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HAGYOMÁNYÕRZÕ 
NÕNAPI BÁL ÉS

VI. VÕFÉLYEK ÉS ZENEKAROK 
TALÁLKOZÓJA

2013. március 9-én

17 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Jegyek elõvételben 2013. február 20-ig 
Nagy Mihálynál, és a Faluházban 

4600 Ft/fõ 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 lehet:
Nagy Mihály

Telefon: 06-30/390-99-86

Törköly Ágnes
Telefon: 06-30/443-57-76
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Önkormányzati hírek

Közös testületi ülés
A tavalyi évben törvényi szabályozás született arról, hogy

a kétezer fõ alatti lélekszámú településeknek kötelezõen
közös hivatalt kell létrehozniuk. Pusztaszert 1474 fõ körüli
lakosságával érinti ez a törvény, valamint Csengele község
is csak néhány fõvel haladja meg a törvényben leírt
lakosságszámot. A két település polgármestere megkereste
egymást és hosszas elõkészület és sok munka után került
sor 2013. január 31-én a közös Képviselõ-testületi ülésre. 

A testületi ülést Sánta Ferenc polgármester úr nyitotta
meg, ezután pedig a két képviselõ testület bemutatkozott
egymásnak. 
A pusztaszeri testület tagjai: Máté Gábor polgármester, Nagy
Emese alpolgármester, Magyar Tibor képviselõ, Mészáros
Zsolt képviselõ, Gyurász Sándorné képviselõ, Kovács
Andrásné képviselõ, Fülöp Pál képviselõ valamint jelen volt
dr. Jaksa Tibor jegyzõ.
Ezután sorban bemutatkoztak a csengelei testület tagjai is:
Sánta Ferenc polgármester, Kormányos Sándor alpol-
gármester, Molnár Mihály, Katona Attila, Tóth Tibor, Varga
Árpád, Lantos István képviselõk és jelen volt dr. Tóth Tibor
jegyzõ is.

Mindkét település képviselõi a szükségszerûség mellett
bízik a jól mûködõ, gyümölcsözõ kapcsolatban és egymást
tiszteletben tartva, egymással mellérendeltségi viszonyban
szeretnének tovább mûködni. 

Ezután sor került az elsõ és egyetlen napirendi pontra a
közös hivatalt létrehozó megállapodás tervezet elfo-
gadására, melyet a két testület egy módosítással egy-
hangúan elfogadott. A megállapodás 2013. március 1-jével
határozatlan idõre lép hatályba.

Mindkét polgármester elmondta, hogy az elõttük álló két
év egy próba, de bíznak benne, hogy közösen és egyetértés-
ben fognak tudni együttmûködni. Igyekeznek, hogy a két
település lakosai ennek hátrányát egyáltalán ne érezzék, õk
helyben mindent el tudjanak intézni, ingázni az ügyin-
tézõknek kell majd. 

A két önkormányzat anyagilag külön fog továbbra is
gazdálkodni, költségvetésüket is külön tervezik. 

Néhány hozzászólás után a két polgármester hivatalosan
is aláírta a megállapodást, a pusztaszeri testület tagjai

pedig egy-egy Pusztaszer története címû könyvel ajándékoz-
ta meg a csengelei testület tagjait.

Kisteleki Járási Hivatal
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény,
valamint a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-
tõl a Kisteleki Járási Hivatal jár el az alábbi - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) hatálya alá tartozó - támogatások megál-
lapítása tárgyában: alanyi jogú ápolási díj és fokozott
ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási
díj, idõskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen
megállapított közgyógyellátás, egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.
A Kisteleki Járási Gyámhivatal jár el továbbá - a továbbra
is jegyzõi hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény és a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
kivételével - valamennyi, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyer-
mekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
intézkedés, valamint a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet-
ben meghatározott gyámhatósági hatáskörök tekintetében.
Csengele Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a Csengele, Petõfi u. 13. szám alatt biztosít helyet a Kisteleki
Járási Hivatal munkatársának, Tari József ügyintézõ
személyében, szerdánként 8:00-12:00 és 12:30-16:00 óra
között.
A Kisteleki Járási Hivatal a Kistelek, Árpád u. 3. szám alatt
található, ahol a szociális-, gyámhatósági- valamint
szabálysértési ügyintézés mellett, az okmányiroda is meg-
található.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Hatósági Osztályának ügyfélfogadási rendje:
hétfõ: nincs ügyfélfogadás
kedd: 8:00-12:00; 13-16:00
szerda: 8:00-12:00; 13-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal
Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:

Sánta Ferenc és Máté Gábor polgármester urak aláírják a megállapodást
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hétfõ: nincs ügyfélfogadás
kedd: 8:00-12:00; 13-15:30
szerda: 13-17:00
csütörtök: 8:00-12:00; 13-15:30
péntek: 8:00-11:30.

FEBRUÁR 4-ÉN MEGKEZDÕDNEK CSONGRÁD
MEGYÉBEN AZ AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁSOK

Az agrárkamarai törvény szerint az új kamarának legkésõbb
2013. március 31-ig fel kell állnia. Küldötteit, testületeit és
tisztségviselõit 5 évre választják, az "1 tag - 1 szavazat" elve
alapján. Az átalakulás elsõ lépése a megyei küldöttválasztó
szavazások megtartása.
A voksolás listás rendszerû, azaz szavazni a megyei küldött-
jelölteket tartalmazó listákra lehet. Csongrád megyében a
2012 november 30-ig regisztráltak száma alapján 90 fõ
került listára.
A törvény szerint a választásokon azok vehetnek részt, akik
2012. november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyil-
vántartásba, és megfizették az 5.000,- Ft-os egyszeri 
regisztrációs díjat. A szavazás megkönnyítése érdekében a
választók a megyében bármelyik járási központban lead-
hatják szavazatukat.
A Csongrád megyei küldöttválasztó szavazások idõpont-
jai és helyszínei:

Február 4. 10.00-17.00
Hódmezõvásárhely, Csúcsi Olvasókör, Jókai u. 60.
Február 5. 10.00-17.00
Szentes, Bartha János Szakközépiskola, Kossuth L. u. 45.
Február 6. 10.00-17.00 
Csongrád, Városi Galéria földszinti tárgyaló, Kossuth L. tér 9.
Február 7. 10.00-17.00
Kistelek,Klebersberg Mûvelõdési Központ, Petõfi u. 7-9.
Február 8. 10.00-17.00 
Mórahalom, Mórahalmi Járási Hivatal, Szentháromság tér 1.
Február 11. 10.00-17.00
Szeged, Megyeháza, Csanád terem, Rákóczi tér 1.
Február 12. 10.00-17.00
Makó,Galamb József Szakközépiskola, Szép u. 2-4.

Faluházi szabadidõs foglalkozások
Asztalitenisz, tollas: hétfõ és csütörtök 19-21-ig
Zumba: kedd és csütörtök: 17.30-18.30-ig

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2013. február 13.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: március 4.

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

Tisztelt kutya-tartó lakosok!
Az elmúlt idõszak során többen panaszukkal kerestek meg

a községben lévõ ebek tartásával kapcsolatban, miszerint
megijesztette, megugatta, netán megtámadta egyik-másik,
utcán kóborló kutya. Az esetek túlnyomó többségében
kiderült, hogy nem is kóbor (gazdátlan) kutyáról van szó.
Ezen okok miatt - hogy megelõzzük a nem várt kellemetlen
eseményeket - az eb tartásra vonatkozó szabályokra
kívánom a Tisztelt kutya tartók figyelmét felhívni.
A 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése alapján
Aki a felügyelete alatt álló kutyát

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! Fergeteges Farsangi Mulatás
2013. 02. 08-án (péntek) 15 órától
Kisteleken az Új Mûvelõdési Központban.

Egy ingyenes ifjúsági farsangi délutánnal várunk Titeket
a vidámság jegyében. Amire biztosan számíthattok,

rengeteg vicces játék, farsangi fánk, 
tombola… csupa csupa móka és kacagás.

A jelmezben érkezõ vendégek jutalomban részesülnek!

Tisztelt Lakosok!
Elkezdõdött a Csengele Ház kialakítása és ezúton

szeretnénk kérni újra a Lakosság segítségét.
Nagy szükség lenne a tájházban még asztalra,

székekre, rongyszõnyegre, órára, terítõkre, tükörre,
képekre, bölcsõre, régi konyhai berendezésekre, mint
például konyhaszekrény, polc, vagy bármi, ami régen

megtalálható volt egy falusi házban. Minden régi
használati eszközt, ami színesítené a tájházat szívesen

várjuk és köszönjük!
Érdeklõdni a Faluházban Törköly Ágnesnél.

Csengele Felszabadulás u. 3. szám 
alatti szolgálati lakás eladó (volt fogorvosi rendelõ)!

Érdeklõdni lehet a polgármesteri hivatalban!

Köszönetet nyilvánítok azoknak az embereknek,
családoknak akik pénzbeli vagy egyéb 

adománnyal részemre segítséget nyújtottak!
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a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül
elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön - vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ
kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy ját-
szótérre - vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ
kutya kivételével - beenged, illetõleg bevisz, szabálysértést
követ el.
(2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló
megfelelõ figyelmeztetõ táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt a közterület-felügyelõ, természeti és védett természeti
területen a természetvédelmi õr, helyi jelentõségû védett ter-
mészeti területen az önkormányzati természetvédelmi õr is
szabhat ki helyszíni bírságot.
Abban az esetben, ha az eb tartó a fenti szabályokat
megszegi és másnak, a kutya súlyos sérülést okoz, az
elkövetõ (kutya gazdája) a - Büntetõ Törvénykönyv 170 §.
(7) bekezdése szerinti - gondatlan, súlyos testi sértés vét-
ségét követi el,
Nagyon gyakori eset, hogy a postást a nem megfelelõen tar-
tott kutya megharapja. Az eb tartónak gondoskodnia kell
arról, hogy a levélszekrényhez bárki hozzá tudjon férni biz-
tonságosan, anélkül, hogy a házõrzõkutya sérülést okozna.
Továbbá a megfelelõ kerítésrõl szintén az eb tulajdonosnak
kötelessége gondoskodni, hogy onnan a kutya ne tudjon
megszökni. 
Amennyiben a közterületen sétáltatott kutya bárkinek
sérülést okoz, szintén a kutyatartó felel. A sétáltatást tehát
- pórázon - mindig úgy kell végrehajtani, hogy az senki mást
ne veszélyeztethessen.
A természeti és védett természeti területen, póráz nélkül
elengedett, vagy kóborolni hagyott kutyáját - vad védelmi
szempontok miatt - a területileg illetékes vadász kilõheti.
Kérem a fenti szabályok figyelembe vételét.

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

Hirdetések

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 995 Ft
23 kg-os palack 11 990 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
csengelei baromfitelepére felvételt hirdet 1 fõ részére
telepvezetõ munkakör betöltésére.
Alkalmazás feltétele: 
• mezõgazdasági közép vagy felsõfokú végzettség,
• felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
• saját gépkocsi,
• B kategóriás gépjármûvezetõi engedély,
• Csengeléhez közeli lakóhely,
• jó szervezõ készség,
• rugalmasság.

Elõny: 
1. hasonló területen szerzett gyakorlat

A fényképpel ellátott önéletrajzot és a szakképestést iga-
zoló okirat másolatát 2013. február 15-ig kérjük az
alábbi címre eljuttatni, értékelés folyamatosan történik.

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Fõosztály
6600 Szentes, Attila u. 3. vagy gyorgyi@hungerit.hu.
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Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Eladó 6 méteres vas fólia borda (10 db ágyra való) Érd.: 06-
30/6957931
PULTOST KERESÜNK A GÓL SÖRÖZÕBE! ÉRD.: KUN-
SZABÓ TIBOR 06-70/3751075
Nyárfa eladó 1000 Ft/q Érd.: 06-20/9264676
Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb
varrási munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617
220 V-os terménydaráló 12 kalapácsos, keveset használt,
sürgõsen eladó! Ár: 45.000 Ft Érdeklõdni: Csengele, Tanya:
198., 06-30/263 6674
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
Falutól 1 km-re, kövesút melletti tanya eladó 4 hold
földterülettel. A tanyaépület 2,5 szobás, fürdõszobás.

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
2013. február 9-én 6 órától 
2013. február 10-én 6 óráig 
Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2013. február 23-án 6 órától 
2013. február 25-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455

Tisztelt Lakosok!
Megfelelõ igény esetén cipész mester szolgáltatásai
vehetõk igénybe piaci napokon Csengelén! Elõzetes

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

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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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



hírek
6. oldal 2013. februárCsengelei

Irányár: 6 millió Ft
Érdeklõdni lehet a 06-70/5180093 telefonszámon. 
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
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,
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 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
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

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!

Független, objektív közéleti havilap
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