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Tisztelt Választópolgárok!

Mint az Önök elõtt ismert a Köztársasági Elnök az országgyûlési képviselõk választását 2014. április 6-ra tûzte ki.
A választási értesítõket 2014. február 17-ig postai úton kézbesítették a választójogosultak számára. A helyi

választási iroda értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl azt a
választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követõen kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le
a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet
mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetõség
mozgóurna igénylésére.
Mozgóurnát a szavazást megelõzõ második napon 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodától, a
szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a Szavazatszámláló Bizottságtól igényelhet, ahol a név-
jegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben "hagyományos módon" nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtõl eltérõ helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen
tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében. Átjelentkezéssel a
választópolgár a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. 

Csengelén 2 szavazókör található: 1. számú szavazókör az Általános Iskolában, 2. számú szavazókör a Faluházban.
A szavazókörök április 6-án reggel 6 órától este 19 óráig lesznek nyitva. A választási értesítõn feltüntettük a

szavazókör számát és címét, ahol szavazatát leadhatja.
Az értesítõ bemutatása nem feltétele a szavazásnak, de megkönnyíti a választási bizottság munkáját. Kérünk mindenkit,
hogy személyazonosságának igazolására vigye magával 
- lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetõi engedélyét, vagy
- a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványát.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetõség. 
A szavazás folyamata a következõ:
1. A szavazókörbe belépõ állampolgár igazolja személyazonosságát, majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól az akkor
lepecsételt szavazólapot és a borítékot.
2. Ezt követõen az állampolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot. Majd a fülkében kitölti a
szavazólapot. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti,
illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal. A választópolgár egy jelöltre szavazhat.
3. Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak cseréjét egy alkalommal a bizottságtól kérheti.
4. A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókörben
elhelyezett urnába.
Kérünk mindenkit, hogy csak a szavazás idõtartamára tartózkodjon a szavazókörben.
• Szavazócédulát a szavazóhelységbõl kivinni tilos.
• A mozgásukban korlátozott személyek a mozgóurnás szavazással kapcsolatban igényüket, amennyiben módjukban áll,
elõzetesen jelezni szíveskedjenek a helyi választási irodának.
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyûlési képviselõ, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A helyi választási irodától kérhetõ tájékoztatás a választással összefüggõ továbbiakban esetlegesen felmerülõ jogi, igaz-
gatási, technikai kérdésekben:

Csengele Helyi Választási Iroda
Címe: 6765 Csengele, Petõfi u. 13.

Tel.: 62-586-570   Fax.: 62-586-578
e-mail: jegyzo@csengele.hu

HVI. vezetõje: dr. Tóth Tibor jegyzõ
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Figyelem!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság

figyelmét, hogy Önkormányzatunk
2014. május 12-tõl 16-ig

EGÉSZSÉGÜGYI NAPOKAT rendez!

Tervezett programok:

FALUHÁZBAN:

Tüdõszûrés: május 12-16-ig 9.30 órától 14.30 óráig 

Véradás: május 14-én 10.00 órától 13.00 óráig

Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin mérés: május 12.
9.00 órától 13.00 óráig   INGYENES
május 13.  9.00 órától 13.00 óráig   INGYENES
május 14.  9.00 órától 13.00 óráig   INGYENES

Újraélesztés, elsõsegélynyújtás elõadás május 16-án 8.00
órától 10.00 óráig!
Elõadó: Dr. Szollár Márta oxyológus szakorvos

A KÖVETKEZÕ VIZSGÁLATOKRA IDÕPONTOT KELL
KÉRNI! TELEFONSZÁM: 06-62/286-252

Bõrgyógyászati szûrés: május 16-án 8.00 órától 
12.00 óráig INGYENES
Rendel: Dr. Csoma Zsanett bõrgyógyász.

Fül- orr- gégészeti szûrés: május 16-án 8.00 órától 
12.00 óráig INGYENES
Rendel: Dr. Székely László fül- orr- gégész szakorvos

Csontsûrûség vizsgálat: május 16-án 8.00 órától 
12.00 óráig INGYENES
Végzi: Rozsiné Paragi Ibolya

EGÉSZSÉGHÁZBAN:

Belgyógyászat- EKG vizsgálat: május 16-án 8.00 órától
12.00 óráig INGYENES
Rendel: Dr. Eszes Gabriella belgyógyász szakorvos

I. számú orvosi rendelõ (Dr. Torontáli Renáta rendelõje):
Urológiai rendelés: május 15-én 14.00 órától 
16.00 óráig   INGYENES
Prosztata szûrés, urológiai problémák vizsgálata. 

Fogászati szûrõvizsgálat Dr. Balikó Katalin rendelõjében 
május 16-án 8.00 órától 12.00 óráig INGYENES

A vizsgálatokhoz TB kártyát és személyi igazolványt
szíveskedjenek magukkal hozni!

Polgármester

Önkormányzati hírek
Tisztelt csengelei lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a kommunális hulladék-
tároló edények ürítési napja, valamint a szelektív gyûjtési
idõpont 2014. március 01.-tõl megváltozik!
- HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BELTERÜLETEN KEDDEN!
- Külterületet nem érinti a változás!

Általános iskolai hírek
Március 15-i ünnepség
Az általános iskola színjátszós növendékei május 14-én egy
mûsor keretében emlékeztek az 1848. március 15-i
eseményekre.

Óvoda hírei

Értesítés óvodai beiratkozásról!

A Csengelei Szivárvány Óvoda értesíti a Tisztelt Szülõket,
hogy a 2014/2015-ös tanévre

az új óvodások beíratása
2014. április 23-24-én

(szerda, csütörtök)
8.00-16.00 óráig lesz.

Az óvoda felveheti azt a kisgyermeket is szeptemberi
kezdéssel, aki szeptember 1. és február 28-a közötti

idõszakban tölti be a 3. életévét.
Beíratáshoz szükséges iratok:

- Gyermek születési anyakönyvi kivonata
- Lakcímet igazoló kártya
- Gyermek oltási könyve
- A gyermek TAJ száma

- Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe 
felvehetõ, egészséges

- A szülõ személyi igazolványa vagy lakcímkártyája
- Nem magyar állampolgár esetén tartózkodás jogcímét

igazoló közokirat
Várjuk az érdeklõdõ Szülõket, kisgyermekeket!

Az óvoda vezetõsége

Falugazdász híre
Tisztelt Õstermelõk!
A 2014. évi területalapú támogatást április 10-tõl 
május 15-ig lehet igényelni!
Idõpont egyeztetés Horváth István falugazdásznál a 
06-30/339-8374-es telefonszámon!
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Faluházi és könyvtári hírek
A könyvtár állománya folyamatosan gyarapodik, és a

könyvek mellett folyóiratok is kölcsönözhetõek, pl.:
Csodakert, Praktika, Lakáskultúra, National Geographic,
Sandra, Micimackó és a Délmagyarország. 

Továbbra is várjuk régi és új Olvasóinkat!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. április 9.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2014. április 7.

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

„EGYÜTT GONDOLKODUNK-EGYÜTT GONDOSKODUNK”
A Kisteleki Kistérség egészségfejlesztési programjának

keretein belül

2014. április 26.-án 
színes programokkal, egészségügyi szûrõvizsgálatokkal

egybekötött

EGÉSZSÉGEXPOT
tartunk, ahol elõjegyzés alapján 9:00-15:00 óra között az

alábbi ingyenes szûrõvizsgálatok vehetõk igénybe:

Helyszín
Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ

6760 Kistelek, Kossuth u. 19.

Elõjegyzés az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 
06-62/258-455, 06-70/442-6211 valamint személyesen

a Kisteleki Térségi Egészségfejlesztési Irodában.

További programjaink

Programjain mûsorvezetõje: Gyõrfi Pál az
Országos mentõszolgálat szóvivõje.

A Tisza Volán a Szeged-Kistelek-
Csengele közötti szakaszon új
autóbuszt indított!
Szegedrõl indulás: 15.20
Kistelekre érkezés: 16.00
Kistelekrõl indulás Csengelére: 16.05
Az autóbusz tanév tartalma alatt
munkanapokon közlekedik.

Gyere és Zumbázz velünk!
Foglalkozások minden héten 

kedden és csütörtökön fél 6-tól a Faluházban!
Jó hangulat, vérpezsdítõ zenék, 

eredményes alakformálást biztosít 
Horváth Péter zumbainstruktor

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Kiskunfélegyházi Szent István Karitas ingyenes
ruhabörzét tart a Faluházban 2014. április 8-án és 9-én
8.00 órától 14.00 óráig

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
Tisztelettel köszönjük minden adományozónak 

Gábor fiunk gyógyulásához nyújtott segítségüket!
Kurucz Mihály és családja

A hulladékudvar nyitva tartása:
Kedd: 8.00 - 16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20

Csütörtök: 8.00-16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20
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!!! 

- Belgyógyászat - EKG
- Szemészet
- Fogászat
- Fül-orr-gégészet
- Bõrgyógyászat
- Reumatológia

- Csontsûrûség vizsgálat
- Végbél rákszûrés
- Nõgyógyászati szûrés
- Urológiai szûrés
- Légzõszervi szûrés

7:45 Megnyitó a Vásárhelyi
Katonazenekar
közremûködésével 
8:00 Bemelegítés Monspart
Sarolta tájfutó világba-
jnokkal, 4 km-es táv
lefutása 
9:20 Fogyi klub eredmény-
hirdetése
9:00-13:00 Biztonsági öv
szimulátor, drog prevenciós
és fegyverbemutató a
Rendõrkapitányság
jóvoltából

10:00 Katasztrófavédelmi
bemutató 
11:00 Kerékpárverseny
diákoknak 
13:00 Ügyességi kerékpáros
próba felnõtteknek
14:00 Vásárhelyi
Katonazenekar fellépése 
15:00 Elsõsegély live show
(Bálint Zoltán és csapata) a
Kisteleki Mûvelõdési
Központban,
16:00 Gyõrfi Pál elõadása a
Kisteleki Mûvelõdési
Központban.
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Hirdetések
Lada 1500-as, 1995-ös évjáratú, gáz és benzin üzemû, friss
mûszakival, 46.500 km-el, elsõ tulajdonostól megkímélt
állapotban eladó! Érdeklõdni: 06-20/255-5586

Csengele Tisza u. 8. alatti ház eladó! Érd.: 06-30/310-7386

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 

50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

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 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

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

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

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
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Költözködés miatt a Csengele Tanya 236. szám alatti
tanyás ingatlan teljes felszereltséggel és berendezéssel
SÛRGÕSEN ELADÓ! Érd.: 06-20/382-7539

Csengele és Kistelek között kövesút szélén egy tanya eladó
5 hold földdel, jószágtartásra alkalmas. Ugyanitt szobabú-
tor áron alul eladó! Érd.: 06-30/422 6923

Eladó Lada Combi! 1500 cm3, 1994-es évjárat, 2015. 08.
29-ig érvényes mûszakival, ugyanitt egy futó is, magasító-
val 1997-es évjáratú 2015. 02. 08-ig érvényes mûszakival.
Érd.: 06-30/311-9141

Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, és egy alig használt
konyhai sarokülõ eladó! Érdeklõdni: Csókási Antal, Kossuth
u. 18. 06-30/210-2956

A falutól 4 km-re 10 hold földterület, mely erdõbõl, szán-
tóból, legelõbõl áll eladó.
A területhez kerítéssel körbezárt tanyaépület is tartozik.
Villany leköthetõ. Érdeklõdni: 06-20-463-4418.

Csengelén a Rózsa F. utcában 7600 nm terület eladó! Ár:
200 E Ft, érd.: 06-30/610-8084

Faluhoz közel felújított tanya eladó! Irányár: 6.000.000 Ft
Érd.: Hegedûs József 06-30/3 615462

Csengelén tanya eladó, faluhoz 5 km-re a konzervgyár
soron. Tanyatelekkel és 3 hold földdel. Érd.: 06-30/468-7092

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetezõ és egy heverõ
(felnõttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-
30/487-6946-os telefonszámon

Csatorna u. 21. szám alatti 2 szobás, fürdõszobás ház, mel-
léképületekkel, 400 négyszögöl telekkel eladó! Érdeklõdni:
06-30/556-8454

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba,
fürdõszoba, spájz, étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû
kazán, garázs, pince, melléképületek. Érdeklõdni hétköznap
16 óra után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

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

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

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 utánfutók
javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

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. 

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. 

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



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! Érdeklõdni
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, 2 db kétszemélyes
rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók!
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.

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

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. 

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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S Ö R  Á R Z U H A N Á S
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NAGY KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK A NEVEZETT SÖRÖK:
- Arany Ászok 0,5 literes üveges 

260 Ft helyett 220 Ft/üveg
- Kõbányai 0,5 literes üveges 
230 Ft helyett 200 Ft/üveg

- Neuberg 0,5 literes 
170 Ft helyett 150 Ft/üveg
- Miller 0,33 literes üveges 
400 Ft helyett 350 Ft/üveg

Több szórakozási lehetõséggel várjuk régi és új vendégeinket!
Billiárd, csocsó, darts, ping-pong, flipper

Legyen a vendégünk, térjen be hozzánk, gyõzõdjön meg róla!


