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PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, mellyel a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat („A” típu-
sú), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
(„B” típusú) fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a pályá-
zatot kiírta: 2018. október 4-én.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.
csengele.hu weboldalon.

- Az elektronikus rendszer használatával kapcsolatos tájé-
koztatás az alábbi telefonszámon kérhető.
06-1-795-5600
A telefonos ügyfélszolgálat az alábbi időpontokban érheti el:
- hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
- kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
- szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-
16:00 óra között.
Vagy e-mailben a bursa@emet.gov.hu címen.
Ha bármi egyéb kérdése van, érdeklődjön a Polgármesteri 
Hivatal 5-ös számú irodájában.

Rövidhírek
Szeptemberi iskolakezdés
A szeptemberi iskolakezdéssel megnövekedett a gyalogos 
forgalom az iskola és az óvoda körül. 
A tanítás megkezdéséig, egy hónapig a gyerekeket polgár-
őrök segítették az úttesten áthaladni.

Kormányablak helyben
Szeptember 13-án 9-12 óráig a Kormányablak busza tartott 
ügyfélfogadást Csengelén. A lakosoknak személyi igazol-
vány, lakcímkártya ügyintézés, gépjármű vezetői engedély, 

ügyfélkapu regisztráció, NEK adatlap, útlevél igénylésére 
volt lehetőségük.

Mustkészítés
A Csengeléért Egyesület tagjainak ötlete volt, hogy készít-
sünk közösen a Csengele Háznál mustot. 
Augusztus 31-én a megbeszélésük után hozzá is fogtak a 
munkálatokhoz. Az ehhez szükséges eszközök már elő vol-
tak készítve. Ledarálták majd kisutulták a szőlőket, mintegy 
100 liter must készült el. A rendezvény nagyon jó hangulat-
ban zajlott, melyet az alábbi képek is igazolnak. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Piacátadó
Az új piactér átadására 2018. szeptember 22-én reggel került 
sor. Reggel a szokásosnál is többen jöttek össze a piacon, a 
fedett árusítóhelyek megteltek szebbnél-szebb helyi termé-
kekkel. Ezeket nem csak megvásárolni, hanem a legtöbbjü-
ket, meg is lehetett kóstolni. A rendezvény a Himnusz 
elhangzása után az Ifjúsági Mazsorettcsoport műsorával 
kezdődött, majd Kormányos Sándor polgármester megnyitó-

beszédében a piac létrejöttéről beszélt bővebben. A rendezvé-
nyen jelen volt Farkas Sándor miniszterhelyettes államtitkár 
és Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is, akik 
beszédükben kiemelték a település összetartó erejét. Ezek 
után polgármester egy emléklappal köszönte meg mindazok 
munkáját, akik a piactér megvalósításában részt vettek. A 
szalagátvágást követően Antal Imre plébános felszentelte az 
épületet, majd a Régi dalok őrzői Varga László közreműkö-
désével biztosították a jó hangulatot. 

Az épületről néhány adat: Az új épület a mai kor elvárásai-
nak megfelelő, napelemmel felszerelt, teljesen akadálymen-
tes, illeszkedik a falu településképébe. Az épületben az áru-
sító helyek mellett, irodahelyiségek és mosdók lettek kiala-
kítva. Teljes alapterület 150 m2, ebből fedett árusító hely 
110 m2. Ez a beruházás a TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00007-es 
pályázati forrásból valósult meg 100%-os intenzitással. A 
támogatási összeg 31.750.000 Ft volt. Kivitelező Jéga2000 
Bt.

Törköly Ágnes

Fúvószenekari és mazsorett találkozó
A Csengelei Fúvószenekar 2018. szeptember 29-én első alka-
lommal rendezett Fúvószenekari Találkozót.
A rendezvény menetzenével kezdődött. Az önkormányzat 
előtt felsorakoztak a zenekarok és a mazsorettek, majd átvo-
nultak a piactér előtti parkba, ahol a találkozó zajlott. 
Vendégeinket Kormányos Sándor polgármester és Czirok 
Zoltán a művészeti iskola igazgatója köszöntötte, majd 
elkezdődött a műsor. A Csengelei Fúvószenekar és 
mazsorettcsoportok, a Városi Fúvószenekar 
Hódmezővásárhely és a Hód-Kristály Mazsorettcsoport, a 

(folytatás az előzõ oldalról)
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Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes és a Solti Ifjúsági 
Fúvószenekar felváltva adták elő produkcióikat. A térzene 
közös zenéléssel fejeződött be, elsőként Müller József: 
Jászkun indulóját hallhatta a közönség, melyet Vágó János a 
hódmezővásárhelyi zenekar karnagya vezényelt. Ezután 
Borsay Samu Szamosmenti indulója következet Fuchs Attila 
solti karnagy vezényletével, majd Czirok Zoltán Müller János 
Fejérvári indulóját dirigálta. Czirok Zoltán és Czirokné 
Krizsán Zsuzsanna ajándéktárggyal és emléklappal köszön-
te meg az együttesek vezetőinek a részvételt. 

Az este a faluház nagytermében folytatódott tovább, ahol 
vacsorára finom marhapörkölttel készültek a szervezők, 
majd fergeteges karaoke parti kerekedett kifulladásig. 
A rendezvényt a művészeti iskola, Csengele Község 
Önkormányzata mellett a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága támogatta.

Törköly Ágnes

Szép idő volt a kiskunmajsai biciklitúrán
A falu védőnője, Tóth Szandi szervezésében másodszor 
került sor biciklitúrára. Szeptember utolsó napján most a 
szomszédos településre, Kiskunmajsára kerekeztünk át, 
mintegy harmincan. A résztvevők életkora változatos volt, 2 
és 72 év közötti. Szép napos, kellemes, sportoláshoz első 
osztályú időjárásban volt részünk. Majsáig egy alkalommal 
álltunk meg egy kis üdítőzésre. A polgármester is hozta szo-
kásos kis kosarát, de most cukorkákkal és csokoládékkal 
volt tele. A városba beérkezve, a Penny Market közelében 
lévő térre mentünk. Itt nem igazán játszótér volt, hanem 
inkább felnőtteknek való gyúrógépeket lehetett kipróbálni. 
Egy kisebb kerékpározás után jöhettek a gyerekek, egy igazi 
játszótéren szórakozhattak. A szokásos hinták, csúszdák 
mellett nagy siker volt a drótkötél pályán való siklás. A fel-
nőtteknek is fájt a foguk rá, de féltek a leszakadástól.

(folytatás a következõ oldalon)
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Bármilyen vizsgálatért, fejenként 3000 forintot fizetni kell! 
A pénzt előre kell befizetni.
A népegészségügyi ajánlás szerint 3 évenként javasolt a 
méhnyakrákszűrés, ezzel szemben a szülész-nőgyógyász 
társadalom ezt évente javasolja. Minden hölgynek, aki már 
megkezdte a nemi életet, vagy legkésőbb 18 éves kortól 
évente egyszer ajánlott ezen a szűrésen részt vennie.
Felhívom a figyelmüket, hogy nőgyógyászati rákszűrés 
évente, mammográfiai és csontsűrűség vizsgálat kétévente 
vehető igénybe.
Kérem, jelentkezzenek nálam személyesen vagy telefonon 
azok a hölgyek, akik részt szeretnének venni ezen a szűrő-
programon.
Tóth Alexandra (védőnő)
Elérhetőségeim: Védőnői Tanácsadó (Móra Ferenc u. 1.), 
telefon: 06-30/728-1434

Hazafelé a Kiskunmajsa táblánál készült egy csoportkép 
annak dokumentálására, hogy tényleg teljesítette a távot a 
csapat. Útközben, már csengelei területen volt még egy pihe-
nő, ahol jól fogyott a sütemény, nápolyi és a limonádé. 
Búcsúzóul még a Csengele táblánál csináltunk még egy cso-
portképet, majd visszaérkeztünk a kiindulás helyre. A meg-
fáradt csapat gyorsan szétszéledt.

Molnár Mihály

Nőgyógyászati vizsgálati lehetőség a védőnői 
tanácsadóban
2018. október 16-án ismét nőgyógyászati vizsgálatot szerve-
zünk településünkön.
Dr. Kajtár István (Szeged II. Szakrendelő nőgyógyásza) igény 
szerint rákszűrést, ultrahang vizsgálatot, általános nőgyógy-
ászati vizsgálatot végez a védőnői tanácsadóban, valamint 
lehetőség van mammográfia és csontsűrűség vizsgálatra 
beutalót kérni, fogamzásgátlót felíratni, és méhen belüli 
eszközt levetetni, stb, 3000 Ft-ért. Ezeken kívül bármilyen 
nőgyógyászati problémával lehet hozzá fordulni.

Ingyenes ruha-börze
Várunk minden kedves érdeklődőt

2018. október 30-án és 31-én (kedd, szerda) 
8.00 – 13.00-ig a 

csengelei Faluházban 
(6765 Csengele, Deák F. u. 25. – 

az óvodával szemben lévő teremben), 
ahol ingyenes használt ruhaosztást szervez 

Csengele Község Önkormányzata.
Aki adományt (ruházat, könyv, játék, cipő stb.) 

szeretne felajánlani az leadhatja 
2018. október 29-én 16.00-17.00-ig, illetve a 

ruhabörze ideje alatt 
(6765 Csengele, Deák F. u. 25. – az óvodával 

szemben lévő teremben).
A ruhabörzére a Kiskunfélegyházi Szent István 

Karitász jóvoltából kerül sor.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2018. november 5.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2018. november 14.

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Megérkeztem
Augusztusban született gyermek: Hoffmann 
Siegfriednek és Kelencés Évának Dominik.

Szeptember hónapban született gyermekek: 
Mészáros Péternek és Kővágó Nórának 
Ádám, Csiba Ákosnak és Légrádi Andreának Mátyás

Gratulálunk!

(folytatás az előzõ oldalról)
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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. október 6-án 6 órától
2018. október 8-án 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. október 13-án 6 órától
2018. október 15-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. október 20-án 6 órától
2018. október 22-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

2018. október 22-én 6 órától
2018. október 24-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál, 
Telefon: 06-30/488-0267

2018. október 27-én 6 órától
2018. október 29-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba, 
Telefon: 06-70/330-4504

2018. november 1-jén 6 órától
2018. november 3-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán, 
Telefon: 06-70/424-4455

2018. november 3-án 6 órától
2018. november 5-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter, 
Telefon: 06-30/487-4030

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
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
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! 
Érd.: 06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
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Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó. 
Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-1915
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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