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Tisztelt Lakosok!
Csengele Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart 2018. november 16-án (pénteken)

16 óra 30 perctől a Faluházban.

   Csengelei
KÖZÉLET•KULTÚRA•SPORT•TÁRSADALOM•OKTATÁS

hí rek
Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hivatalunk elköltözött. 2018. 
október 15-től az ügyfeleket a Móra Ferenc utca 1. szám 
alatti ingatlanban, a megszokott rend szerint fogadjuk.
Tisztelettel:

Kormányos Sándor, polgármester 
Dr. Tóth Tibor, jegyző

Csengelei Étkek Napja
Október első vasárnapján második alkalommal rendeztük 
meg a Csengelei Étkek Napját a Csengele háznál. A rendez-
vény szervezésekor nagy örömmel tapasztaltuk, hogy ez az 
esemény mennyire megmozgatja az embereket. Több 
csengelei civil szervezet és intézmény is jelentkezett, akik az 
önkormányzati ételek mellett, bográcsban, kemencében, 
vagy tárcsán készítették el finomságaikat és kóstoltatták 
vele végig a jelenlévőket. 

Vasárnap reggel elkezdődtek az előkészületek, előkerültek a 
hűtőből a bepácolt csülkök, a felszeletelt húsok, a bográcsos 
ételek, az üstök. Az önkormányzat gulyáslevessel, sült csü-
lökkel, sült hússal, pacallal, 450 db fánkkal, szódával és 
limonádéval készült az eseményre, az összes többi finomság 
felajánlásként érkezett. Lehetett kóstolni, zúzapörköltet, 
körömpörköltet, birkapörköltet, görögös pulykát, tárcsán 
sült csirkét krumplival, csirkemellet sörtésztában, krumplis 
tarhonyát, sajtokat, holland specialitásokat, rengeteg féle 
süteményt, kemencében sült kalácsot. A főzőknek és a fel-

ajánlóknak polgármester egy-egy emléklappal köszönte meg 
közreműködésüket.
A jó hangulatot még fokozta Varga László zenéje is, akit a 
Régi dalok őrzői is segítettek énekükkel. 
Egy nagyon kellemes, jó hangulatú rendezvényen vehettek 
részt azok a csengeleiek, akik velünk tartottak. 

Törköly Ágnes

Október 6 és 23-i megemlékezés 
az általános iskolában
Október 5-én megemlékezést tartottak az aradi vértanúk 
emléknapja alkalmából az általános iskolások a faluházban. 
Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő.
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Október 19-én az 1956-os forradalomra emlékeztek meg a 
tanulók. A műsorral a 8. osztályosok készültek.
kép: 56-os megemlékezés

Törköly Ágnes

Óvodai hírek
Október hónap bőven tartogatott programokat a Szivárvány 
Óvoda és Mini Bölcsőde gyermekeinek.

A Zene Világnapja
Október elseje a zene világnapja. A zene lényeges az óvodás 
gyerekek mindennapjai során. Ezen a napon a muzsika a 
világ minden pontján a figyelem középpontjába foglal 
helyet, így történt ez a csengelei óvodások körében is. 
Október 2-án színes bemutatóval kedveskedett Czirok Zoltán 
a művészeti iskola tanára és diákjai. Beszélgettünk a gyere-
kekkel a zene fontosságáról, majd az iskola növendékei 
bemutatták a különféle fúvós hangszereket, amelyeken 
ismert dalokat szólaltattak meg. Az óvodások ügyesen felis-
merték a dallamokat. Vidám, közös zenéléssel, énekléssel 
zárult a program, melyet nagyon köszönünk.

Állatok világnapja
Az Állatok világnapja alkalmából Gyurkovits Róbert tanyájá-
ra látogattak a csengelei önkormányzat buszainak segítsé-
gével az óvodások. A gyerekek nagyon élvezték a 
lovaskocsikázást és a sok állatot, amelyeket láttak.

A lovakat répával etethették, sétát tehettek a tanya környé-
kén, közelről megnézhették a szürkemarhákat és a szarvas-
marhákat. Ezen a napon a gyerekek még közvetlenebb élmé-
nyeket, tapasztalatokat szerezhettek a háziállatokról. 
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a lehetőséget 
Gyurkovits Róbertnek és az önkormányzatnak. 

Szüreti mulatság
Immár hagyománnyá vált és családi nappá forrta ki magát a 
következő őszi programunk, melyen a szülők és a gyerekek 
is részt vettek. A programnak 2. alkalommal a Csengele Ház 
adott helyet, amely helyszín minden szempontból tökéletes. 
A gyerekekkel őszi verseket mondtunk, énekeket énekel-
tünk. A szorgos kiskezek ügyesen gyűjtötték a diót, szüretel-
ték a szőlőt. A szőlőből a szülők segítségével kipréseltük a 
levét, amit meg is kóstoltak a gyerekek. Közben nagy lelke-
sedéssel morzsolták a kukoricát is. A jó hangulatot fokozta 

Magony Imre, Gyovai József, Tóth Katalin által készített 
ételek fogyasztása, melyek a kemencében készültek.

(folytatás az előzõ oldalról)
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Köszönjük segítő munkájukat, felajánlásukat, a nagyon 
finom ételeket. A szülőknek köszönjük a felajánlott őszi ter-
méseket, az aktív részvételt. 

Tóth-Andorné Farkas Éva 
vezető óvónő

Könyvtári hírek
Az Országos Könyvtári Napok alkalmával Csengelén három 
rendezvény valósult meg. Mivel a Zene Világnapja és a 
Népmese Világnapja is erre az időszakra esett, ezt is figye-
lembe vettük a szervezett programoknál.
Október 1-én hétfőn reggel a Szegedi Szimfonikus Zenekar 
AranyEzüst Quartettjének koncertje nyitotta meg a rendez-
vénysorozatot. A vonósokból álló együttes gyönyörű dara-
bokkal örvendeztette meg közönségét. Közben zenetörténet-
tel frissíthettük tudásunkat és a húros hangszerek részeivel 
is megismerkedhettünk. 
Az előadás minősége meggyőzött arról, hogy nem először és 
utoljára találkoztunk az együttessel.
Mivel szeptember 30-a a Népmese Világnapja ezért ezt sem 

hagyhattuk figyelmen kívül. A pici óvodások az óvónőkkel 
együtt ellátogattak a könyvtárba és a népmesékről beszél-
gettünk, majd megnéztük a Kacor király és A kis gömböc 
című meséket. 
A Szegedi Látványszínház már többször járt Csengelén, most 
is nagyon örültünk a lehetőségnek. Ezúttal a Tüskés hátú a 
jó barát című történetet láthattuk tőlük. A gyerekek nagyon 
élvezték az előadást és különösen tetszett nekik, hogy a 
színészek őket is bevonták a történetbe.

Köszönjük szépen a szegedi Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtárnak, hogy ezek a rendezvények megvalósul-
hattak Csengelén.

10 éves a Csengelei információk weboldal
A Csengelei információk weboldal 10 évvel ezelőtt indult 
Forgó Gyula ötlete után. Az oldal szerkesztői Forgó Gyula, 
Katona Attila, Molnár Mihály és Törköly Ágnes a Csengele 
háznál ünnepelték első kerek évfordulójukat. Az ünnepségre 
a családtagok is eljöttek, valamint Kormányos Sándor pol-
gármester is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Egy 
üveg Jónás borral köszönte meg a szerkesztők munkáját. 
Ezután a jelenlévők elfogyasztották az általuk készített 
finom ételeket, majd Czakó Ildi sütötte születésnapi tortát. 

Törköly Ágnes
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Lengyelországban járt a Csengelei 
Vadásztársaság
2018. október 13-án a lengyelországi Rudki település vadá-
szai - a Góra Chelmova vadásztársaság - fennállásuknak 70. 
évfordulóját ünnepelték. Erre az eseményre kapott meghí-
vást a Csengelei Vadásztársaság, melynek szívesen tettek 
eleget és három csengelei vadász utazott el az eseményre. 
Kedves fogadtatásban és rengeteg programon vettek részt, 
melyen mindenki nagyon jól érezte magát. 

Fődi Csaba

Családi napot rendezett a polgárőrség
Október 20-án kellemes őszi időjárás fogadta a Csengelei 
Polgárőr Csoport tagságát a Csengele háznál. A polgárőröket 
elkísérték a családjuk is, valamint az együttműködő szerve-
zetek képviselői is, így szép számú vendégsereg jött össze. 
Rényi László ponty halászlét főzött bográcsban. Laczkó 
Zsolt tárcsán csirkecombokat és krumplit sütögetett. Tóth 
Zoltán és Kontesz László pedig bográcsban sütött halat. 
Desszertnek volt még sütemény is, de azt már nem a vendé-
gek készítették.

Bangó Péter polgárőr elnök köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében elmondta, hogy örül neki, hogy ilyen szép szám-
mal eljöttek a rendezvényre. Reményei szerint hagyományt 
szeretne teremteni ennek a találkozónak.
Kormányos Sándor polgármester hozzászólásában elmond-
ta, hogy nagyon örül neki, hogy van polgárőrség Csengelén, 
és annak külön örül, hogy ez egy jól működő szervezet. A 
község rendezvényeinek lebonyolításánál mindig ott vannak 
a polgárőrök.
A polgárőr családi napon vendégként részt vett a csengelei 
csoporttal jól együttműködő Szeri Polgárőr Egyesület elnöke, 
Mucsi Antal és felsége is.

Molnár Mihály

Nőgyógyászati szűrés
2018.10.16-án ismét nőgyógyászati rendelést tartott dr. 
Kajtár István falunkban. A vizsgálat során teljes körű szűrő-
vizsgálatra van lehetőség, ultrahang, kenetvétel, receptfel-
íratás, beutalók írása lehetséges. Ezen a szűrésen ezúttal 28 
hölgy vett részt. Az érdeklődésre való tekintettel évente 
kétszer, tavasszal és ősszel fogjuk ezen túl is megszervezni 
a vizsgálatot. A Doktor Úrral ezúton is köszönjük a résztve-
vők pontosságát, türelmét és a kedves hozzáállást!

Tóth Alexandra 
védőnő

Tisztelt Lakosok!
Oláh Rajmund a NAK-TAN Kft szaktanácsadójaként 
egyéni vállalkozók, vállalkozások, őstermelők részé-
re támogatott mezőgazdasági szaktanácsadási szer-
ződés keretein belül szaktanácsadói szolgáltatást 
vállalok. A szolgáltatás részét képezi: - gazdálkodá-
si napló vezetése; - kérelembenyújtás és adatszol-
gáltatás a hivatalok felé; - ellenőrzések esetén 
érdekképviselet biztosítása; - tápanyag gazdálkodá-
si terv készítése. A támogatott szaktanácsadás éves 
díja 24.786,- Ft + ÁFA. A szerződéskötés érdekében 
keressen bizalommal az olah.rajmund@naktan.hu 
e-mail címen, illetve a +3670/9045463-as telefon-
számon.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. december 3.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. december 12.

Megérkeztem

Októberben született gyermekek:

Bakos Zsoltnak és Czombos Reginának 
Réka,

Kerékgyártó Zsuzsannának Dániel

Gratulálunk!
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Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív mun-
kák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun 
József, aki a 06-30/378-0899-es telefonszámon vagy a 
jozsikun87@gmail.com e-mail címen elérhető.
A jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása az erdőgazdál-
kodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellen-
jegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőterve-
zett erdőben. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény 
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékeny-
sége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdé-
szeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

2018. november 10-én 6 órától
2018. november 12-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. november 17-én 6 órától
2018. november 19-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. november 24-én 6 órától
2018. november 26-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2018. december 1-jén 6 órától
2018. december 3-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267
2018. december 8-án 6 órától
2018. december 10-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

Állatorvosi ügyelet

A Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00, Szombat: 8.00-11.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
-  igény szerint egészségpénztárakkal szerződéskötés
- gyógyszerészi gondozás.

Karakásné Csurgó Ilona

Hirdetések
Porta eladó az Egyetértés utcában 90 m2 alapterületű alappal, 
közművesített, fúrott kúttal. Érd.: 06-30/598-3097
Az 551-es számú tanyatelek eladó Csengelén! 5523 m2 nagy-
ságú, épületek nincsenek de van egy kis vegyes fás erdő rajta! 
Irányár 1.000.000 Ft.
Wilk de Luxe lakókocsi 5,5 m hosszú belépő sártorral eladó! 
Ár: 420.000 Ft, ugyanitt egy nagy hűtőláda 20.000 Ft-ért 
szintén eladó!
Érdeklődni 06-30/505-5359 (csak németül beszélő), 
06-30/304-3366 (magyarul beszélő)
Eladó Csatorna u. 27. sz. és Deák F. u. 8. sz. alatti házak! 
Ugyanitt eladó még fagyasztószekrény, fagyasztóláda, nagy telje-
sítményű terménydaráló, sparhelt, teatűzhely, villanybojler, gáz-
tűzhely, tárcsás mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, vasmázsa, 
villanymorzsoló és kézi, boroshordók, sutú, bútorok, edények, 
cserép, női kerékpár! Telefon: 06-30/855-5259

Csengele Május 1 u. 7. szám alatti családi ház eladó! 
Érdeklődni lehet a 06-20/358-2386-os telefonszámon. 
Eladó 1 db 130x60-as és 2 db 110x60-as Radar radiátor, 1 db 
120 literes önitató, 1 db 60 literes szőlő satu, 1 db 500 kg 
fa mázsa súlyokkal. Telefon: 06-30/417-3266
1 db 12-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből és 1 db 
8,5-es 42 méter hosszú fóliaváz 1 colos csőből öntözőberende-
zésekkel eladó! Érd.: Magony István, 06-30/269-0786
Gyerek felügyeletet vállalok! Érd.: 06-30/232-1827
12-es 20 méter hosszú fóliaváz eladó! Érd.: 06-30/726-3137
Eladó Csengele Tanya: 111. körülötte 5 hektár földdel! (A föld 
2/3 része, a tanya 1/2 része eladó!). Csengele Tanya: 628. 
szám alatt 1 hold tanyatelek eladó (épület nincs)! 
Tanya 92. 15.000 m2 földdel eladó! Érd.: 06-20/476-6448
Eladó konvektor alkatrésznek. Biciklijavítást, cipővarrást, vala-
mint redőnyjavítást is vállalok. Érd.: 06-30/962-4598
Négy személyes rekamié, kettő üveges vitrin, egy dohányzó 
asztal, 125 literes fagyasztó szekrény, egy porszívó, egy szí-
nes TV, 1 szőlőprés, 1 tányéros mérleg (10 kg-os), 2,5m x 3 m 
szőnyeg! Érd.: 06-20/358-2386
Használt, de tiszta 380x4 méteres faltól falig szőnyeg eladó! 
Érd.: 03-30/4131 410
Eladó 2 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz ¾”-es csőből, 
és 1 db 12-es 40 méter hosszú fóliaváz 1” csőből. 
Érd.: Béres István 06-30/465-9169
2 méter x 1,60 méteres jó állapotú, alig használt, tiszta 
FRANCIAÁGY eladó, ugyan itt teljesen új hurka töltő, disznóvágó 
kések, akácfából disznóvágó asztal, gyalult tetővel (2mx80 cm), 
disznóvágáshoz nagy edények (bödön, sózókád stb.) kapható! 
Érd.: 06-30/487-6946
4,2 ha erdő terület eladó! Fele 10 éves fekete nyárfa sarj, 
másik fele 3 éves fekete nyárfa sarj! 
Érdeklődni: 06-30/590-9351
Eladó egy 120 literes Hajdú bojler, 170 literes Zanussi hűtőszek-
rény, 1 db 300 kg-os fakeretes mázsa súlyokkal, egy jó állapotban 
lévő szőlőprés, 30 literes boros hordó, tányéros mérleg (20 kg-ig 
mér), jó állapotban lévő gyermek íróasztal, KD termény daráló, 
90x90-es új zuhany tálca, valamint különböző fajta szobanövé-
nyek megegyezés alapján. 
Érd.: 06-30/472-8266 (Csengele, Egyetértés u. 2.)
Csengelén a Május 1. utcában 3 szobás, étkezőkonyhás, gázkon-
vektor fűtéses magánház melléképületekkel, nagy kerttel, termő 
gyümölcsfákkal eladó! Érd.: 06-30/206-0495
Munkalehetőség 
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható 
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum 
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti felada-
tokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért 
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású gép-
pel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn 
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es telefon-
számon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistrak-
tor eladó! Érd.: 06-30/659-5286

Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést 
és nemes vakolat húzást vállalok. Érd.: 06-20/430-8482

Eladó Csengele tanya: 495. szám alatti tanyatelek (4511m2) és 
a hozzá tartozó 2 ha 4220 m2 területű földterület, ugyanitt 
tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső! 
Érd.: 06-30/452-2218 és 06-30/711-1745

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)
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2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 
kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)
Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 
szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 
tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 
kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 
amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. 
A területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. 
Érd.: 06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 
szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! 
Érd.: 06-20/231-1530
Eladó ventilátor, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán! 
Érd.: 06-30/590-9351
Eladó: egy alig használt centrifuga, kb. 40-50 literes szőlőprés, 
gabonának való zsákok, csillár, hőcsöves olajkályha, keresztvágó 
fűrész, rámás fűrész, gázégőfej vezetékkel, száraz-vizes takarító-
gép, szép szekrénysor, régi típusú konyhabútor, edények, készle-
tek, 3 db régi vattapaplan, huzatok, szennyvízszivattyú, színes 
TV. Régi Családi Lapok számai 50 Ft/db áron. 
Érd.: 06-70/604-7779
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
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 tetőcsomagtartó eladó! Érdeklődni: 
Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - 
ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvé-
nyek - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás 
lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapaszta-
lattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerző-
dést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 
legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! 
Érdeklődni: Czombos Ferencné, 06-62/312-323 
Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! 
Érd.: Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610
Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáz-
tűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. 
Telefon: 06-30/374-7041
Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-
kot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron. 
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és 
utánfutók javítását, vizsgára felkészítését és 
vizsgáztatását. 
Longa István 
   autószerelő mester 
   és gumiszerelő 
Csengele, Tanya: 250/a., 
Telefon: 06-30/3538409 
 
 
 
 
 
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal! 
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., 
Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Eladó 2 hektár 210 m2 szántó és 3839 m2 legelő eladó, ugyanitt 
elektromos kukorica morzsoló, kézikocsi, 2 tagú vas borona kap-
ható. Érdeklődni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! 
Érdeklődni: +36-20/2906-776
Eladó csillárok, TV állvány, szekrénysor. 
Telefon. +36-30/901-6223
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni 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 szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás tég-
laépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázzsal, 
műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes tüzelés. 
Érd.: 06-70/572 4030
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