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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

Farsang
2014. február 21-én rendezte meg az Általános Iskola a

Faluházban farsangi mulatságát. A kezdésre farsangi
jelmezben felöltözött tanulókkal és tanáraikkal telt meg a
terem. 

A legkisebbek egyénileg mutatták be jelmezeiket, a 2.
osztálytól a 8. osztályosokig, pedig közösen mutatták be
produkcióikat, így láthattunk cowboyokat, jampikat, zom-
bikat, focistákat, részt vehettünk egy Euroviziós dalfesz-
tiválon, megismerhettük Csöngöle csillagát és közös dalt is
hallhattunk a legnagyobbaktól.

A bemutatott mûsorszámok után táncházban vehettek
részt a gyerekek, majd a befejezésig táncolással, uzsonnával
tölthették el idejüket. 

Mûvészeti iskola hírei

Félévi bemutató
A tanév kezdete óta eltelt egy félév, így elérkezett az idõ,
hogy a mûvészeti iskolában tanuló gyerekek is számot
adjanak tudásukról. Erre az eseményre 2014. február 10-én

délután 2 órakor került sor.
Elsõ mûsorszámként az iskola alsó tagozatos színjátszó
csoportja a Napsugár csoport, a Kacor király címû népmese
nyomán adott elõ egy darabot. Ezután a legkisebb 
hangszeres növendékektõl a legnagyobbakig játszottak
hangszereiken. Az elsõ blokkban Niemeyer Jasmin, Hegedûs
Boglárka, Vinars Dániel, Samu Katalin, Rózsa Dorina és
Gera Kitti furulyázott. Ezt egy cha-cha-cha tánc követett,
melyet a 4-5. osztályos táncos növendékek táncolták. A tánc
után újabb furulyaszót hallhatott a közönség, a szép dal-
lamokat Bencsik Nikolett, Varga Titanilla, Grezsa Anna,
Molnár Barbara, Katona Veronika, Seres Enikõ és Katona
Lívia adta elõ.

A rézfúvós növendékek játékát a 2-3. osztályos táncosok
elõzték meg, õk egy slowfoxot táncoltak. A rézfúvósok közül
elsõként Katona Johanna játszott, majd Pigniczki Tibor,
Pigniczki Attila, Széplaki Liza, Varga Izabella, Katona Petra,
Bencsik Diána, Széplaki Vivien, Széplaki Lili, Árvai Kitti,
Csókási Evelin, Zsolnai Balázs, Susánszki Zoltán, Martus
Nikolett, Forgó Judit és Tóth Ákos következtek. A harmadik
táncot a 6-7. osztályosoktól láthattuk, akik a népszerû
Maszk címû film zenéjére készült koreográfiát mutatták be.
A mûvészeti iskola középiskolás növendékei is felléptek a
félévi bemutatón, õk voltak Széplaki Szintia, Tóth Andrea,
Tóth Bence, Mustoha Regina, Holo Patrik, Kovács Zsolt. Az
utolsó táncos produkció a 8-9. osztályosok tánca volt, akik
fiú hiányában egy széket választottak párnak és ezzel
mutattak be a közönség nagy tetszésére is egy koreográfiát.
Befejezésül a Fõnix színjátszó csoport Zoknivilág címmel
mutatott be egy szerkesztett játékot, melyet improvizációk
segítségével hozott létre.

Az elõadásokon látszódott, hogy mennyi gyakorlás és hát-
térmunka van mögötte, melyet a növendékek és tanáraik
együtt értek el. Az elõttük álló versenyekhez, találkozókhoz

Az 5. osztályos "zombik"
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kívánunk neki sok sikert és szép eredményeket! Felkészítõ
tanárok: Lantosné Horváth Irén, Gömöri Balázs, Kalmár
Gergely, Czirok Zoltán, Czirokné Krizsán Zsuzsanna és aki
ezeken az eseményeken kitartóan velünk van, zongo-
rakísérõnk Horváth Lívia.

Törköly Ágnes

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!

Megérkeztem!
Február hónapban született gyermek: Fõdi Jánosnak és
Rudner Annamáriának Anna Viktória Gratulálunk!

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.)

Az elhízás és a
betegségek kapcsolata  

Az elhízás olyan kórállapot, amelynek során a túlzott zsír-
raktározás oly mértékû, hogy az káros lehet az egészségre,
és a várható élettartam csökkenéséhez, illetve számos
egészségi problémához vezethet. Elhízottnak tekintjük azt
a személyt, akinek testtömegindexe 30 kg/m2 felett van.
Az elhízás hátterében az anyagcsere-folyamatok olyan
genetikai, központi idegrendszeri vagy endokrin és
környezeti hatásokra létrejövõ zavara áll, amely az ener-
giaháztartás egyensúlyának módosulását okozza. Ez a
folyamat a táplálékfelvétel növelésében és/vagy az energia
leadás csökkenésében nyilvánul meg, majd fokozott zsír-
raktározáshoz vezet. Az elhízást leggyakrabban több
tényezõ együttesen okozza: a túlzott élelmiszerenergia-
fogyasztás, a testmozgás hiánya és genetikai hajlam,
habár néhány esetben elsõdlegesen gének, endokrin ren-
dellenességek, gyógyszerek vagy pszichiátriai betegségek a
kiváltó okok. 

A túlsúlyos emberek számos nehézséggel szembesülnek
mindennapjaik során. Már a normális életvitel is fáradtsá-
gos problémát jelent számukra. Ezen kívül klinikailag
bizonyított, hogy bizonyos betegségek gyakrabban fordul-
nak elõ elhízott embereknél, mint például az alábbiak: 
• Magas vérnyomás
• Cukorbetegség 
• A vérzsír-szint kóros átrendezõdése
• Koszorúér betegség 
• Stroke - Agyi infarktus 
• Csont és ízületi gyulladás
• Alvási apnoe 
• Daganatos megbetegedés 
• A máj zsíros elfajulása 
• Epehólyag betegség, epekövesség 
• Fogamzó képességgel és terhességgel kapcsolatos prob-
lémák 
• Légzõszervrendszeri károsodás, nehezített légzés 
• Gyorsabb öregedés 
• Lelki problémák, depresszió
• Kisebbségi érzések.

MEGELÕZÉS - AZ ELHÍZÁS LEGJOBB ELLENSZERE
A megelõzésnek már a gyermek születésekor meg kell
kezdõdnie. Fontos az anyatejes táplálás, mert az anyatejet
helyettesítõ tápszerek édesek, korán hozzászoktatják a
babát az édes ízhez és a magas kalória-bevitelhez. A nem
szoptatott gyermekek kövérebbek, fizikai tel-
jesítõképességük és betegségekkel szembeni ellenálló-
képességük csökkent.
Kisgyermekkorban az édességek kerülése a legfontosabb.
Az édesség iránti természetes vágyat inkább gyümölcsökkel
csillapítsuk. Az édesség iránti felnõttkori igény a korai hoz-
zászokás függvénye. Iskoláskorban a testmozgás minden
formája (sport, balett, tánc, kertészkedés, barkácsolás, stb.)

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.
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megfelelõ lehet a hízás megakadályozásához.
Felnõttkorban már nem elegendõ a fizikailag aktív életmód,
a táplálkozás is ésszerû kontrollt igényel mind mennyiségi,
mind minõségi szempontból. Felnõtteknél a szervezet
fejlõdése ugyanis már nem kíván többlet energiát.

Ha le szeretne fogyni, ha fontosnak tartja az
egészséges táplálkozást, ha szeretne többet mozogni,

vagy pusztán kíváncsi az általános egészségi állapotára
a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda munkatársai

tanácsadással és életmódváltó programokkal várják!
Hívja a 0662/258-455 telefonszámot!  Mert nekünk

fontos az Ön egészsége!

Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002
"Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk" -
egészségfejlesztési programok a kisteleki kistérségben címû
pályázatának keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
EFI - szakmai vezetõ 

Sporthírek
U-13 terem labdarúgó torna Balástyán
2014.02.27-ére Balástyáról kaptunk U-13-as csapatunk
részére teremtornára meghívást, amit örömmel fogadtunk el, mert ez
a korosztályunk hivatalos bajnoki küzdelemben nem vesz részt egy
gyõzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlennel bronzérmet
szereztünk, a torna legjobb védõ játékosa kitüntetõ címet Tóth
Szilveszter a mi játékosunk kapta.

Bozsik Teremtorna Balástyán
2014.02.22-én Csengelei U9-es és U11-es Bozsik csapatok
teremtornán vettek részt, ahol élményekben gazdagon
szerepeltek utánpótlás játékosaink.
U9-es Korosztályban Tóth László torna legharcosabb kitün-
tetõ címet kapta.
U11-es korosztályban torna Gólkirálya Seres Roland lett.

Csengele KSE -ST Mihály FC 2:4, (0:2) Edzõ mérkõzés
2014.02.23-án 13:30-as kezdettel ST. Mihály csapatát láttuk
vendégül egy edzõ mérkõzésre melyen 4:2-es vereséget
szenvedtünk.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Horváth Zsolt,
Kulcsár Zoltán, Vincze Ferenc, Gurdics Gábor, Csige Tamás,
Kiss Tamás, Novák Balázs, Lesták Ottó, Nagy Tamás, Váczi
Béla
Csereként játszottak még: Balasi Tibor, Csáki Dávid, Vorfold
Viktor, Kovács László, Kócsó Dániel, Losonczi Ádám,
Pigniczki Péter, Vörös Norbert
Góllóvõink: Váczi, Balasi
Sajnos tartalékos csapatunk egy jó mérkõzésen vereséget
szenvedett az új edzõjük által jó motivált vendég csapattól.

Kun-Szabó Tibor

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

U-13-as csapatunk

Tóth László átveszi megérdemelt oklevelét
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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

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

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,

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

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

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!!! 

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
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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

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.
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 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
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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

Független, objektív közéleti havilap
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KKéérrii  JJáánnooss::  
NNõõnnaappii  kköösszzöönnttõõ

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek

Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,

Dajkál, ápol,
És felnevel õ.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,

Ki a családot
Összetartja.

SSzzééppssééggeess  nnõõkk,,
JJóó  aasssszzoonnyyookk,,

KKíívváánnuunnkk  bboollddoogg,,
VVíígg  nnõõnnaappoott..


