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Beszámoló a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP)
keretében benyújtott pályázatokról

Csengele Községi Önkormányzat két KEOP-os pályázatot
nyújtott be a 2011-es évben.

Az egyik pályázat: "Villamosenergia termelés napelemes
rendszer segítségével a Napköziotthonos Óvodában
Csengelén" (Kódszáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0475).
A pályázat célja összhangban a hazai és EU stratégiával
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló ener-
giaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, valamint
kialakítani egy olyan környezettudatos személetet, amely
példaként szolgálhat a felnövekvõ generációk számára. A
pályázat keretében napelemes rendszer telepítésére kerül
sor, amely korszerûtlen villamos energiatermelést fogja
kiváltani a számunkra.
A Képviselõ-testület 2011. májusában döntött a pályázat
benyújtásáról. A teljes beruházási költség: 21.516.391 Ft,
ebbõl az önkormányzati önrész 15 %, azaz 3.227.459 Ft, az
igényelt támogatás pedig 85%, azaz 18.288.932 Ft.
A pályázatot 2011. júliusában az elõírt tartalmi és formai
szempontoknak megfelelõen befogadták, majd szeptember-
ben megkezdõdött a pályázati anyag értékelése. 2011.
december közepén jött az értesítés a pályázat pozitív
elbírálásáról. A támogatási szerzõdés megkötéséhez szük-
séges dokumentumok is beküldésre kerültek az év végéig.
Jelenleg a támogató szervezet által aláírt támogatási
szerzõdést várjuk, ezt követõen kezdõdhet meg a projekt
kivitelezése.

A másik pályázat: "Csengele Község közoktatási
intézményeinek energetikai megújítása" (Kódszáma: KEOP-
4.9.0/11-2011-0091).
A projekt általános célja az önkormányzat által üzemeltetett
napközi otthonos óvoda, általános iskola és ezen oktatási
intézményeket kiszolgáló tornacsarnok tüzelõberendezé-
seinek korszerûsítése, talajszondás hõszivattyús rendszer
kialakítása (általános iskola esetében), valamint a
használati melegvíz-felhasználás energiaigényének
csökkentése érdekében napkollektoros rendszerek
kialakítása. A fent ismertetett fejlesztések megvalósítása
nyomán arra számítunk, hogy fûtési- és hõenergia fel-
használás területén teljesül az intézmények energiafel-
használásának racionalizálási célja. A kondenzációs tech-

nológia mind a fûtési, mind a melegvíz készítési teljesít-
ményében a maximumot nyújtja. A füstgázban lévõ hõener-
gia felhasználásával a készülék képes a 109%-os hatásfok
elérésére, és ugyanakkora hõigény esetén 20%-kal kevesebb
földgázt használ fel, mint egy hagyományos készülék.
Talajszondás hõszivattyús technológiával, illetve a nap-
kollektoros rendszerek telepítésével a jelenlegi költségek
közel 40%-kal csökkenthetõk.
A megvalósítás tervezett idõtartama 12 hónap, amely a tel-
jes 2012-es évet lefedi. A megvalósításnak kb. felét teszik ki
a kivitelezési munkálatok, amelyek elõreláthatólag 2012.
márciusától 2012. szeptemberéig fognak tartani.
A Képviselõ-testület 2011. márciusában döntött a pályázat
benyújtásáról.
A teljes beruházási költség: 46.687.188,-Ft, ebbõl az önkor-
mányzati önrész 9.895.734,-Ft, a támogatásként igényelt
összeg 36.791.454,-Ft.
2011. júniusában a pályázatot befogadták, majd 2011.
õszén megkezdték annak értékelését. A pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést 2011. decemberében kaptuk
meg. Jelenleg a támogatási szerzõdés megkötése van folya-
matban.

Magony Rita
vezetõ tanácsos

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a régi szemétlerakó
rekultivációja folyamatban van. A kijelölt terület
munkaterületnek minõsül, ezért ott motorozni, szánkózni,
kerékpározni fokozottan balesetveszélyes és tilos!

Tisztelt Lakosok!
Egy régi parasztház jellegû házat szeretnénk kialakítani a
Felszabadulás u. 5 szám alatti felújított házban, amihez a
lakosság segítségét szeretnénk kérni. Szívesen vennénk, ha
felajánlanának a Csengele Ház részére régi, jó állapotban
lévõ bútorokat, berendezési tárgyakat, öltözékeket (pl.:
rokka, mángorló stb.). 
Érdeklõdni lehet Sánta Ferenc polgármesternél és Törköly
Ágnesnél a Faluházban. 
Segítõ szándékukat köszönjük!

Sánta Ferenc
polgármester

Önkormányzati hírek
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Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén fogadóórát
tart a Faluházban 18 órától. 
Következõ fogadóra: 2012. február 6.

Általános Iskolai hírek

Papírgyûjtés az iskolában
2011. szeptemberében iskolai papírgyûjtést szerveztünk a

Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. felkérésére. A gyer-
mekek, a szülõk, és a pedagógusok lelkesen vettek részt
ebben a nagy munkában, két napon át szakadatlanul
érkeztek az autók, és raktuk a konténereket a gyerekekkel. 

Köszönjük a kedves szülõknek, hogy a segítõkészségükkel
ilyen sok pénzt tudtunk kiosztani az osztályoknak. A mért
papír súlya 12680 kg, amiért 190.200 Ft-ot kaptunk. Ebbõl
a mennyiségbõl 4560 kg-ot a Vetter Hungary Kft. Ajánlott
fel. Így az õ segítségükkel és támogatásukkal megnyertük a
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. által kiírt iskolák
közötti versenyt, amellyel megnyertük az elsõ helyezésért
járó 100.000 Ft jutalmat.

Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni, hogy részt
vett ebben a munkában!

Lantos István 
DÖK

Olvasási verseny
Január 18-án olvasási versenyt rendeztünk a felsõ

tagozatosok számára. A hatodikosok közül négyen, a 7., 8.
osztályból pedig hatan indultak a megmérettetésen.

Minden versenyzõ tíz percet kapott, hogy megismerkedjen
a szöveggel. A háromtagú zsûri a szöveghûséget, a folyam-
atosságot, a tiszta hangképzést és a megfelelõ 
hangsúlyozást figyelte.
Eredmények:
hatodikosoknál: 1. Forgó Judit

2. Tóth Ákos
3. Lantos Réka - Martus Nikolett

hetedik, nyolcadik: 1. Udvar Barbara
2. Mustoha Regina
3. Baranyi Amíra

Az elsõ helyezettek továbbjutottak a Kazinczy versenyre.

Palackgyûjtés az iskolában
A tavalyi gyûjtésbõl 28200 Ft lett a bevétel, amiért köszön-
jük a segítséget. A 2012-es évben, továbbra is gyûjtjük a PET
palackokat. A zsákokat az iskolába kérjük! Köszönjük!

Mûvészeti Iskola hírei
A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni a
tavalyi évben 1 %-ból befolyt támogatásokat, kérjük 
továbbra is támogassa a mûvészetoktatás fejlesztését. 
Adószámunk: 18469109-1-06

Faluházi hírek

A Cuháré Táncmûhely Csengelén
2012. január 21-én délután 15 órai kezdettel a szegedi

Cuháré Táncmûhely táncosai tartottak az érdeklõdõ közön-
ségnek egy elõadást. Õket élõben a Balga Együttes kísérte és
a mûsor közben a helyi Népdalkör és Citerazenekar
szórakoztatta még a nézõket citerajátékukkal és énekükkel. 

A néptáncosok elsõként Feketelaki táncokat adtak elõ, a
színpadon bemutatták, hogy a falun még élõ tánc-
hagyomány hogyan él tovább a táncházas fiatalok között. 

Ezután Széki táncok következtek, majd a zenekar játszott
szászcsávási zenét. Ezt a válaszúti táncösszeállítás követte.

A mûsort a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar folytat-
ta, saját összeállítású dalcsokrával, legvégül pedig szatmári
táncokat láthattunk a táncosoktól. A délutánt egy táncház-
zal zártuk, ahol a közönségnek lehetõsége volt néhány
lépést megtanulni a táncosoktól és azt zenére eltáncolni.

A gyerekek és tanáruk átvették az elsõ helyezésnek 
járó jutalmat

A Cuháré Táncmûhely
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Bízom benne, hogy az, aki velünk tartott jól érezte magát,
és egy kellemes délutánt tölthetett el a Faluházban. 

Köszönöm szépen a Cuháré Táncmûhely táncosainak, a
citerazenekarnak és népdalkörnek a színvonalas fellépést. 

Törköly Ágnes

Spinning edzés!
Mindenkit szeretettel várok, akinek van kedve egy jó hangulatú

edzésen részt venni!

Mivel biciklik korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért
részvételi szándékod kérlek jelezd elõre a 06-62/286-239-es,

vagy a 06-(30) 443 5776-os telefonszámon.

Órák: Hétfõ-Kedd: 18 óra

Amit az edzésre feltétlen hozz magaddal: víz, és törölközõ. 

Törköly Ágnes

Aerobic
Minden héten csütörtökön 18-19 óráig aerobic edzés a

Faluházban! Ha úgy érzed, hogy fogyni, csinosodni szeretnél,
vagy egyszerûen csak egészségesebben élni, gyere és tornázz

velünk! Aerobic oktató: Bodri Menyhért

A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar

MEGHÍVÓ
2012. március 25-én 16 órai kezdettel hagyományos 
Szomszédoló lesz a Faluházban,melyen idén DESZK 

mutatja be kulturális mûsorát.
A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!

HAGYOMÁNYÕRZÕ NÕNAPI BÁL ÉS 
V. VÕFÉLYEK ÉS ZENEKAROK

TALÁLKOZÓJA
2012. március 10-én  17 órai kezdettel 

a csengelei Faluházban. Jegyek elõvételben
2012. február 20-ig

Nagy Mihálynál és a Faluházban 3600 Ft áron
kaphatók! Érkezéskor aperitif, vacsora: sertés
raguleves, sültes tál (hurka, kolbász, filézett
sült csirkecomb, töltött hús, rántott karfiol és

gombafej, zöldséges burgonya, rizi-bizi, vegyes
savanyú) és sütemény. 

Érdeklõdni: Nagy Mihálynál 06-30/390 9986 és
Törköly Ágnesnél 06-30/443 5776

Megérkeztem!
December hónapban született gyermek: Molnár Ferencnek
és Kuklis Mariannának Kinga. Január hónapban született
gyermek: Jaksa Attilának és Kurucz Anitának Martina
Gratulálunk!

EGY NAPOS KIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK 
2012. FEBRUÁR 19-ÉN

MOHÁCSRA A BUSÓ JÁRÁSRA!
INDULÁS REGGEL 8 ÓRAKOR A BUSZMEGÁLLÓTÓL.
A KIRÁNDULÁS ÁRA 3900 FT/FÕ, MELY MAGÁBA
FOGLAL EGY MASZKFARAGÓ MÛHELY BELÉPÕT IS!

HAZAINDULÁS KB. 18 ÓRA.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/5 217 656 (16 ÓRA UTÁN)

Megemlékezés
„Szívedben nem volt más,
Csak jóság és szeretet.
Szorgalom munka volt egész életed.van
Búcsúztam volna Tõletek, de erõm
nem engedett, így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
HARKAI ISTVÁN halálának 1. évfordulójára. 

Szeretõ felesége és fiai

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!!!

Állatorvosi ügyelet
2012. február 4-én 6 órától 
2012. február 6-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267
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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
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
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

PB GÁZCSERE TELEP NYÍLT A
VÉNUSZ PRESSZÓ UDVARBAN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 150 Ft
23 kg-os palack 10 300 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

Hirdetmény

A FONTANA Credit Takarékszövetkezet Csengelei kirendeltsége
az alábbi szolgáltatások nyújtásával áll a lakosság ren-
delkezésére.

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!

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 Gól Sörözõben 17 órától minden hétfõn és
szerdán ingyen darts, 

minden kedden és csütörtökön ingyen csocsó!!

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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u R
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Nõi munkaerõ munkát keres! Telefonszám: 06-
30/613 5602
Fisher-price elektromos baba hinta, elõre hátra, jobbra
balra hintázik, 4 fajta dallamon zenél, forgó állatokkal 
újszerû állapotban eladó! Érdeklõdni: Szekeresné Huszka
Katalin, 06-20/8020 790

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

Dohányosok figyelmébe!!!
Kezdõ és profi elektronikus cigaretták, valamint annak

tartozékai megvásárolhatók számlával, garanciával.
Ajándéknak is kiváló!

Érd: 06-20/523-5500 telefonszámon Csépe Andrásnál.

Hirdetések
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Hobbi eladó! Ipari árammal is lekötött, szivattyúaknával,
bódéval ellátott, árpával bevetett terület. Eladó ugyanitt 5 q
futó, magasítóval és ponyvával. Érdeklõdni lehet Rabi
Kálmánnénál, vagy a 62/286-118-as telefonszámon.
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
Földet vásárolnék, leginkább Csengele területe
érdekelne! Érdeklõdni: 06-30/272 1272
Nem elhanyagolt, garantáltan vízmentes hobbi hosszú
távra locsolási lehetõséggel kiadó! Érdeklõdni: Forgó
Péterné 06-30/233 4024
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 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.
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! 2011. február 9-
tõl
Bejelentkezés: Szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-17.00
Telefon: 06-70/94-667-84
Kossuth u. 5. szám alatti összkomfortos családi ház, nagy
telekkel eladó! Telefon: 06-30/2 098 096
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-, nyár-
fa) eladó, valamint favágást is vállalok! Érdeklõdni lehet a
06-30/328 2375-ös telefonszámon.
Csengelén gázkészülék javítást vállalok! Telefon: 06-
70/576 5885
Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó! Telefon: 06-
30/824 8716
Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra, Sever szi-
vattyú. Telefon. +36-20/413 4914
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 szántó eladó! Érdek-
lõdni: 06-30/9126 563

Fodrászüzletemet átköltöztettem a Félegyházi út 15 szám
alá (Pennyvel szemben). Szolgáltatásomat bõvítettem Eu 0,3
csöves solariummal. Huszkáné Kovács Márta Telefon: 06-
20/536 0875
Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakorlat-
tal 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

Független, objektív közéleti havilap
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