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Önkormányzati hírek

"Kompetencia alapú oktatás
bevezetése és fejlesztése Csengelén"
címû pályázat záró rendezvénye

A TÁMOP-3.3.7/09/1 kódszámú pályázat 2013. május 31-
én lezárult, ezután került sor a projekt záró rendezvényére.
Elsõként Sánta Ferenc polgármester úr köszöntötte a megje-
lenteket és számolt be a három éves projekt munkájáról:

"Csengele Község Önkormányzata 2009. novemberében
nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív
Program LHH kistérségek projektjei minõségi oktatás támo-
gatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elõsegítése
a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlõsége
érdekében címû TÁMOP-3.3.7/09/1 kódszámú pályázati
kiírásra.

Pályázatunk támogatási döntése 2010. július 21-én
született meg. A támogatási szerzõdéshez szükséges doku-
mentumokat 2010. szeptember 1-ig kellett megküldeni, ezt
követõen 2010. szeptember 28-án került sor a nyertes
pályázat támogatási szerzõdésének aláírására. A támo-
gatással nyert összeg 25 millió forint, mely 100%-os
mértékû támogatás.

A projektben a minõségi oktatás és ahhoz való egyenlõ
hozzáférés biztosítását valósítottuk meg községünkben a
2010-es tanévtõl kezdve három tanéven keresztül
(2010.09.01-2013.05.31).
A megvalósult tevékenységek 5 csoportra oszlanak, az aláb-
biak szerint:
I. Pedagógiai és módszertani kultúra fejlesztése, pedagó-
gusképzés: a projekt keretében a pedagógusok akkreditált
továbbképzésen vettek részt annak érdekében, hogy a lehetõ
legtöbb ismerettel rendelkezzenek a projekt meg-
valósításához. 12 fõ 30 órás képzésen sajátította el az
ismereteket kompetenciafejlesztés és IKT területen.
II. Tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés: a kompe-
tenciafejlesztõ programok az iskola tanulóinak tanulmányi
versenyeken, szakkörökön való részvételét biztosították.
Továbbtanulásra felkészítõ programok, nyári táborok, erdei
iskolák kerültek megszervezésre. A gyermekek fejlesztésben
logopédus és fejlesztõ gyógypedagógus is közremûködött.
III. Hátrányos helyzetû gyermekek integrációja,
fejlesztése: az érintett gyermekek felzárkóztató oktatása
történt, valamint az SNI gyermekek külön fejlesztése heti 1
órás foglalkozások keretében.
IV. Óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai
együttmûködés megteremtése a gyermekek, óvodapedagó-

gusok és tanítók közremûködésével, valamint DIFER 
programcsomag bevezetése történt meg az óvodában. Az
óvoda-iskola átmenet támogatásának eredményeképpen a
leendõ elsõsök már a beiskolázás elõtt ízelítõt kapnak az
iskolai környezetbõl, ami megkönnyítette alkalmazkodá-
sukat az új környezethez.
V. Az egész életen át tartó tanulás támogatása: a
település könyvtári szolgáltatásának fejlesztése 
elektronikus könyvtári katalógus bevezetésével, az
olvasáskultúrát fejlesztõ programok szervezésével (Süveges
Gergõ, Endrei Judit, Telegdi Ágnes, Levente Péter), valamint
a szolgáltatás minõségének javításával, amihez egy fõ
könyvtáros akkreditált továbbképzésen való részvétele
járult hozzá.

A projekt fent bemutatott tevékenységeihez kapcsolódóan
a támogatás 10%-os értékében eszközbeszerzés is megvaló-
sult, amely keretében azok a digitális tartalmak, illetve
taneszközök kerültek beszerzésre, amelyek a projekt meg-
valósításához közvetlenül kapcsolódnak, és szükségesek
voltak és a jövõben is lesznek a gyermekek foglalkozásai-
hoz.

A nyári táborok folytatására lehetõséget biztosít a most
megnyílt ifjúsági táborozóhelyünk. Ahol alacsony költséggel
táborok és különféle programok szervezése történik az
iskolás korú gyerekek részére.

Végezetül szeretném megköszönni a projekt 
lebonyolításában résztvevõ minden személynek aktív
közremûködését, segítõ munkáját. A további folytatáshoz
sok sikert, jó egészséget kívánok."

Ezután Longa Istvánné az általános iskola igazgatónõje
elmondta, hogy mit nyertek, milyen tevékenységek valósul-
tak meg a pályázatból. "Alsó tagozaton heti plusz 4 óra
felzárkóztató foglalkozást, 4 óra szakkört a tehetséggondo-
zásra. Felsõ tagozaton heti 5 szakkört és 2 óra 

Polgármester úr beszámolója a pályázatról
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továbbtanulásra felkészítõ foglalkozásokat, heti 4 órával
bõvült az SNI-sek foglalkoztatása. Ezekkel a plusz
lehetõségekkel a tanulók tanulmányi eredménye
nagymértékben nõtt, az idegen nyelv oktatása és az infor-
matikai kultúra kibõvült. Az eredmények gyarapítása nem
csak a nevelõ-oktató munkában volt jelentõs, hanem az
iskola gazdálkodásába is besegített. A kompetenciaalapú
oktatásnál alkalmazott tanítási módszerek, kooperatív
tanítási technikák alkalmazása igen anyagigényes, de a
pályázati forrásból tudtuk biztosítani a szükséges
anyagokat, felszerelést is. Az SNI-s gyerekek oktatását
megkönnyítette a fejlesztõ játékok, eszközök beszerzése. A
pályázat keretén belül két nagy tábort is meg tudtunk
szervezni az egész iskola számára. Eszközbeszerzésre is sor
került, két interaktív tábla lett elhelyezve két tanteremben." 

A projekt lezárult, bízunk benne, hogy lesz még hasonló
pályázati lehetõségben részünk.

Általános iskola hírei

Elballagtak a nyolcadikosok
2013. június 15-én 17 nyolcadik osztályos tanulónak

utoljára szólalt meg az általános iskola csengõje.
Gyönyörûen feldíszített iskola és termek várták õket,
melyeket még utoljára végigjártak és sétáltak át a faluház-
ba, ahol az ünnepség zajlott. Itt köszönt el tõlük a 7. 
osztály és Nemes-Nagy Nelli osztályfõnök, kinek szintén
nehéz volt az elválás, hiszen ezek a gyerekek voltak az elsõ
osztálya. A ballagó diákok is megköszönték tanáraiknak az
iskola dolgozóinak, valamint szüleiknek egy-egy szál virág-
gal, hogy idáig segítették õket. Erre a segítségre természete-
sen továbbra is szükségük van, mert hosszú út áll még elõt-
tük, új iskolába, új közösségbe kerülnek, ahol a
körülmények és tanítóik is mások lesznek, melyeknek
megfelelni nem mindig egyszerû, de reméljük mindenki

megállja a helyét és jól fogja magát érezni új iskolájában.
A ballagó nyolcadikosok névsora:
Baranyi Amíra, Becsei Balázs, Budi Blanka Edina, Csúri
Ildikó, Dodi Benjamin, Farkas Ákos, Kiss Alexandra, Kócsó

Dániel, Kónya Gergõ, Kovács László, Kovács Zsolt, Szabó
Bence Lajos, Széplaki Szintia, Tóth Bence, Turcsán Dóra,
Vágó Dorottya, Varga Dávid
További sok sikert kívánunk mindnyájuknak a késõbbiekben!

Könyvtári hírek

A DÉL-ALFÖLD LEGTÖBBET
OLVASÓ TELEPÜLÉSE
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
együttmûködõ partnereivel (a kecskeméti Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtárral és a békéscsabai Békés
Megyei Könyvtárral) regionális olvasási/irodalmi vetélkedõt
hirdet meg A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése címmel.
Az a település lesz a nyertes, vagyis a Dél-Alföld legtöbbet
olvasó települése, amelynek lakói (1 lakosra számítva) a
legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedõ idõtartama alatt.
A vetélkedõ idõtartama: 2013. február 1 - 2013. július 31.
Résztvevõk
A vetélkedõben a régió településeinek lakói vehetnek részt.
A részvétel feltétele legalább egy, a játékhoz tartozó 
feladatlap beküldése.
A játék menete
A régió minden egyes települési könyvtára kap egy 200
könyvet tartalmazó könyvlistát, ahonnan olvasnivalót válo-
gathatnak a játék résztvevõi.
Minden könyvhöz tartozik egy 3 kérdésbõl álló ellenõrzõ
teszt, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek
elolvasását. A játékban csak a helyesen kitöltött tesztek
vesznek részt. A listát úgy állítottuk össze, hogy mindenki
találjon benne az érdeklõdésének megfelelõ olvasmányt:
szerepel benne klasszikus és kortárs szépirodalom, roman-
tikus, szórakoztató, történelmi és kalandregények, krimi,
sci-fi, fantasy és természetesen gyermekeknek szánt mûvek
is.

Részletekrõl érdeklõdni a könyvtárban!

Megérkeztünk!
Június hónapban született gyermekek: Vígh Zsoltnak és
Nyikos Tündének Zsombor, Kormányos Imrének és Kristóf
Katonak Lívia
Gratulálunk!

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2013. július 1.

A ballagó nyolcadik osztály
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Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)

A Gyógyszertár újra várja vásárlóit a következõ nyitva
tartással: 
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona

„…amikor a holnap Nélkülem kezdõdik,
Ne gondold, hogy távol vagyok,
Szívedben keressél.”(David M. Romano)

Fájó szívvel emlékezünk felejthetetlen
szerettünk, TÖRKÖLY MIHÁLY
halálának 7. évfordulóján.
"Lélekben örökké együtt."

Gyászoló család

Állatorvosi ügyelet
2013. július 6-án 6 órától 
2013. július 8-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487 4030, 

2013. július 13-án 6 órától 
2013. július 15-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267, 

2013. július 20-án 6 órától 
2013. július 22-én 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208, 

2013. július 27-én 6 órától 
2013. július 29-én 6 óráig, 
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455

2013. augusztus 3-án 6 órától 
2013. augusztus 5-én 6 óráig
Dr. Kunst Árpád
Telefon: 06-30/488-0267

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 
Ádám Renáta 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!!!
A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 

rendezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 

50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

nn
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Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld
(szántó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdek-
lõdni: Czombos Ferencné, 06-62/265-023

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta,
központi fûtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.:
06-30/531-1716

Ház eladó az Egyetértés u. 4. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

Ház eladó a Dózsa Gy. u. 10. szám alatt! Érd.: Krizsán
Sándor 06-70/459-1438

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.:
Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610

Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-
305562 948

Tanya eladó Csengelén a faluhoz 2 km-re, a volt
Aranyhomok Tsz-tõl 200 méterre, közvetlen a kövesút mel-
lett 2,5 szobás, összkomfortos sok gazdasági épülettel, föld-
del vagy anélkül is. Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-20/58-77-
831

Szalagfûrésszel bármilyen hosszvágást vállalok! Helyben
4 méter hosszig, átmérõ 40 cm. Érd.: 06-20/3827539

MZES 125/1-es 1974-es évjáratú nagymotor eladó! Érdek-
lõdni a 06-30/4396741-es telefonszámon lehet!

Ház eladó! 2,5 szobás, hõszigetelt ablakokkal, központi
fûtéssel, fürdõszobával. Érd.: Bencsik József 30/546-8662

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését,
valamint gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János,
Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/396-9317

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

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb
varrási munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617

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

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

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

H l

u RQ t

„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

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

Faluhoz 1 km-re levõ, 2,5 szobás, fürdõszobás tanya,
fúrott kutakkal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal
eladó! 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! 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 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-
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 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

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 
MINDEN PÉNTEKEN FRISS HÚSÁRÚ

KAPHATÓ A KUKLIS ABC-BEN!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Elõrendelést is felveszünk!
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