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17 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Jegyek elõvételben 2014. 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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Farkas Sándor
Országgyûlési képviselõ

Rendkívül különleges, mozgalmas év volt a 2013-as esztendõ.
Hazánk teljes mértékben (idõ elõtt!) visszafizette az IMF – nek az
elõzõ kormány által felvett gigantikus hitelt, így gazdaságilag is
függetlenné válhattunk. – Ez tette lehetõvé, hogy nagyon sok
országgal szemben nálunk ne
kelljen a közalkalmazottak tízezreit elbocsátani, megõrizhessük a
nyugdíjakat, szép lassan kimászhassunk a pokol legforróbb kat-
lanjából. Immár harmadik éve sikerül az ország költségvetési
hiányát 3 % alatt tartanunk. Kikerültünk a fenyegetett „túlzott
deficit” eljárás alól, így maradéktalanul hozzájuthatunk az EU
pénzbeli támogatásaihoz. Az ország gazdaságát érintõ
intézkedésekkel sikerült megteremteni az alapot ahhoz, hogy az
egyéneknek is segíteni tudjunk. Nemzeti kormányunk az adóter-
hek jelentõs részét „átrakta” a bankok és a multinacionális cégek
hátizsákjába. (Kaptunk is érte hideget-meleget országhatárokon
túlról, és ami fájóbb, a határainkon belülrõl is.) A fenti
intézkedések sorával megteremtettük az alapját annak, hogy
segíthessünk a családok elviselhetetlen terhein. Az év során húsz
százalékkal csökkentettük a rezsiköltségeket, amit eddig soha
sehol nem tettek meg! Visszaállítottuk az MSZP által elvett gyes 3.
évét, a családi adókedvezmények bevezetésével sokat segítettünk
a gyermekes családokon, az idén bevezetésre kerülõ „gyed extrá-
val”, a családokat érintõ adókedvezmények kiterjesztésével
ösztönzést adunk a fiataloknak a további gyermekvállalásra, a
könnyebb visszahelyezkedésre a munka világába. Elhatározott
szándékunk szerint az idén tovább csökkentjük a lakosságot ter-
helõ rezsiköltségeket. A feladat a bankok és a multik ellenállása
miatt még továbbra is nehéznek ígérkezik, de reményt ad az a tény,
hogy az Európa országai már szépen követik
példáinkat.Kormányunk mindent megtett azért, hogy az elõzõ kor-
mányok által devizahitelbe hajtott embereken segítsen. Az
árfolyamgát és egyéb intézkedések során több tízezer embernek
tudtunk segíteni. Hittel és meggyõzõdéssel állítom, hogy a
nemzetközi szabályok végsõ döntése nyomán megtaláljuk azt a
megoldást, amely reményt és hatékony segítséget tud nyújtani
bajbajutott honfitársainkon. (Az azért furcsa, hogy azok kiabálnak
és nyavalyognak, hogy nem húztunk ki mindenkit a gödörbõl, akik
az egész rakományt az árokba hajtották. Õk most a nagy ellenzé-
ki összefogásról papolnak. Szétrebbentek, mint a károgó varjúk, és
most az összefogás szükségességét hirdetve egy új és jobb helyet
próbálnak kicsikarni maguknak az üresen hagyott faágaikon.) Mi
továbbra is a teljes nemzeti összefogásában bízunk. A kettõs
állampolgárság bevezetése ezt fényesen igazolja. Azt, hogy
nemzetünk döntõ része mellénk állt, kellõen bizonyítja a tavaszi
árvíz esetén történt példátlan összefogás. Korra, nemre, pártállás-
ra tekintet nélkül összefogtunk és legyõztük az eddig valaha mért
legnagyobb árhullámot. Itt szeretnék nagy tisztelettel köszönetet
mondani mindenkinek a rendkívüli áldozatvállalásért, az
erõfeszítésért, a példás, önzetlen összefogásért. Az újesztendõ
alkalmából szeretettel kívánok Önöknek, a szeretteinek és a
település valamennyi lakójának nagyon boldog, áldásos és ered-
ményekben gazdag újesztendõt!
Szentes, 2014. január 8.

Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ

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! 
Az elsõ új megváltozott hulladékbegyûjtés járatnap: 2014.
március 4.-e (kedd 6.00-tól) A csomagolási 
hulladékokkal megrakott sárga zsákokat kéthetente
minden páros naptári héten keddenként külön
gyûjtõjáratban reggel 6 órától szállítják el!

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel megköszönjük minden kedves csengelei lakos-
nak, illetve egy soltvadkerti polgárnak is, valamint civil
szervezeteknek, akik adományokkal: pénz, élelmiszer,
ruhanemûk, játékok és egyéb felajánlásokkal szebbé 
varázsolták Gilicze Ilona és ikergyermekei: Márk és Martin 
karácsonyi ünnepét.

Csengele Községi Önkormányzat

Általános iskolai hírek
A Csengelei Általános Iskola köszönetet mond mindazok-
nak, akik felajánlásukkal, segítségükkel hozzájárultak a
Mikulás bál sikeréhez: Árvai Kálmánné; Bárkai Anikó;
Czakó Brigitta; Czakó Ildikó; Csákiné Hell Ágnes; Dora
Zoltánné; Geráné Kerekes Anikó; Gurdics Gáborné; Gyovai
Edit; Harmat Pálné; Kerékgyártó Dóra; Kerékgyártó
Lászlóné; Lantosné Horváth Irén; Magony Ágnes; Mészáros
Mária; Novákné Vízhányó Erzsébet; Samuné Béres Márta;
Seresné Géczi Ildikó; Sisák Ildikó; Szabóné Dékány Orsolya;
Szarka-Kovács Nándorné; Szécsényi Attiláné; Szûcs
Mónika; Víghné Juhász Anett. 
Bangóné Kovács Magdolna; Bencsikné Görög Henrietta;
Budi Ilona; Czakó Ildikó; Czintos Anikó.
Csáki Lajosné; Csákiné Hell Ágnes; Dora Zoltánné; Edlichné
Fekete Piroska; Geráné Franczia Aranka; Gulyásné Béres

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGÜRESEDÕ BÉRLAKÁS BÉRLÉSÉRE
A pályázat kiírásának célja, hogy az Árpád utca 23. szám
alatti 5 lakásos bérházban a megüresedõ lakásra (3.
lakás) olyan családokat juttassunk elsõ lakáshoz, akiknek
szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt
lehetõségük lakhatási körülményeiket megoldani.
A pályázat benyújtásának feltételei:
- csengelei állandó lakos,
- büntetlen elõélet,
- lakbér és rezsi költség vállalása.
Elõnyt élveznek:
- fiatal házasok,
- munkahellyel rendelkezõk
- szociális helyzete indokolja,
- nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.
A pályázat benyújtásának helye: Csengele Községi Önkor-
mányzat (Sánta Ferenc polgármester)
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30 napon belül. A pályázatot az Önkormányzat
Képviselõ-testülete soros ülésén bírálja el. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Sánta Ferenc
polgármesternél a Polgármesteri Hivatalban.
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Edit; Hegedûsné Samu Piroska; Hell Rudolfné; Kucsoráné
Vízhányó Anikó; Martus Istvánné; Nagyné Agárdi Mónika;
Ságiné Fülöp Margit; Schwer Verona; Sejbenné Kucsora Éva;
Sejbenné Rabi Éva; Seresné Géczi Ildikó; Széplaki Tiborné
Magony Szilvia; Széplakiné Vígh Karola; Váradi Beatrix.
Árvai Kálmán és családja; Árvai Márk és Mészáros Márta;
Balázsné Németh Emese; Balog János és családja; Bangó
Péter és családja; Barnáné Havrán Ilona; Bartucz
Menyhértné; Bencsik Zoltán és családja; Czirokné Krizsán
Zsuzsanna; Csáki Lajosné; Csákiné Széplaki Ilona; Csókási
Zoltán és családja; Csókásiné Horváth Tünde; Dora Zoltán
és családja; Dr. Tóth Tibor; Fekete Zoltán és családja;
Fontana Credit Takarékszövetkezet Forgó Gyula és családja; 
GOLMITZ GÁBOR-GOLMITZ KFT; Grezsáné Franczia
Gyöngyi; Grezsáné Gémes Anikó; Gurdics Gáborné; Hegedûs
Attila és családja; Hegedûs József és családja; Heim Géza és
Heim Gézáné; Hell Rudolf és családja; ifj. Czakó János és
családja; ifj. Kormányos Sándor és családja; ifj. Vágó Péter
és családja, Kat-Rix Ruházati bolt; Korom Norbert; Kovács
Istvánné és családja; Kucsora Gézáné; Lantos István és
családja; Longa István; Martus István és családja, Mészáros
Zoltán és családja.; Miklos István és családja; Mini
Diszkont-Beke Csaba; Molnár József és családja; Nagyné
Agárdi Mónika; Nagyné Rókus Edit; Nemes-Nagy Nelli;
Novák Jenõ és családja; Pálinkás István Pálinkásné Kordás
Ágnes Rényi Virág; Rozsnyai János és családja; Sági Csaba
és családja; Samu Antal és családja; Sánta Ferenc  és neje;
Sántáné Czombos Mónika; Susánszki Zoltán és családja;
Szabó Tibor és családja; Szabó-Babud Edina; Szanyi-Trafic
Bt; Szarka-K. Nándor és családja; Szekeres Róbert és család-
ja; Széll János és családja; Széplaki Ferenc és családja;
Széplaki Tibor és családja; Sziládi Attila és családja; Tóth
Csaba és családja Tóth Sándor és családja; Tóth Sándor és
Kristof Sára; Tóth Zsolt és családja; Veres Mónika; Vígh
Sándorné; Vincze János;  

Faluházi és könyvtári hírek

A könyvtár állománya néhány új könyvvel gyarapodott, de
ebben az évben még további fejlesztés várható, valamint
folyóiratok is beszerzésre kerültek, úgy mint 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. március 12.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2014. március 3.
Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)

Tisztelt Nyugdíjasok!
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.
Mindenkit szeretettel várunk szerdánként a Faluház oldalsó 

termében 14 órától- 17 óráig

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.

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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Téli vészhelyzetek                          

A tél sok szempontból veszélyesebb, mint a többi évszak.
Ha csak kitesszük a lábunkat az utcára, már akkor is
elõvigyázatosabbnak kell lennünk, a téli sportokról nem
is beszélve. De ha felkészülünk, akkor jó eséllyel
megelõzhetjük a bajt!
Kik azok, akiknek különösen oda kell figyelniük a
hõmérsékleti, a látási és az útviszonyokra? 

Akik krónikus betegek 
Az utóbbi években kissé változékonyabb az idõjárásunk,
mint néhány évtizeddel ezelõtt. Ezért gyakoriak az idõjárási
frontok. Ha például komoly mínuszok után hirtelen
megemelkedik a hõmérséklet (melegfront), azt a szív és
érrendszeri betegek nagyon megszenvedhetik. Enyhébb
tünetek jelentkezésekor gyengeségre, bágyadtságra, fejfájás-
ra panaszkodhatnak. Súlyosabb tünetek esetén hirtelen
vérnyomás kiugrás léphet fel. Aki tudja magáról, hogy
érzékeny a melegfrontra, az tartózkodjon a fizikai igény-
bevételtõl! 
A hidegfront érkezésével lehûl a levegõ. Ez különösen az
idegrendszeri betegségekben szenvedõket - például az
epilepsziásokat - viseli meg.   Bár nem betegség, de itt kell
megemlítenünk a várandósságot is, ugyanis a hidegfront
hatására gyakran beindulnak a szülések. 

Akik idõsek 
Rendkívül veszélyes az ónos esõ, amely aztán az útra fagy.
A megszokottnál akár 40-50 százalékkal több elcsúszásból
adódó baleset történik ilyenkor! Különösen az idõsebb
emberek vannak veszélynek kitéve, hiszen az õ csontjaik
törékenyebbek. Egy combnyaktörés pedig igen súlyos
következményekkel járhat!
Ha éjszaka esik, reggelre pedig fagyot mondanak, kétszer is
gondoljuk meg, hogyan lépünk ki reggel az utcára. Az idõs,
szédülõs betegek ilyenkor lehetõleg ne mozduljanak ki, a
tervezhetõ programokat halasszák el! Ha ez nem lehetséges,
akkor kérjék meg egy ismerõsüket, hogy kísérje el õket, és
ha lehet, ne a legcsúszósabb cipõjüket vegyék fel! Talán vic-
ces látvány, de annál hatásosabb: ha biztosra akarunk
menni, húzzunk egy zoknit kívülrõl a cipõnkre, így biz-
tosabban talpon maradunk! 
Ha pedig balesetet látunk, nyújtsunk segítséget egymásnak! 
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002 "Együtt
gondolkodunk, együtt gondoskodunk" -egészség fejlesztési
programok a kisteleki kistérségben címû pályázatának
keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
EFI - szakmai vezetõ 

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

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!!! 

FOLYAMATOSAN KÜZD A KILÓKKAL?
Fogyni szeretne, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá?

Fogyjon le velünk!
2014. január 28.-án 16:30-kor

FOGYI-KLUB
indul a Kisteleki Térségi Egészségfejlesztési Irodában,

(6760 Kistelek, Kossuth u. 19.) 
ahol dietetikus valamint mozgáskoordinátor segítségével,

egészséges táplálkozás és megfelelõ mozgásprogram
alapján Ön is jelentõs testsúlycsökkenést érhet el!

A Kisteleki Kistérség valamennyi településérõl várjuk a
fogyni vágyó hölgyeket és urakat! 

Érdeklõdni a 62/258-455-ös telefonszámon lehet. 

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
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Számítógép asztal eladó! Érd.: Gémes Erzsébet, Kossuth u.
14. 06-30/4131410

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

Csengele Vadgerlés u. 13. szám alatti családi ház, áron alul
sürgõsen ELADÓ! Érd.: 06-30/450-1677

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 hev-
erõ (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 (szán-
tó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
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

4x4 méteres padlószõnyeg eladó! Érd.: Bencsik József 06-
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

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.

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

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
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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. 
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 m
2

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

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

Független, objektív közéleti havilap
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