szalagot Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ vágta át, majd az óvodánál és a faluháznál is
megtekintették a beruházásokat.

A két pályázat teljes beruházási költsége több mint 65 mil-
lió forint volt, melynek nagy részét az elnyert támogatási
összeg fedezte, ami nagyon nagy eredmény egy ilyen kis
falu életében.

Törköly Ágnes

Tisztelt Lakosok!
Elkezdõdött a Csengele Ház kialakítása és ezú-
ton szeretnénk kérni újra a Lakosság 
segítségét.Nagy szükség lenne a tájházban
még asztalra, székekre, rongyszõnyegre, órára,
terítõkre, tükörre, képekre, bölcsõre, régi kony-
hai berendezésekre, mint például kony-
haszekrény, polc, vagy bármi, ami régen meg-
található volt egy falusi házban.
Minden régi használati eszközt, ami szí-
nesítené a tájházat szívesen várjuk és köszön-
jük!Érdeklõdni a Faluházban Törköly Ágnesnél.

Csengele Felszabadulás u. 3. szám 
alatti szolgálati lakás eladó 

(volt fogorvosi rendelõ)! Érdeklõdni lehet a polgármesteri
hivatalban!
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Szent Imre családnap Csengelén
Templomunk védõszentjének, Szent Imrének ünnepén

vagy a hozzá közelebb esõ hétvégén már 6 éve rendezünk
családnapot Csengelén.
A családnap témájául idén a csodákat választottuk. A
gyerekek számára rajzpályázatot írtunk ki. A kisebbeknek
Jézus csodái közül kellett egyet ábrázolni, a nagyobbaknak
pedig egy "hétköznapi" csodát. A közel 200 rajzot a
faluházban állítottuk ki. Nem csak csengelei, hanem pusz-
taszeri, ópusztaszeri és balástyai gyerekek is adtak be raj-
zokat.
A családnapot délután 1 órakor a kiállítás megnyitójával
kezdtük. Iskolánk igazgatóhelyettese, Csókási Zoltánné mél-
tatta a gyerekek munkáit. Miután a rajzokat körbejártuk, a
faluház színpadán Molnár Imre bûvész tartott egy nagyon
színvonalas mûsort. A felnõttek és a gyerekek is szájtátva
nézték, hogyan mûvel "csodákat" a bûvész.
Kettõ órától a gyermekek és a felnõttek programja kettévált.
Az iskolás gyerekek a faluház udvarán játszottak cso-
portjátékokat, az óvodás korosztállyal pedagógus foglalko-
zott, õk kézmûveskedtek egyik teremben. Ekkor nyitott ki
Suller Melinda Csodapatikája, ahol a gyerekek elmondhat-
ták nehézségeiket, gondjaikat, s a patikus jó tanáccsal és
néhány szem cukorkával segített a bajokon.
A felnõttek ezalatt egy elõadáson vettek részt, melyet
Levente Péter és felesége Döbrentey Ildikó tartott "A
szerelem nem hal meg" címmel. A házasság és szerelem
értékét mutatták be a jelenlévõknek.

Az uzsonna szünet után "Csodás hétköznapok" címmel
Levente Péter és Döbrentey Ildikó tartott egy nagyon
élvezetes mûsort, ahogy õk nevezik "kacagó koncertet", mely
a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0040-es projektazonosító
pályázat keretén belül valósult meg. Délután 6 óra volt, mire
az elõadás véget ért. Ekkor fáklyákat és mécseseket gyújtot-
tunk, és imádkozva, körmenetben mentünk a faluháztól a
templomig. A családnapot szentmisével zártuk, melyet
Serfõzõ Levente atya mutatott be.

A családnapnak közel 200 résztvevõje volt, nagy
örömünkre sokan érkeztek vidékrõl: Zsombóról,
Mórahalomról, Balástyáról, Ópusztaszerrõl, Kistelekrõl és
Szegedrõl.

Katona Attila

Általános iskolai hírek

Mesemondó verseny
Hosszú évek óta rendez mesemondó versenyt az általános

iskola idén a helyi megmérettetésre november 22-én került
sor. 

A csengelei Önkormányzat családgondozója köszönetét
fejezi ki Oberer Róbertnek az adományozásra felajánlott
ruhanemûkért!

Tódorné Bodrogi Tünde

Tisztelt Idõsek
Az idõsebb korosztály részére is szeretnénk közösségi

programot szervezni a Faluházban, hogy a dolgos
hétköznapok terheit elfeledve, ki tudjanak kapcsolódni

néhány órahosszára. Ezeken az összejöveteleken,
lehetõség nyílik a közös beszélgetések mellett,

sakkozásra és kártyázásra is. Ezúton szeretnénk
meghívni Önöket és kedves barátaikat is, ezekre a

délutáni összejövetelekre.
A találkozók a Faluház oldalsó termében minden

héten szerdán 14 órától- 17 óráig zajlik.
A további összejövetelek a lakossági igény

függvényében, hetente vagy kéthetente ugyanebben 
az idõszakban kerülnek megrendezésre.

Minden kedves érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

Melinda csodapatikájában

Döbrentey Ildikó is nagyon dicsérte a gyerekek rajzait

n
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Mint mindig most is két kategóriában döntött a zsûri, az
elsõ és második osztályosok és a harmadik, negyedik osztá-
lyosok között. Elõször a kicsiket hallgattuk meg, akik szebb-
nél szebb meséket mondtak el, nehéz helyzetbe hozva ezzel
a zsûri tagjait, hiszen a jók közül kellett a még jobbakat
kiválasztani. Ezután következtek a nagyobbak, akik még
nehezebb döntés elé állították a zsûrit. Mindenki viszont
nem juthatott tovább ezért dönteni kellett, így a következõ
eredmények születtek:
1-2. osztály

I. helyezett: Grezsa Anna (2. osztály)
II. helyezett: Samu Kata (1. osztály)
III. Katona Veronika (2. osztály)

3-4. osztály
I. helyezett Széplaki Vivien (4. osztály)
II. helyezett: Katona Petra (4. osztály)
III. helyezett: Balog Nóra (3. osztály)
IV. helyezett: Törköly Nelli (4. osztály)

A területi mesemondó versenyre mindkét korcsoportból az
elsõ három helyezett jutott tovább, melyet november 26-án
rendeztek meg a Faluházban. A csengelei gyerekek mellett
Kistelekrõl jöttek még kisdiákok mesét mondani. A zsûri itt
még nehezebb helyzetben volt, hiszen itt már tényleg csak
apróságok döntöttek. 
1-2. osztály:

I. helyezett: Samu Katalin
II. helyezett: Grezsa Anna

III. helyezett: Ambrus Elõd 
3-4. osztály:

I. helyezett: Széplaki Vivien
II. helyezett: Nagy Máté Vajk
III. helyezett: Katona Petra

Az elsõ két helyezett jutott tovább mindkét korcsoportból
Szentesre a megyei versenyre, melyet november 28-án ren-
deztek meg Szentesen. 
Minden versenyzõnek gratulálunk, és köszönjük a tanárok
és szülõk munkáját is.

Az általános iskola köszöni az Önkormányzatnak, hogy
részt vett a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0040-es projekta-
zonosítójú pályázaton, melynek keretén belül a mesemondó
verseny is megvalósult. 

Törköly Ágnes

Mûvészeti Iskola hírei

Faluházi hírek

Megérkeztem
November hónapban született gyermek: Veres Miklósnak és
Puzsik Ilonának Melinda Gratulálunk !

Faluházi szabadidõs tevékenységek:
Hétfõ és csütörtök 19-21

-Pingpong, tollaslabda
Minden hétfõn 18-19-ig 

-Teremkerékpár
Kéthetente hétfõnként 18 órától 

-Jóga 
Éves ütemterv: december 3. és 17. 
Minden csütörtökön fél 6-tól fél 7-ig 

-ZUMBA!

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt

december 9-én, december 16-án és december 23-án
9.30-kor kezdõdõ ünnepélyes gyertyagyújtásra a 

József Attila térre.

Meghívó
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

szeretettel meghívja Önöket 
2012. december 23-án 17 órakor 

a Faluházban tartandó  KARÁCSONYI 
KONCERTRE! Fellépnek a mûvészeti iskola

fúvószenekara és mazsorettjei. 
Vendég: A Mórahalmi Mûvészeti Iskola

Fúvószenekara.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Támogatott mezõgazdasági képzések
A Csongrád Megyei Agrárkamara és a Csongrád Megyei
Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. képzési ajánlata 2012.
õsztõl (nyilvántartási szám: 00617-2008, Intézmény-
akkreditációs lajstromszám: AL-2095)

Gazdálkodáshoz, pályázatokhoz, gépkezelõi jogosítvány
megszerzéséhez kiemelt fontosságú lesz a mezõgazdasá-
gi végzettség. A mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi
jogosítvánnyal lehet szervezett munkavégzés keretében,
azaz alkalmazottként, cégeknek, önkormányzatoknak
szolgáltatást végezni meghatározott típusú gépekkel.
(pl.: 37 kW teljesítmény feletti traktor, önjáró mg-i
betakarítógép, mg-i rakodógép stb.). KPM által kiadott
jogosítvánnyal csak közúton lehet közlekedni. A gépkezelõi
jogosítvány munkavégzéshez elõírás, jármû vezetésére nem
jogosít. 

Képzéseinkhez támogatás igényelhetõ, amelynek mértéke
100 %!

FONTOS TUDNI! A 2013-tól megjelenõ új OKJ nem teszi
lehetõvé a fenti, most még elfogadott tanfolyamok
indítását. Az új képzések 1000-2000 órásak lesznek.
Célszerû ezért még 2012-ben jelentkezni. 

További információ és jelentkezés:
Telefon: 62/551-000, 551-002, 

Mobil: 30/303-4517, 30/619-3081
Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóórák: december 3. és január 7.

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Faluházban.

Ssz Tanfolyam Óraszám Tanfolyam díja

1. Mezőgazdasági technikus (OKJ) 360 170.000 Ft

2. Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (OKJ) 120 104.500 Ft

3. Mezőgazdasági rakodógép kezelő (OKJ) 120 104.500 Ft

4. Növényvédelmi gépkezelő (OKJ) 120 104.500 Ft

5. Önjáró betakarítógép kezelő (OKJ) 120 104.500 Ft

6. Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő (OKJ) 120 104.500 Ft

7. Növényvédő és méregraktár-kezelő (OKJ) 300 185.000 Ft

8. 80 órás Növényvédelmi tanfolyam 80 55.000 Ft + vizsgadíj

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. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos Telefon: 286-017, 
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig, 
kedd, péntek: 9-13-ig 
Polgárõrség: 06-30/602 5070, 
Tûz esetén értesíthetõ: Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok
Telefon: 06-20/919 4302

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ügyfélfogadási rendje
Polgármester: 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

A hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfõ és vasárnap: SZÜNNAP
Keddtõl péntekig: 8.00 - 17.00

Szombat: 8.00 - 12.00
TISZTELT LAKOSSÁG! 

2011. AUGUSZTUS 1-TÕL A HULLADÉKUDVARRA
TÖRTÉNÕ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SORÁN IGAZOLNI

KELL A CSENGELEI LAKCÍMET, VALAMINT A
DÍJFIZETÉS RENDEZETTSÉGÉT 

AZ UTOLSÓ HAVI BEFIZETETT CSEKKEL!!!
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Hirdetések

Állatorvosi ügyelet
2012. december 1-jén 6 órától 
2012. december 3-án 6 óráig 
Dr Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435, 

2012. december 8-án 6 órától 
2012. december 10-én 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/935 1386, 

2012. december 15-én 6 órától 
2012. december 17-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487 4030, 

2012. december 22-én 6 órától
2012. december 27-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2012. december 29-én 6 órától 
2013. január 2-án 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

Filézett ponty halászlé rendelhetõ 
2012. december 20-ig Kun-Szabó Tibornál.

Elvihetõ: 2012. december 24-én 12 és 13 óra között!
Érdeklõdni: 06-70/375 1075

A gyógyszertár átadása miatt a készlet erejéig, 
egyéb termékek végkiárusítása történik 

AKCIÓS áron december 8-ig!

• Vitaminok, táplálék kiegészítõk.
• Fájdalomcsillapítók, kenõcsök.
• Napozószerek.
• Kötszerek, ragtapaszok, tyúkszemtapaszok.
• Fertõtlenítõk.
• Betétek, nadrágos betétek.
• Óvszerek, kullancsriasztók.
• Arckrémek, bõrpuhítók.
• Gyógycukorkák.
• Teák, tápszerek.
• Fogápolók.
• Gumikesztyûk, vatták.

Dr. Hegedûs Erzsébet

Tisztelt Lakosok!
Megfelelõ igény esetén cipész mester szolgál-

tatásai vehetõk igénybe piaci napokon
Csengelén! Elõzetes igényfelmérés 

ifj. Kormányos Sándor 06-30/454-4296, 
62/286-079

Szilveszterezzen a megújuló Gól
Sörözõben!Érdeklõdni: Kun-Szabó
Tibornál vagy a 06-70/375 1075-ös

telefonszámon!

Jöjjön szórakozzon a megújult Gól Sörözõben, vegyen
részt a decemberi játékunkban, melynek sorsolása

2013. január 1-én 16 órakor lesz. Fõdíj: mobiltelefon és
csak a jelenlévõk nyerhetnek!

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

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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Félidõs hasas disznó eladó! Érdeklõdni: Csatorna u. 17. 

Csengele 269. szám alatti jó állapotú tanya 1 hold földdel
eladó! Fürdõszobával, ipari árammal ellátott! Érdeklõdni
lehet a 06-30/294-0720-as telefonszámon.

Gumiszerelést,- javítást,- centírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és után-
futók javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

2 db használt színes televízió eladó! Érdeklõdni: 06-
30/620-0798

Régi (1951-es), használt zongora eladó! Érd.: 06-30/6135
602

Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési iskola
közelében! Másfél szoba, konyha, fürdõszoba, spájz,
gázfûtéssel, vegyes tüzeléssel, klímával, 2 db 50 méteres
fúrott kúttal jó állapotban.
Érdeklõdni: 06-30/77 42 791

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

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

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

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, Ognivo
lengyel gázkazán és hozzá gázkémény, radar radiátorok és

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

„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

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

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

Bérmunkát vállalok!
Trágyahordás 6000 Ft/hold, tárcsázás 6000 Ft/hold,
vetés 6000 Ft/hold, szántás 12000 Ft/hold
Érdeklõdni: Gera Zsolt, telefon: 06-30/45 16 447

Tájékoztatjuk a kedves
Lakosságot, hogy 

MINDEN PÉNTEKEN FRISS
HÚSÁRÚ KAPHATÓ 
A KUKLIS ABC-BEN!

Mindenkit szeretettel várunk!
Elõrendelést is felveszünk!



lemezradiátorok és fóliafûtéshez 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, radiá-
tort, tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-
30/401 8317

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

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõd-
ni a 06-20/206 7241-es 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, 1 db heverõ, 4 db kétszemélyes
rekamié eladó! Érdeklõdni: +36-20/59 42041

Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es kétszintes,
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.

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

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

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

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

Segítségre szoruló idõs, beteg embernek fõzést, takarítást,
bevásárlást vállalok! Érdeklõdni: 06-70/5060 731

Eladó sarok ülõgarnitúra, 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

380 kW-os terménydaráló eladó! Érdeklõdni: 06-30/9126
563

Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakor-

lattal rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes könyvelõ
vállalja társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk
könyvelését, munkaügyi, munkavédelmi és bér-tb ügyin-
tézését, adóbevallás, 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
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