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Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek

IX. Találkozója

2016. március 19-én

18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.
Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, 

és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

Érkezéskor: aperitif, 

Vacsora: sertés raguleves, sültes tál és sütemény.

ÉRDEKLÕDNI LEHET:
Nagy Mihály

Telefon: 06 (30) 390-99-86

Törköly Ágnes

Telefon: 06 (30) 443-57-76

Vendégmûvész: 
Oszvald Marika

,,
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Önkormányzati hírek

ÉRTESÍTÉS
ingyenes adósságkezelési tanácsadásban és

jogi tanácsadásban való részvételrõl

Ezúton Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2015.
december 1-tõl elérhetõ lesz a lakosság számára ingyenes
adósságkezelési tanácsadásban és jogi tanácsadásban
való részvétel.

Az adósságkezelés célja, hogy a Csengelén élõ lakosokat
segítse közüzemi díjhátralékuk/különbözõ felhalmozott
adósságok csökkentésében, illetve - lehetõség szerint -
teljes megszüntetésében.
Az adósságkezelésben a következõ eszközök állnak 
rendelkezésre az erõforrások legjobb kihasználása
érdekében:
• A család nélkülözhetõ kiadásainak csökkentése,
• A szolgáltatók által nyújtott kedvezmények (pl.: halasztási
kérelem, részletfizetési lehetõség, kamatelengedés),
• Az eladósodás megelõzését szolgáló támogatások,
• A felhalmozott adósság rendezéséhez nyújtható támogatások.

Adósságkezelésben közremûködik:
Molnár Zoltán - adósságkezelési tanácsadó

Ügyfélfogadása: Elõzetes egyeztetés alapján a
62/586-573 telefonszámon

Csengele Községi Önkormányzat (6765 Csengele, Petõfi u. 13.)

Jogi tanácsadásban közremûködik:
dr. Herbály Zita

Ügyfélfogadása: péntek: 13.00 - 16.00
Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

6760 Kistelek, Tisza u. 1.
Idõpont kérése: 62/259-440 telefonszámon

Olajos János 95. születésnapja
2016. január 5-én 95. születés-
napja alkalmából köszöntötte
Olajos Jánost Kormányos
Sándor polgármester, aki egy
csokor virág kíséretében adta át
a miniszterelnök oklevelét. 

Születésnapja alkalmából 
gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk!

Törköly Ágnes

Zöldségtermesztési szakmai est
Január 27-én este fél 5-kor zöldségtermesztési szakmai estet
rendeztek a csengelei termelõknek a faluházban. Mintegy 60
érdeklõdõ jött össze, hogy meghallgassa a részletes és õket
érintõ tájékoztatókat. 
A köszöntések után az érdeklõdõk az Orosco Kft-tõl Halasy
Endre, a KWIZDA Agro Hungary Kft-tõl Hunyadi Szabolcs, a
Szentes Bio Kft-tõl Balogh Ildikó beszámolóját hallhatták a
növényvédõ szerekrõl, a vetõmagokról, a biológiai

növényvédelemrõl. Gulyás János mezõgazdasági 
szaktanácsadó az ökológiai hatások miatt a paprikán
kialakult esztétikai hibákra hívta fel a figyelmet. Befejezésül
Berkecz József a vidékfejlesztési pályázatokról tartott
általános összefoglalót.

Bízunk benne, hogy sok hasznos információt hallhattak a
termelõk!

Törköly Ágnes

Általános Iskolai hírek
Egészségnap és konyhaavató

Január 28-án egészségnappal egybekötve került sor az isko-
lakonyha átadására. Longa Istvánné igazgató nõ nyitotta
meg a rendezvényt, majd ezután vágta át a szalagot
Kormányos Sándor polgármester és Kormányos Angéla az
iskola egyik tanulója. Az igazgató nõ megköszönte az 
önkormányzat támogatását, hiszen a szép konyhabútort õk
biztosították az iskolának, a konyhai eszközöket pedig a
TÁMOP-6.1.2 Teljes körû iskolai egészségfejlesztés címû
pályázat során sikerült beszerezniük. 

Ezután vette kezdetét a vetélkedõ a felsõ és az alsó osztá-
lyosok között. Minden osztály készített egy salátát, melyet
kóstolás után pontozott a zsûri. A saláták olyan finomak
voltak, hogy, a maximális pontszámot kapták az osztályok,
tehát a sorrendet a többi feladatban elért eredmény döntötte
el. A gyerekeknek a különbözõ állomásokon az egészséges
életmóddal kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk.
Az alsó osztályosok között a következõ eredmény született:
I. hely: Vitaminbombák - 4. osztály
II. hely: Narancsok - 3. osztály
III. hely: Kisügyesek - 1. osztály
IV. hely: Zöldségpalánták - 2. osztály
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A felsõsök eredményei:
I. hely: Gyümik - 8. osztály
II. hely: Kayabetyárok - 7. osztály
III. hely: Energiabombák - 6. osztály
IV. hely: Hunok - 5. osztály

Minden résztvevõ kapott ajándékot, melyet nagy örömmel
vettek át a gyerekek. 
Gratulálunk minden résztvevõnek és a szervezõ pedagógu-
soknak is, hiszen egy nagyon kellemes és hasznos délutánt
tölthettünk el együtt. 

Törköly Ágnes

Mûvészeti iskola hírei
A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni 
a tavalyi évben 1 %-ból befolyt támogatásokat, 
kérjük továbbra is támogassa a mûvészetoktatás fejlesztését.
Adószámunk: 18469109-1-06

Faluházi hírek
Véradás
Január 21-én volt ebben az évben elõször a véradás. Össze-
sen 28 fõ jelent meg, közülük 2 fõ új véradó volt, és szintén
2 fõ volt az akitõl nem tudtak vért levenni. 
A kisteleki Egészségfejlesztési Iroda munkatársai is jelen
voltak a véradáson, náluk koleszterint, testsúlyt és testzsír
értékeket lehetett nézetni. 
Köszönjük a véradók segítségét!

Törköly Ágnes

Bemutatkozik az új védõnõ
Henczné Gut Julianna nyugdíjba vonulása miatt 2016.
januárjától új védõnõ került Csengelére. 
Hol végezted tanulmányaidat?
A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
védõnõ szakán végeztem 2015-ben. 
Akkor ezek szerint ez az elsõ munkahelyed, honnan
tudtad meg, hogy védõnõt keresnek Csengelén?
Igen ez az elsõ munkahelyem, ezért ez nekem is egy kihívás,
mert az iskola más, mint a való élet. Ugyan voltam gyakor-
laton, de az korántsem olyan mint élesben. Egyébként
Almásiné Elek Veronika Csongrád megye vezetõ védõnõje
említette, hogy Csengelén üresedni fog egy védõnõ állás. A
munkalehetõség az interneten is meg volt hirdetve, utá-
nanéztem és ezek alapján küldtem el pályázatomat az 
önkormányzathoz. Ha jól tudom, hárman jelentkeztünk és
közülük választottak ki engem, aminek természetesen 
nagyon örültem. 
Ez alatt a rövid három hét alatt mennyire sikerült megis-
merkedni az anyukákkal és kismamákkal, a csengelei
lakosokkal? Jól fogod magad érezni Csengelén?
Egy vajdasági kis faluban nõttem fel, melynek kb. 1000 fõs
lakosa van és így nem áll távol tõlem a falusi élethez való
alkalmazkodás illetve a falusi mentalitás. Eddigi tapaszta-
lataim alapján úgy érzem, hogy jól fogom itt érezni magam,
helyesebben már jól érzem magam. Az emberek nagyon ked-
vesek, segítõkészek, segítenek beilleszkedni. Már minden
várandós anyukával és csecsemõs anyukával találkoztam. 
Iskola védõnõi munkát is végzek és a 6. osztály járt már
nálam szûrésen, valamint az óvodában is voltam, ahol
szûrõvizsgálatot egyeztettem. 
Mikor tudnak hozzád fordulni a gondozottak, illetve
bármelyik csengelei lakos?
Akármilyen problémával szembesülnek, legyen az
egészségügyi vagy lelki engem megtalálnak az
egészségházban hétfõtõl péntekig 8-16 óráig, illetve szükség
esetén kereshetnek otthon is, ugyanis ideköltöztem az
egészségház mellé a szolgálati lakásba. 
Köszönöm a csengelei lakosok eddigi segítségét és hogy
ilyen közvetlenek felém.

Törköly Ágnes

Tisztelt Szülõk!
Kérjük, hogy 2016. 02. 01-tõl gyermekeik óvodából, illetve
iskolából való távolmaradása esetén a hiányzást jelentsék le
az élelmezésvezetõnek.
A jelentés elmaradása esetén a szülõ köteles az el nem
fogyasztott adagot megtéríteni (a kedvezményezettek is).
A szülõknek megküldött nyilatkozat tartalmazza az erre
vonatkozó törvényi elõírásokat.

Csókási Gabriella
élelmezésvezetõ

Darts: A Nagy család tarolt a Mester
501-ben

2016. január 16-án rendezték meg a Korona sörözõben a
soron következõ darts bajnokságot. Összesen 15 játékos
nevezett be a viadalokra.
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A Mester 501 döntõjében ifj. Nagy Gábornak sikerült elsõként
lenulláznia a pontszámait, megszerezve ezzel a bajnoki
címet. Második az apja, Nagy Gábor lett 101 hibaponttal. A
harmadik helyen a bajnok testvére, Nagy D. Bence végzett 179
hibaponttal.

A Krikett versenyszám végsõ küzdelmében Nagy D. Bence
végzett az élen, és 40 hibaponttal bajnok lett. Az apja, Nagy
Gábor második lett 57 hibaponttal, míg a harmadik helyen
Csókási Tibor végzett 150 hibaponttal.
A dupla be-kiszállós 301-ben Csókási Tibor szerezte meg a
bajnoki címet. A második helyen Nagy D. Bence végzett 16
hibaponttal, a harmadik ifj. Nagy Gábor lett 35 hibaponttal. 
A Shanghai versenyszám döntõjében Túri Kornél
gyõzedelmeskedett 166 ponttal. ifj. Tisóczki Ferenc 100 
pontjával második, Csókási Tibor 42 pontjával harmadik lett.

A legtöbb pont dobása (High Score) során Csókási Tibor
gyõzedelmeskedett 603 pontos eredménnyel. Vincze Pál 496
pontja a második helyezést hozta, míg a harmadik helyre ifj.
Tisóczki Ferenc került.

A sportolókat Tamási Zoltán körömpörköltes vacsorával
látta vendégül.

Molnár Mihály

Megérkeztem!
Decemberben született gyermek: Csúri Józsefnek és Bali
Ágotának Ágota
Január hónapban született gyermek: Jójárt Lajosnak és Vágó
Barbarának Erik János Gratulálunk!
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. február 10., majd már-
cius 9.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. március 7.

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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A VÉNUSZ PRESSZÓ PB 
GÁZCSERE TELEPÉN KAPHATÓ:

11,5 kg-os palack - 4000 Ft
23 kg-os palack - 8000 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

PULTOST KERESÜNK 
A KORONA SÖRÖZÕBE!

Érd.: 06 (30) 269-4224

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti
TELJESEN MEGÚJULT

ÁLLATORVOSI RENDELÕMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idõ: hétköznapokon 17-19 óra között.
Rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés alapján.

Dr. Farle Csaba szakállatorvos; 
Telefon: (70) 3-304-504

20 éves a Kiss Nándor
Mezogazdasági Bolt 

Ünnepelj velünk!
Minden 20 000 Ft feletti vásárláskor tombola 

szelvényt kap AJÁNDÉKBA.
2016. március 4-én (péntek) minden kedves vásárlónknak 

ajándékkal kedveskedünk.
FÕDÍJ: WELLNESS HÉTVÉGE 2 FÕ RÉSZÉRE
TOVÁBBÁ: 2X2 SZEMÉLYES SZÍNHÁZJEGY

SORSOLÁS: 2016. MÁRCIUS 4. 16 ÓRA!
A nyeremények 2016. március 11-ig átvehetõk.
Amennyiben nem jelentkeznek a nyertesek, 

úgy új sorsolás történik.

A Gyógyszertár nyitva tartása:
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

,,
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Hirdetések
1020 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában!
Fúrott kút, locsoló berendezés, ipari áram van a
területen. Érdeklõdni: 62/286-003

1 bála nagyméretû új tégla eladó Harkai Istvánnénál.
Érd.: tanya: 197.

Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen.
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdõszoba,
folyosó, amerikai konyhás. Központi fûtéssel fûthetõ. A ház
elõtt nagy fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.:
06-30/494-9915

Csengele, Kelõpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek
eladó. A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút.
Érd.: 06-30/494-9914

Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042
m2-es szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-
30/494-9914

Tea tûzhely eladó! Érdeklõdni: 06-30/425-9463

Korrepetálást vállalok németbõl és földrajzból! Érd.: 06-
20/231-1530

Kiss Nándor Mezõgazdasági Boltja
megkezdte az

OORRGGAALLCCOO  BBIIOO  CCLLEEAANNEERR

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERR  CCSSAALLÁÁDD

forgalmazását. Ez az új típusú termékcsalád

egyaránt kitûnõen alkalmas ipari és

háztartási célokra is. Az Orgalco termékek

nem tartalmaznak foszfátokat, formaldehideket

és ezáltal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..

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  
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: Kormányos Sándor 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
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@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 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

Állatorvosi ügyelet
2016. február 6-án 6 órától 
2016. február 8-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2016. február 13-án 6 órától 
2016. február 15-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2016. február 20-án 6 órától
2016. február 22-én 6 óráig 
Dr. Farle Csaba 
Telefon: 06-70/330-4504, 

2016. február 27-én 6 órától 
2016. február 29-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624

A HULLADÉKUDVAR NYITVA
TARTÁSA:

Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidõ: 12.00-12.20; Szombat: 8.00-12.00



1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres
fóliaváz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésû légbefúvós
kazán eladó!
Érd.: 06-30/590-9351

Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg
átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-
9393

Eladó 300 literes szõlõdarálós fakád, szõlõdaráló, sutú,
boroshordók, üstház üsttel, lábas 2 égõs sütõs 
gáztûzhely, 2 égõs gázrezsó és hûtõszekrények. Érdek-
lõdni: Csókási Ferenc 06-30/547-1194

Eladó: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elektro-
mos lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves 
olajkályha, keresztvágó fûrész, rámás fûrészek, mûanyag
permeteskád kb. 100 literes, jól mûködõ 100 literes
hûtõszekrény. Érd.: 06-70/604-7779

Nagyon jó állapotú szekrénysor családi okok miatt eladó!
Érdeklõdni: Dénes Balázs, 06-30/218-7694

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan
5 hold földdel, õszibarackossal, gazdasági épületekkel és
felszereléssel (kistraktor, permetezõ, rotátor stb.) együtt
eladó! Érd.: 06-30/9980340

A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkom-
fortos ház 610 négyszögöl portával, nagy mel-
léképületekkel eladó! Ugyanitt egy 28-as nõi kerékpár,
2db 50 literes üveg balon, 2 db 200 literes olajos hordó,
5 db 100 literes mûanyag hordó, 5-ös, 10-es faládák és
gázpörkölõ is eladó! Érd.: 06-70/403-8430

Háztájiba fejõgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799

Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtés-
es, több melléképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen 
bekerített, rendezett udvarral. Érdeklõdni: 06-30/824-87-15,
www.jofogas.hu

ARO 16'-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy
vagy több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840

10 hektós víztartály, Lada tetõcsomagtartó eladó! Érdeklõd-
ni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó,
valamint albérletet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as
telefonszámon! 

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél
többféle megoldás lehetséges.

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói

tapasztalattal vállal idõsgondozást, betegápolást, esetleg
eltartási szerzõdést kötne. Telefon: 06-20/357-8020

Elõnevelt csirkék és tojás eladó! Érd: 06-30/526-6047

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

2 db jó állapotban lévõ heverõ és két fotel eladó! Érdeklõd-
ni: Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956

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

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

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld
(szántó, legelõ) napi átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdek-
lõdni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

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

Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

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

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint
gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János, Tisza u. 5.
sz. Telefon: 06-30/374-7041

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,- centrírozást 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
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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, hivatalos
gázkémény, 35 hektós, 6 mm vastagságú olajtartály,
valamint Transporter elsõ kettes ülés!
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

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõdni
a 06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdõ,
szántó, legelõ), vagy csak maga az ingatlan is. 
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévõ francia ágy és 4x4 m-es
szobába való padlószõnyeg is eladó! 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

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.

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklõdni lehet a 06-
30/328 2375-ös telefonszámon.

Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában. Telefon.
+36-20/413 4914

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését,
és belsõ munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317

Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F 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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Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 
2,5 szobás téglaépítésû összkomfortos 

családi ház benne lévõ garázzsal, 
mûhellyel és melléképülettel. 
Fûtés: gáz és vegyes tüzelés. 
Érdeklõdni: 06-70/572 4030!
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IIII..  JJóóttéékkoonnyyssáággii  ssppoorrttbbááll

22001166..  0022..  2200--áánn  
1800 órától a csengelei Faluházban

1900
sztárvendég: KIS GROFO

2030 óra szabadszedéses vacsora feltálalva: 
TÁRKONYOS SERTÉSRAGU LEVES, MARHAPÖRKÖLT 
GALUSKÁVAL ÉS SÓS BURGONYÁVAL, SAVANYÚSÁG, 

SOMLÓI GALUSKA

Jegyek elõvételben 2016. 02. 10-ig 
KORLÁTOZOTT SZÁMBAN KAPHATÓAK 

Kun-Szabó Tibornál (06 (30) 77-42-791).
Gyerek: (12 éven aluli) 2400 Ft

Felnõtt: 5000 Ft

Az est vendégei híres sportolók, olimpikonok!

Éjfélkor tombolasorsolás, értékes ajándékokat 
és fõdíjat nyerhetnek!

Zenél a Hegedûs és Marton Duó!

Az italokat a Gól Sörözõ biztosítja.


