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MÁRCIUS 15.
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk

szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

Természetesen a forradalom és szabadságharc nem volt elõzmények nélkül. Az Osztrák-Magyar
Monarchia uralkodója közös volt. A magyar rendek törekedtek az önállóságra, próbáltak enged-
ményeket elérni az uralkodónál, kevés sikerrel. Ezt a magyarság minden rétege megszenvedte. 
A francia forradalom eszméje hatással volt a magyarokra is, egyre erõsebbé vált az uralkodó iránti
gyûlölet. 1805-ben a háború elérte hazánkat, a magyar nemesség nem szakadt el a Habsburg Háztól
és nem támogatták Franciaországot. 1815-ben Napóleon vereséget szenvedett, a pénz értékét vesztette
a magyar termékek iránti kereslet csökkent. 

1825-ben a magyar nyelv használatának ügye volt a kérdés, 1832-ben Kossuth Lajos megjelentette
az Országgyûlési Tudósítások címû lapot, amelybõl értesülhetett az ország a tanácstermekben folyó
vitákról. Az uralkodó mindezeket nem nézte jó szemmel, de a reformmozgalom erõsödését nem tudta
megakadályozni, még úgy sem, hogy sok magyar vezetõt börtönbe záratott. 

1847-ben megalakult az ellenzéki párt, elnöke gróf Batthyány Lajos, programjukat Deák Ferenc fogal-
mazta meg, mely a márciusi forradalom programjává vált. 

A bécsi forradalom híre ösztönzõleg hatott a magyar ifjakra. Petõfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál
elhatározták, hogy érvényt szereznek a sajtószabadságnak. Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv
nyomdájában cenzúra nélkül kinyomtatta a 12 pontot és Petõfi Nemzeti dalát. Nagygyûlést hirdettek
a Nemzeti Múzeum elé, ahol tízezres tömeg jelent meg. Ezután a Várba vonultak, hogy elfogadtassák
követeléseiket a Helytartótanáccsal, ami sikerült is, így gyõzött a forradalom. A tömeg követelésére
Táncsics Mihályt is szabadon engedték.

A Kokárda
Március 15-én minden megemlékezõ kokárdát tûz a ruhájára. 

A magyar szabadságharcosok viseltek elõször nemzeti színû szalagot.
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Önkormányzati hírek
Képviselõ testületi ülés

Csengele község Képviselõ testülete 2012. február 12-én
tartotta soros nyílt ülését. Sánta Ferenc polgármester
köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pon-
tokat, melyet a testület elfogadott.

Elsõ napirendi pontban polgármester beszámolt a két ülés
között végzett munkáról. Elsõként a hóhelyzettel kapcsolat-
ban mondta el, hogy védekezési készültséget rendeltek el,
akinek szüksége volt annak segítséget nyújtottak, tûzifával,
élelmiszerrel és volt olyan aki pénz is kapott, valamint min-
dent megtettek azért, hogy az utak járhatóak, a lakóingat-
lanok megközelíthetõek legyenek. A 2 traktor éjjel-nappal
ment, de mivel nagy területet kellett bejárniuk minden hová
azonnal nem jutottak oda, de mindent megtettek amit
tudtak. 

Beszámolójában még elmondta, hogy a Csengele Házat az
MVH ellenõrizte, és mindent rendben találtak, így
hamarosan megkapják kifizetési kérelmükre a támogatást.
Ezután szó esett a térfigyelõ kamerákról. Dr. Tóth Tibor
jegyzõ elmondta, hogy két helyrõl kértek be árajánlatot. A
Lochner Kft. jobb minõségben drágább ajánlatot adott, a
Bonafarm árajánlata olcsóbb, de nincs is olyan részletes.
Mindkét árajánlat jó, de két cég két technológia. A testület
úgy határozott, hogy a Bonafarmtól kérnek egy pontosabb,
konkrétabb árajánlatot, megnézik mindkét cég munkáját és
csak ezután döntenek.

Ezután polgármester elmondta, hogy a régi szeméttelep
rekultivációja az idõjárás miatt csúszik, majd beszélt a
pályázatokról. A napelemes, hõszivattyús pályázatnál
adminisztratív eljárások zajlanak (támogatási
szerzõdéskötés, közbeszerzési eljárás). Tóth Tibor képviselõ
kérdésére válaszolva polgármester elmondta, hogy az ártézi
kutas pályázattal kapcsolatban sok változás nem történt. A
pályázatot közösen megnyerték Kistelekkel, de ettõl több ez
idáig nem történt még ez ügyben.

Második napirendi pontban a 2012. évi költségvetést tár-
gyalta a testület, melyet több hozzászólás, javaslat után
egyhangúan elfogadott.
Harmadik napirendi pontban következtek az elõterjesztések.
Elsõként a 2011. évi költségvetés rendeletmódosítás, majd a
vízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet
visszavonása, erre azért van szükség mert törvényi változás
miatt a víz díját a víziközmû-szolgáltatásért felelõs minisz-
ter állapítja meg, ezért a Testület által az elõzõ ülésen elfo-
gadott rendeletet most visszavonják. A harmadik elõter-
jesztésben az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításai
következtek, majd a nemdohányzók védelmérõl szóló ren-
deletalkotás, a közterület használatáról szóló rendelet
módosítás (erre a nemdohányzók védelme miatt van szük-
ség). Hatodik elõterjesztés a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0475
pályázat támogatói okirat hiánypótlásával kapcsolatosan
történt, ezt követte a Vis maior helyzettel kapcsolatos elõter-
jesztés, a teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló
kiemelt célok meghatározására. Kilencedik elõterjesztés a
Faluház közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásához
szükséges önerõ elfogadása volt. Ezen összegen és a támo-
gatáson technikai, mûszaki eszközállomány, berendezés
fejlesztésre van lehetõség. Ezután következett a mûvészeti

iskola támogatási kérelme, a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítása, az Általános Iskola alapító okiratá-
nak módosítása, a polgármester illetményének 
megállapítása.
A következõ elõterjesztésben EMVA III. tengely,
Falumegújítás- és fejlesztés pályázati kiírással kapcso-
latosan tárgyaltak. Ezen pályázat keretén belül lehetõség
lenne egy park kialakítására az Ifjúsági Táborozóhely körül. 
Ezután a EGTC-ben/Banat-Triplex Confinium EGTC történõ
részvétellel kapcsolatosan történõ elõterjesztés következett.
Ennek kapcsán Kormányos Sándor alpolgármester elmond-
ta, hogy egy éve hozták létre a hármashatár térségben lévõ
együttmûködést. Jelenleg 36 település van benne. 2014-tõl
olyan pénzügyi alapok fognak megnyílni, melyek a határon
átnyúló projektekre helyezik a hangsúlyt, ezáltal komoly
pénzügyi alapot fognak biztosítani azoknak aki ilyen
együttmûködésben benne van.
Tizenhatodik elõterjesztés volt az alpolgármester tisztelet-
díjának megállapítása, ami után a Kisteleki
Gazdaságfejlesztõ Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításával kapcsolatosan tárgyaltak és végül egy
lakossági kérelmet utcai ivóvíz vezeték hosszabbítására. A
Testület az elõterjesztéseket elfogadta.

Az egyéb hozzászólások után a polgármester bezárta az
ülést.

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén
fogadóórát tart a faluházban 18 órától. 
Következõ fogadóórák: március 5., április 2.

Falugazdász hírei
- A falugazdász ügyfélfogadási rendje: minden héten
szerdán 8-16 óráig az állatorvosi rendelõ mellett. 
- Õstermelõi igazolványok újítása 2012. március 19-ig, de
legkésõbb az elsõ eladás elõtt.
- A területalapú támogatás várhatóan 2012. április 1. és
május 15. között történik a Faluházban, április 1-tõl errõl
érdeklõdhetnek a falugazdásznál.
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Általános Iskolai hírek

Farsang
A rossz idõjárás miatt egy héttel késõbb, február 17-én

délután került sor az iskolai farsangra a faluházban. 
Az elsõ, második és harmadik osztályosok egyéni

jelmezben mutatkoztak be, a negyedik osztálytól pedig
közös produkciókkal léptek színpadra osztályfõnökükkel
együtt a tanulók. Nagyon ötletes és szórakoztató fel-
lépéseket láthattunk. 

A negyedik osztályosok kéményseprõknek öltöztek, a
Mary Poppins címû musicalbõl adtak elõ egy részletet. Az
ötödikesek egy szépségkirálynõ választást, a hatodikosok
pedig egy Hupikék tirpikék címû paródiát játszottak el.

A hetedik osztály egy tehetségkutató versenyt parodizált
címe az X Traktor volt, és végül a nyolcadikosok produkció-
ja a "Szexi vagyok tudom" zenei stílusok könnyed
vetélkedése zárta a farsangot.

Ezután pedig az osztályok még táncolhattak, bulizhattak és
csemegézhettek a finomabbnál finomabb sütikbõl és szend-
vicsekbõl. 

Törköly Ágnes

Történelmi verseny
2012. február 16-án Országos Történelmi Tantárgyi

Versenyt hirdetett a Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ a 7-8.
osztályos tanulók között.

Iskolánk hat fõvel nevezett, Losonczi Ádám, Pigniczki
Dóra, Széplaki Szintia, Becsei Balázs, Kiss Alexandra, Tóth
Bence tanulók interneten kapták meg a verseny napján a
feladatokat, melyet a megnyitó után Longa Istvánnné adott
át a tanulóknak. 90 perc állt rendelkezésükre a
megoldáshoz. Az idõvel nem volt probléma, inkább a felada-
tok nehézségével küzdöttek meg a gyerekek, ugyanis a
témát 1526-1699-ig jelölték meg, egyetemes és magyar
történelembõl. A tanulóknak 80%-ot kellett teljesíteni a
továbbjutáshoz, az eredmények viszont még nem ismertek.

Ezúton is gratulálok a versenyen résztvevõknek, és sok
sikert kívánok a továbbjutóknak a megyei fordulóhoz.

Lantos István

Mûvészeti Iskola hírei

Félévi bemutató
2012. február 2-án a mûvészeti iskola is elérkezett félévi

bemutatójához. Ekkor a gyerekeknek egy rendezvény
keretén belül lehetõségük van szüleiknek, ismerõseiknek
bemutatni mit sajátítottak el a félév során. 

A zenész növendékek a furulyásoktól kezdve egészen a
nagy rézfúvós tanulókig egyesével játszották el megtanult
darabjaikat. A fejlõdés a korosztályok növekedésével lát-
szódott, hiszen az idõsebb gyerekek már egészen komoly
zenemûveket játszottak el. A Csengelei Rézfúvós Együttes
most is fellépett. Az együttest középiskolás gyerekek és
már dolgozó felnõttek, tanárok alkotják, akik még most is
szívesen részt vesznek a közös munkában.

A zenész növendékek között a társastánc tanszak tanulói is
bemutatkoztak, bécsi keringõvel, countryval, népi gyermek-
táncokkal, és a nagyok egy Fenyõ Miklós számra készült
koreográfiával.

A 4. osztályosok

Az 5. osztály szépségkirálynõi Csengelei Rézfúvós Együttes
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A félévi bemutatót a színjátszósok darabjai zárták. Elõször
a kis színjátszók a Fehérlófia, a nagyok pedig Lázár Ervin: A
legkisebb boszorkány címû darabokat adták elõ, a közönség
nagy tetszésére.

Nagy öröm és jól esõ érzés volt, hogy sokan kíváncsiak
voltak a gyerekek produkcióira, akik ügyesen, felkészülten,
fegyelmezetten álltak színpadra. Mindez elengedhetetlen a
felkészítõ tanárok nélkül, akik név szerint Czirok Zoltán,
Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Gömöri Balázs, Lantosné
Horváth Irén, Horváth Ágnes és Kalmár Gergõ. 

Természetesen a munka folytatódik tovább, hiszen jönnek
a különbözõ versenyek, fellépések melyeken a csengelei ta-
nulók is részt fognak venni.

Törköly Ágnes

Faluházi hírek

A 6-7. osztályos táncosok

A nagy színjátszók

A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány
köszöni a tavalyi évben 1 %-ból befolyt támo-

gatásokat, kérjük továbbra is támogassa a
mûvészetoktatás fejlesztését. 

Adószámunk: 18469109-1-06

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!

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

KÉZMÛVESKEDÉSSEL EGYBEKÖTÖTT 
IFJÚSÁGI ÖTLETBÖRZE

KÉZMÛVESKEDÉSSEL EGYBEKÖTÖTT 
IFJÚSÁGI ÖTLETBÖRZE

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a csengelei 
Faluházban 2012. 03. 14-én 15 órai kezdettel.

Egy kreatív délután keretében elmondhatod, hogy
milyen programokkal töltenéd szívesen szabadidõdet,

milyen rendezvényeken vennél örömmel részt
településeden. Várjuk ötleteidet, kívánságaidat, legyen
az sporttal, kreatív tevékenységgel, médiával, kirán-

dulással vagy bármivel kapcsolatos.
Bõvebb információ a szervezõktõl: Hancsók Adrienntõl 

(hancsokadri@freemail.hu), Jenei Norberttõl
(norchy@mailbox.hu) e-mailben.

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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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.

� Lakossági, vállalkozói számlák nyitása, vezetése kedvezõ
feltételek mellett.

� NETB@nk szolgáltatás- telefonján rögtön értesül számlá-
ja egyenlegérõl. 

� Folyószámlahitel.
� A mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozóknak: gaz-

dakártya igénybevételét ajánljuk.
Nyisson bankszámlát továbbtanuló gyermekének!
Biztonságosan és egyszerûen juthat gyermeke a
zsebpénzéhez!

Kamasz csomag:
� 14-18 éveseknek (diákigazolvánnyal rendelkezõknek).
� CM Zseb-Web bankkártya.

� Kedvezõ díjtételek.
Universitas számlacsomag:
� 18 év feletti diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak.
� Kedvezõ díjtételek.
� Ingyenes NETb@nk regisztrációs díj.
� Havonta az elsõ bankkártyával végzett tranzakció       

ingyenes.
� Bankkártya éves díj, kártyagyártás díj nem kerül fel

számításra.

További részletekkel kapcsolatban érdeklõdjön a
Csengelei Takarékszövetkezetben!

Állatorvosi ügyelet
2012. március 3-án 6 órától 
2012. március 5-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2012. március 10-én 6 órától 
2012. március 12-én 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208, 

2012. március 15-én 6 órától 
2012. március 19-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/998 8236, 

2012. március 24-én 6 órától 
2012. március 26-án 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455, 

2012. március 31-én 6 órától 
2012. április 2-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/935 1386



hírek
6. oldal 2012. márciusCsengelei

Nõi munkaerõ munkát keres! Telefonszám: 06-30/613 5602

Eladó! 8 leveles tárcsa (170 cm széles, csipkés, 6 éves), gép
után való 2 kerekû 20 mázsás kispótkocsi, nagybálás- és
kisbálás szalmahordó, Ognivo lengyel gázkazán, radar
radiátorok és lemezradiátorok és fóliafûtéshez való teljes
fûtõrendszer!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon:
06-30/6330117

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

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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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
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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.



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!
Bejelentkezés: Szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-17.00
Telefon: 06-70/94-667-84
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

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.

2012. március 7. oldal
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VIRÁG, AJÁNDÉK, ITAL, ÉDESSÉG,
DOHÁNYÁRU BOLT NYÍLIK

március elején a Felszabadulás u. 12. szám alatt, a volt 100 Ft-os helyén!
Állandó nyitva tartással, széles áruválasztékkal igyekszünk a lakosság 

rendelkezésére állni.
Alkalmi csokrok, koszorúk elõrendeléssel és azonnali elkészítéssel vásárolhatók.

Presszó kávé 100 Ft/adag áron állandóan kapható!
Nyitva tartás: 
- Hétfõ: 12-16-ig
- Kedd: 8-16-ig

- Szerda: 8-16-ig
- Csütörtök: 8-16-ig

- Péntek: 8-16-ig
- Szombat: 8-12-ig
- Vasárnap: Zárva

Mindenkit szeretettel várunk!



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
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

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 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

Fisher-price elektromos baba hinta, elõre hátra, jobbra
balra hintázik, 4 fajta dallamon zenél, forgó állatokkal újsz-
erû állapotban eladó! Érdeklõdni: Szekeresné Huszka
Katalin, 06-20/8020 790

8. oldal 2012. március
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Független, objektív közéleti havilap

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