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A gazdaiegwő rovata

A földhasznosítás elősegítéséuek
tdwogatása

A jogcímek

E jogcla alapján a ld}lter1|lati szántó, kert, szőlő, gilmölcsös, gnp
1ideérwe a rétet és a legelőt is) művelési ógú, valamint halastóként
nyllvántartott termőJbldet hasaúh (ftahasaláló) vehel igénybe
támogatást,

i. A tLermóföld ararrykoronában (AK) kifejezett minóségberr m9glryó
külö,rrbségek mi,att a földhasrrrálók között kialakult jövedelemszerzési
esélyegrerrlótlenségek méméklése éljáMl tárnogaíás igé,ttylésére az a
íbldhasaúló jogosult, aki
a) hektárorrkérrt 19 AK-t meg nem haladó áilagos kaiasá€fi
ti§ztajövedelínű kitlterttleti sárrtó, ke.rt, gep m&rclési ágbnn
rryilvántartott termófölde! illetölq
b) hektáronként 76 AK-t meg nem haladó szóló, illetőleg sr.{iínölcs
müvelési ágl termóföldet hasmosi! tovóbá
c) halastaval haszná.

2. A frldhasaúló csak arra a földteólefue igényelhet támogatást
a) rnely az igérrylés idópontjának megfeleló gazdasárgi évberr
térrylegeserr a hasanáatbarr varr, és
b) aá a külön tóívéí,ybeír megfelelóen medgazda§ági
termelótevékeny*éggel harznosítj4 azt g5aommentes álapotban tarf a,
továbbá
e) amelynek területe legalább ery hektÁr na5,sfuú,

3, A (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az (l) bekezdése
szerint e5les támogatási kategóriékorr belttl a sántó, kert, ezólö á§
gjümöleg ö§§zevonl, Üetve a $lep egiíittes területe érterrdó.



4. A ttnogatás igenybevételéhez az átlagos AK értéket fOldreszerrként
(alreszenként), valaínint mú\relesi aganként keil meghatározrri.

5. A támogaüs alapjául szolgáló földrésdete évente e$l alkalommal,
a iárglév február 28-i állapot szerinti öldhá§máló igdnyelhet
támogaíást,

A íovábbi felíéíelek

A támogatán igerrybevételenek további feltételei:

a) es/ütte§en 10-25 hektár közötti §ánt€ kertet, ryepet, illetve 1-5
hektár közötti sálót, gyirmólc§ö§t, vary hata§távat hasmositó
esetében 1996, évberr legalább 300.000 Ft árbevéírel elérésére
vonatkozó kötelezettségvállalás;
b) az a) pont sztrinü mértéket meghalarló terltletet hesmositók
esetében 1996. évbeíl legalább 1 millió forint árbevétel elérésere
vonaitozó kötelezett§égvállelá§ és - kivéve a kOltségvetési szerv
igeírylót - nyilatkoza{ a gazda§ági kaínaíai tágságról;
c) boniidéki, bor termóhelyi telepttléserr szólómúvelést folytató
földhaszrráóná pedig a hes.köz§égi tágság igazolása;
d) az a) pont §z€f,inü mértéket meghaladó területet hasmositók
esetéberr az 5. bekezdé§ §zerinti idóponha vonatkozóarr két
hektarontent legalább egr sámosállat megléte.

A üimogatáw ig&rybevételalek jogossagát igazoló okiratokat
beléítve az árbevételt igamló okiratokat is - a ámogatást igérrybe
vevónek ot évig meg kell órianie.

A ámogatás mértéke

Sántó, keft, szóló és 5ümólcsös művelési ágri fötdiertitet utar\ ha a
termóföld hektáronkérrü katasáeri ti§áajövedelíne



szántó,kert esetéa
AK/ha

0,01 _ 5,00
5,01 _ t0,00

l0,0l - l4,0o
t4,01 - l9,00

5,0l - l0,0O AK/ha
l0Pl - 19,00AK/ta

I{alá§tókéírt nyilvántartott, és

3000 Ft/há.
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sűlő, gn}mölcsös eseth
AK/lra

0P1 - 20,00 5000 FtAs
20P1 - 44,00 4000 Fi/ha
40,0l - 56,00 3000FUhá

'6,01 
- 76,00 2000Ft/tra

Gyep mrlvelesi agrl fOldterolet utáru ha a földminóség
0,0l - 5,OOAKi},a 2000Ft/hB

1500 Ft/ta
1000 Ft/},a

lry hasmosltott földterttlet után

A jopsulíság alapjai

A támogatásra való jogosultságot és a támogaíás mé,ftékét üblánként
illetve onálO hetyrajzi §záínrt fóldé§áetenkéí,t (alésdetenk&t),
valamint múvelési ágaí,ként és minóségi osááyonkérrt kell meghaü-
roani.

Ígr kettigényehi

- A meógazclasfui fotdhaszrrosltási támogatást igénybejelentó lap
felhasználásával lehet igérryelni a íárgrév jrlnius 30-áig.
- Az igérrybejelentó lap 4. pontja §Erinti kimutatá§t - ha a
íbldhá§ználó több üelepülés köágazgaíá§i területén is rerrdelkegik
termófolddel - telepolésenként külón-külön kell kiál{tgri, melyelaől
összesltő igénybejelerrtó lap késdtendó.
- Az igérrybejelerró lapon feltüntetreti adatok nem térhetrrek el a
tulajdoíti la,porL illetve a kárpótlási va5r fbtdkiadó bizottsági határo",

zatokoíl és a foldhasnálati jogot biztoeító szerzödé§eken szercpló

adatoktól (termófold minósé8e, t€,íttlet na§§á8a §tb.),

- A tamogatás igérrybevételérrek a jogosságá! a tárnogatás összegét a

foldmrtveiesu5ri hivatal vezetóje az igérrybejelerrtő lapon igazo§a.
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- A t&nogatást az illetékes adóhatóságtól - az igérrylólapnak, a föld
íbkvese szerint illetékes föl&nűvelésttgyi hivaial által hitele§itett
eedeü pétdányát mellékelve - letret igérryelni.
- A 100.000 Ft-ot meg nem haladó tárnogatás leljes örszege
igényelhetó.
- Amrr földhasanáók esetéberu melyelmél a támogatási ö§§zeg a
l00.00O Ft-ot meghaladja a támogatás tblyósitása két egrerrló részbeít
történik. Az elsó résdet lcifiEté§ét az igaznllál kiadását kürctóen, mig
a második ésáei kifizetését a ürgiév szeptember l. napját kOvetóen
lehet igényelni,

Aki megsre gi a srerródést

A minisáérium a támogatás felha§ználá§ának jogosságát, illetve a
foldhaszrráat folyamatosságát, a foldművelésupi hivatal, a meryei
agrárkamar4 szóló művelési agú földrésdetek esetébeí} p"dis o
hegykOxégek, valamint mfu szakédók bevonágával ellenórzj

A mepei növény- é§ talajvédelmi álomás a termóföl&ól sáló
1994. évi LV, törvényben elólrt intéz]<edésekerr ül t támogaűs
visszafizettetését kezdemérryezi, ha a fOldhasmáló a talaj- és növérry-
védelíni kötelezett§égének neín te§z el€et.

A jogíalarrul igéílyb€ vett állami támogatás visszafi.retését - a táíno-
gaüs felhaszrrálását az elóbbiek szerin! ellenórzó szervek vélernérryét
is fig,elembe véve - az adóhatóság re,rrdeli el.

A támogatási feltételek nem teljesitese va$, résdeges tdesítése,
illetőleg a tárnogaás rerrdeltetéséól eltéró felhasanálása j ogíálanul
igerrybe vett á,llami {ámogatásnak minósÜl.

Részlege.s teljesltés esetén az elóbbi bekezdé§ rendelke.zÉgét csak a
támogaüt aányos észére kell alkalmazíli.

IgénybeJeleníés

Csengelé.n az igénybejelentés 19!}6. áprilit 15. után minden pénteken
a gazdaj eg§rónél lehetséges.

Gregus Sándorné
gazdajesuó
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A lrüitteríilet
szalnfríyozá§i tc;rue

}víárcius hórrap vége felé a Fatuházbarr grűltek ossze, hop Cserrgele

község külterületének rendezési programját megtárryalják.
Az -értekezleterr ellrarrgzottak olyarr információk is, melyek a

naslközön§éget is érdekelhetik, EzekMl c*emegéáem.
,q" Pr S-O, autópáyárrak 20o3,ig kell a tenzek szerint ROsz,kág

elémie, ha a korábbarr megrlyllt szakaszorr jó lesz a fo,rgalom, Ezerr

belü Kiskrrrrfélegiházig 1998,i5 §zegedig kb, 2@0,ig kellene
eljutrri, A tert[etek nregvételét 1998-tól fogják folyüaíri, mert jelerileg

erre nincs pérn.
Etnn8zntt, hogy a Csorrgrad megpi telrUletrerrdezési tervberr szere

pel a Cserrgete-Jászszenttásdói rlt szilárd burkol,attal való enátása, de

a csengeTeiberi nem, mert nincs á fudezet. Minrlenesetre a távlati
rrrrdezeshez firyelembe veszik. A Köarti Igazgalóoág képviselóje
közölte, hogyha a kiskurrmajsai ut megépülne, akkor ad álami
kezelésbe vermék.

A jelenlegi sremétielep még 1-2 év mrllva telik meg. Addiera kell
.egnyhi Ú ,!at, melyet a balfutyai rtt rryugaü oldalán található "Kis-
erdÓ"-mogé sánnak. Egy rlj szeméttelep !!9pyltá§t sok millióba
kernl az eiótasok miatt, ornit nem biáos, hory esengelC el btr viselni,

Ezért kompromissnrmos megoldást kerernek,
Az trj homokbánya a jászszerrtlásdói haiáíbafl lesz, melynek Ua,,

meltetesét vállalkoá fogia végezrri. Erról már folynak a tár5nlások,
A teívek §zerint á belterület a balástyai rit délrryugati oldalánál és a

Tejcsamok melletti iertileterr fog terjesr&edni ú§, h9§ a kislnm-
mu3.ui lit észak-nyugati otdalán lévó há.zsort is belterületté rryilvánit,
ják.

Az elhangzott észrevételekei a íeryezÁk beépltik a rendezé§i tew-
be, és e5r k&óbbi találkoán fog kiálakulni Csorgele külterületének

térryleges randezesi tene, 
M. Iv,
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An flffi. §rnrmuehsrék
A Szererrcsekeék kedvelói bizonyára fudják, ho5r hrisvét vasámap

veűtik a 500. ádá§t. Azorr kevesek kozé tartozonr, akik személyeserr
:,tehettek ésá ennek a músomák a fehételén. Barátrrőm, István ndikó
volt az epik játékos, és mint saítoló keíülign a nézők közé.

Naryon erdekes volt a kulissák mögé kerOlni, átélni ery Szeren-
csekeék felvételt , az ötlzÁzAdikal.

ÁaUUan rr,aponta két felvételt késáterrek. Eg5l felvétel kb, 1-1,5
óra alatt készOl el. A jubileumi mrlsor kicsit tovább tartott, déluűn 1
órától fél néryig. A shldió a képerrryón sollkal nagobbrrak tűrrik,
mint amekkora a valóságban, ugyarru5i a kerék is. Minimum l0
kamera által felvett arryagból vdg|ák Orsze a végleges műsort, Dóra
sokkal csinosabb a valóságban és egészerr szép, amikor netn fi)oso_
lyog, A rekl&nok uharrgja" szintén szimpatikus és magas fiatalember.
A §zererrcsekerék több, mint 50 ember összeharrgolt rnurrkájánÁ
kö§zönhetó. Természetesen a közörrségrrek ig fontog §zercpe vaíl
Külön ernberke, az ít§xÉvenlt "tapsfelelós" irforyltja az egébkérrt
jókeclvű meg}rivottakat.

Mivel rerrdktvnli alkalom volt, több bemoildói kosz:rrtlrettttrrk a
shidióban: az oszkák szeí€ncsekeíék két mrlrorvereójét, valamint
Tamást é§ Viktort is. Ók négren felvaltva vezették a rnűsoít.

Az 500. járékosok mellé meglúvák az elsó Szererrcsekerék játéko-
§ait, akik segithettek a megfejtesben.

Az ajándék választás sem pár másodperc alatt történik, harrem lega-
lább l0 perc óll a megfejtó rerrdelkezésére, ho5l kiválassza a
megfeleló nymeményt. Az ajándéklistát se,ín fejMl hadarják, hanem a
kamera mellé helyezett übláól olvassák.

lvíaga a játék még izgalínesób, mint a kepemyórr, különöserr alí<or,
ha ismeós játszik.

A sáb julalma ennyi snrper felváelért egy nag]. "Szerencrekerék
toria" volt.

_ Végül nyert-e a barábróm va5i sem? Nem árulom el, iryuljérk végig
önok is a húsvéti műsort!

czakó trdikó
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Ezt fró* Csenaelből30 él,e:

[z agnmmus tütla e rr.lát
Néry éwel ezelött 1962 nyarárr nohéz fogadalmat tett Varga Fererrc

agronómut a cserrgelei ArarrykalIísz Ttz kozgúlése elótt.
- tla maguk hájnali 4 órakor ébrednek, al*or érr háromkor kelek

fe| amenrryiberr este ilzkor fekszerrek le, úry err l 1 órakor...
A magas, talpraesett ember nyllt beszéde tetszett a szövetkezeti gaz-

dáknak: felfogadtárk agtorrómusnak. Csak "sánoki fogás", vary
pusáárr körmyelmű kijelerrtes? - lehet ho5r megfordult néhárry ember
fejéberr ez a gondolat. Nía már seriki seín káelkedik az agrorrómus
igéretéberr. Nyarorr az ó motorja ébresái a határt,

Kéí nyerges lrolák

- Mért kel ilyen korárr?
- Jó, ha elóbb kint va5rok a határbarr, tlyenkor srernlélem meg,

hog;r hol milyen mrmkát §ítrget a növérry. Erurek alapján srervedlk
meg a másnapi teerrdóket.

A késón fekvésnek az elsó évben rejtett célja is volt. Alkorryatkor az
agronómus és Gazsovics elnok felnyergelték a lovaikat és e§ti pq!y@
indultak. ketterr kétfelé.a miu&6l mfo hazafelé iaítottak a §ávétkezeti
gazrlák. Egr-ery szek&en herát, s zérrlá\ vag más termérrl pillántott
meg Varga Fererrc. Iüedelmesen előre kOszOrrtOtte a gazúit, mert ezt a
parasái üsáeletadá§t §olfie taította.

- Varr-e értelme, ho5r hazavisz e közö§ terínéíryMl? - kérde,de
csendeeen. - tvíaga is, más is hozáí§ail, osááskor aáán alig marad...
Széperr vigre visnza és rakja le. Nem szólruik róla senkinek, de többé
ilyet ne teryen
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Az errrberségm figyelmeáetéenek nag)r ereje volt, a gazda igen-igen
re§telked€tt, Ffumar híre ment, t'két nyerges kozákn já{a esténként a
ilaraít. Az ernberek lassan leszokt]ek a portyáásót - ez az eredmérry.
.{z agícnomu§ porhejánz azonban houátattozik az inditó ok i§:
ma*&íÉí!ak &úe a kozns gondjai! va$ronái é§ lözdött a fuz felemel-
kede§éeít.

Áranpú érő úapa§rúalaí..

.V első kózg;ólésen aá is megmondta az rlj agronómus:
- Városi ember va$rok, medgazda§ági technikumot végeáem,

mirdossre másfél éve§ gyakorlatom van Azért kelek koábbarr és
fekszem késóbbe,rL hory minderrt megtsruljak, amit a cserrgelei
gszdák t Jdnák

.{z iiyen beszédól, kél§égt§len, dagadt a gazdai onérzet. Varga
szavából azonban ószinteség sáli. A homoki gazrlálkodást csak
kóí lvvből ismerte, az itte,rri parasáok évtízedes tapasáalala marryat ért
a kommrmista ezákernbeí szfun{ta. A tsz korábbi vezetói elfelejtették
mindaá, amit a cserrgelei jó gazdák fudíak. A perrzes növérryek
kihaltak a közö§ fóldből, a homok meg es/re soványabb lett. A
munkaegj,§ég #éke l962-berr mindosgre l7 forint volt.

E$rik este beszelgetós koáen valaki meg€rnütette, hory erykor
milen szép péná hozott néhány élelmes gazdAnak a dohár§,ter-
ríÉ§2te§. Az agíOnómu§ és tsz-elnök elgondolkodott ezer1 majd
eltáfuoúák, hogy 5 holdon próMlkozrak. Tavaly már harmino hold
dohányt termesáett a tsz, s ebból 2l0 emr forint üsáa jövedelme volt
a tagoknak pedig (és ez sern mellékes!) 1l0 rar forint munkabért
fizettek ápolásáeri.

- Iderr 50 holdon újfajte kerti doh,ányt termesá{lnk. Ez tObbet terem"
díágább, és zolden szálltheíó - lijeágolia Vatga elvtárs.

... é§ méglonosítá§A

A má§ik ötlet: beszélgeté§ kozberr sábe hozták az eínbeíek, hog5/
valamikor ery c.sengelei gazda micsoda pérrá csinát a aaÁíaz
múvelésrl káposztából!... A tsz vezetői sámttgatri kezdtek: mit hozra
a kerteszet?
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- Persze, óntözé§§el.,. - Altlkor elóbb artézi kutat kell ftratrrunk.
Nos, idén 20 holdon kertészkednek felüeti é§ áía§uá§o§ önözé§§el.
Varga agronómus nem szetetné, ha szal§nai hozájárrrlásár eltu-

lozrrók; e# esrre hangoáatt& hogi a he}ybeü §züeté§ű tsz-elnOk
tapasáalata milyen fiási §egít§ég volt munkájábarr.

- Csengelén a rozs volt minderr.,. A szól& és 5ümölcstelepítés
például teljesen hiányzott a közö§ből. Gazsovics József elnok már
korábban bmackost telepíúett tarryája körü. Szép termést sredett.
Elhatározhrlr, hogt a kozosben is meghonosítju§ 1963-64-b€n l00
hold ósábgrackot és l35 hold almát, csereszrryét és kajsát üelepítet-
ttlnk. [Iámm év mrllva termőre fordulnák.

- N&rek lrozá a szalünebeíek i§, a t§z hat fiatalt küldött szólésrrü,
5ümölcsészeü szakiskol/iba Most haíínádéve§ek.

Kinek a jaróIa?

Az ágíonóínu§ látta" hogi 9ffi hold legeló nincs kellóen hihasz_
nálv* Kevés a közösben az állat. 19ó2-ó1 ju}r- és a szarlmsmarha-
allománl e$laránt meghatszorozták. Lehetóségeik a szafir'a§maítra-
hizlatá§nák kedvezrrek, idén 230 darabot szerzódnek le. Két éve
visszakapta rangjót a burgonyatermesdés is, idén 160 holdon vetnek.

A lelkiismeretes szalcrnai vezeté§ nyomán lp horrosodtak meg a
penzes növéttytélék a crerrgelei közös homokon a tsz és a
parasácsaládok javára. A mw*aegség é,rtéke 1gl nörrckedett: 1963-
ban 23 forint, ery érne rá 35 forint tavaly pedig (rérres művelés
mellett) 40 forint volt. Erek után még e5, adat kivánkozik: az utóbbi
két évb€n minte5r 30 rij tagot vetíek fel a tez-be, átlagos életkonrk
alig haladja meg a 30 évet. Többet az ipar,ól "hóditottak' vissz&.

- Hogy én rryugodt, az állatgondoák meg nyugtalánok legrerrek - e
sójátékkal válasmlt. Varyis: mindig érdlq hop a szaksz€rú
takarmarryoás elótrásait be kell tatarriol mert rajfuk a szakember
§zefiie' 

Balogh ödön

(}utegjelent a I}él-Magnrország 1966, március 24-i súnáhan)
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Főlskolrf,,s slker
,4 Debreceni Agrártudomáttyi Egletem Mezőgaúasógi Főiskolai
Kmón tanul második éve eqy Jalunkbék, Csóki Tünde. Áz iskola
minden tanévbm megrendezi a tudombryos diák*öri konJerenciát,
ahol a tatulók szakdolgozataikkal versenyeznek. Az 1905/96- évi
kon_ferencián az álhttenyésztési szekcióban Tünde talolt: L helyezést
én el, hlemelkedő szorgalmáért /őígazgatói díjat kapoa és elrryerte a
Hilmez,tígaula Rt. kttlöndlját is. Á őjalcltoz némi készpénz is társult,
ip egrenlőre nem lesz gondja a zsebpéazre. Ewtyi siker tán csak
paaiáni lehet!

M.M.

Doaihrőniha
Edrőmeccsek:

199ó. rnárciw 3. §ratymar - Csengele 2:3 (1:1)
Crerrgelei gólszerzők: Csáki (2), Túri.

1996. márciuslO. Csengele - §ratymaa 2:0 (0:0)
Csengelei gólezerzók: Pigrriczki T., Dorogi.

t996. március 13. Balá<í,ya - Csengel 4:3 (1:1)
Csengelei gólszerzők; Muhel (2), Szarrka.

199ó. március 15. 6}álarét - Cscngele 4:0 (2:0)

199ó. március 21. Csengele - Balástya 5:1 (2:1}

Csengelei gólszerók: Muhel (4), Szabó P.
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Bainoki mérkórós:

1996. március 24. ÚisregeűTC - Cscngele 1:1 (1:0}

Vezette: Ludvig. 50 nézó.
Csengele: Kucsor4 Buknic4 Pipic.z, Molfiáf Z§., DtrOgi, Pisúc*i
(SzaM P, 46.), dr, Bitó, Czifra" Tüíi (Danc§ok 75.), §zarrka, Muhel,
Cserrgelei gólszerzó: Pipicz.
MeainyJölénsfinket csak nehezen tudtuk gólra vdltoní
Ifi mérkózég: I}jsregedi TC - Csangele 2:2 (l:0)
Csengeleigólsrerzó:HxasÁ(2,1l-es*l) 

Kun_§rabóTibor

VÁsÁRn*,pTÁB
A üstű a Kercsiefubrti Éumt van* ft, u, fuokéa nan

tadank felelősségd vóbllai CéIszaű a vósbl nqelőz§en c hePí
Polgbmestui Eiyúaa kbfoaaa íelhlvni maí egta vógboh
ebnuúhúnall

Á tövidftése* felolüsa: oóh=-ontftos ólld- h ftbghoü vú§b,
kfuakoű lbtfu, brbítaítvúsb, abotszjgas úIIÉIL

sb, mgrnm*qQvásb, oslFofszlgog se7é§- e *bakoű |á§b,
ar.-utólósb, kjlÉ*özílli j&lnlbd§b, Hési§égvús&, ilrilrutqt
vásb.

Április t. (bétfó): Csongrád - o{ 6yór - oák, Pufuiok - oák, Rác-
keve - oák.

Április 2, (sedd): Balkány - oák, Bátorryterelrrye - oák, Cegléd -
oá, Dombrád - oá§ Eger - olq Na§kaniz§a , oák-

Április 3, (srerrla): Ege,r - ok, Mskolc - oák, §árospaíak - oá,
Tab - oák, Tura - orik.

Április 4. (cslttöríök): Celldtlrnólk - ok, Eger - ok, Pecs - &
Szeged - ok, Vésáó - oák.

Ápritis §. (pónúek): Hódmezóvásártre§ - oá" Kissállás - oák,
Miskolc - ok, Ózd - oá, Pécs - R, Tomyisrírtíniklós , ok.
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Ápritis 6. (srombat): Abony - oá" Békércsaba - oák, Debrecerr -

av, Eger - av, Ftrajdúszobo*dó - ok, Isaszeg - ok és R, Kecskemét - üv
es bi, rornlO - oak e" uo, lvíagramárrdor - oák, Miskolc , av,ŐzÁ,
ook, Pécs - oá,k és av, §iófok-Kiliti - av, Tura - av.

Április ?. (vasánrap): Abátlszalók - oák, Balassaryrrnat - av,
B§F/+úd - oák, D€brecen - av, Eger - av, Cy& - av, }lajdrlszoboszló -

ok Hó&neóvárárhely - av, Jászapái , oák, Kiskuírhala§ - oók és av,
es kutyavagár, Lajosmizle - oak és av, Miskolc - av, Naglkórös - av,
Nyiíes/háza - av, Pápa - av, Pécs , ok és av, Siófok,Kiliti - av, Szeged
- av, Szentes - oá, Szolnok - av, Tiszakécske - av, Töóksrenfuniklós -

av. Záryaszq- av.
Ápritis S. (hétfó): -
Április 9. (kedd): Eger - ok, Zalaegerszeg - oák.
Április r0. (szerda}: Csoma - oák, Eger - ok, lv{akó - oá, MEe

csai - oák, Mskolc - oek.
-iprilis 11, (csütörtök): Dég - ok, Eger - ok, Komárdi - o{ Mez&

követd - oá- Onod - oák, Pápateszér - oák, Szeged - ok.

Április 12. (péntek): Mekolc - ok, §rind - oák,
Ápriris 13. (srombaí): Bal,atorrgrdr&l - ot Csákvár - oák, Debre-

cet - av, Dévaványa - oek, Dunapataj - oák, Eger - av, Flajdriszoboszló
- ok_ Jászbereny - oák, Keeskemét - ok, Mskolc, aq Pécs , ok és aq
Siófok-Kiliti - av, Trrra - av,

Április 14. $rasánrap): Aka§áó - oák, Bala§§asafiínat - av, Deb
recan - av, DomMvár - oák, Dunaujváros - or4k, Eger - av, Fulöp
sállás - oák, Cödöüó - osk, Gyomaendr&t , oák, rrajdiszobosáó - ok,
Hódmedvásárhely - av, Jászdózsa - oák, Jásd<arajenó - oák, Kecske"
met - kjv és üv, Kishnfélepháza - oÉrk, Mesáegrryö , ok, Miskolc -

av, Nyiregyháza - av, Pées - oák é.s av, Siófok-Kiliti - av, Szeged - av,
Szerrtes - oák, Szolnok - av, Zalaegeruzeg - av.

Április 15. ftétfó}: Egyek - oák, Kiskórö§ - oák, Mezókeresáes -

oálq Szendó - oák, Sziksá - oák.



Gyorshír
a VaLÉV gep os.ik ut"asa oda§zól a szomszédjának:
- Látta az újságot? Már megint repülótzererrcsétlen*égól ímak|
- láttsm! - feleli a másik. De fordítson a következó oldalra. Rajta
vas^jnk a ve§zte§églisián.

telulIánsítiís
Esy íérfr az éplilet heledik emeletéről leaian az utcáfa. Na&]
csődület támad körülötte, izgatoftan súgruh,hignak az emberek Egl
híváncsi öregasszotty áfurakszik a tömegen és megkbá:
- Mi történt ift?
- Nem tudom! - Jeleli a szerencsétlentil járt ember. , En csak most
érkeztem...

Büntetés
fríveit *arho|ja a plébánas:
- Nem swrct'aek iguh. a talplomoúokd, mefl ,E fl adakoúo*l De
aq, Isteű §e szeldltek, mefl gómi se jbtotl Ne csodúüotl&o*
hítt, ha a4 l§lefl se slerel l eha, Egt éve, hog köülaek egt lelhal
sa szótroű magólroz!
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IXIRDETESEK
BeonMl készi t telefonoszlopok vásároúntók na5lon olcsó áron,
Erdeklődni lehet személyeserr a csengelei gátómél vagr a 06-601
305 9ó4 telefonszfunon

Vkrísoh íigrelem! A Csengele, Felsrabadulás rr 19. sám ahtti
fodrásdizletembeu mepyílí a videolraretía l$lcsönzó. Félezer
film k&Cil válopíhat! A külcsönrési díj a filrn frissességéól
filggóen 50-90_150 Ft,
}ayityatartási idó: héífő 14-19, kedd-péntek t-19, srombat 3-13 és
16-t9, vasánap 16-19.
§r€retetúel várom kedv€§ üsrfeleimeú!

Francaia Gyöngi

Fotó szakboltom ryllt lebraár 5-én a Kisteleken, az SZTK-val
szemben,
- Fhryképezőgépek, filmek" elemek, albumo| képkeretek nag.,
v a Io s zt é kb afi líap ha tók,
- Fényképezógép jüyltás, szaktanácsadús,
- Filmkidolgozás l nap alatt, ajándékfihnmel is,

Nacsa Jánosné
Kistebk, Kossuth u. Iő.
rádióa 0ó-ő0/488 324

TáptaLarmány kercs}tdése,met építóanyag árusitással bóvitetttm,
10 q íelettl rásárHs esetén {bengele tcrütíén dtJtahn hááoxál_
littis! Az ú' nyiívatartá§i rcnd: lcddtól pénte}dg ?-tót 16 óráig,
srombaton 7-ól 12 órálg,

Baranyi Józ§oí trem§}Edó
Csengclq Arany J. u 1.

r3t6 024 rádióE06-60/4t0 67t
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Családi eseményekre (Iakodalom, ballagás stb,) 220 Yolttal műkfutő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Iliszlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt. O386 082

Minderr üpuerl §zivet§ru javitását, üovábbá hádáji gépekhez való
alkatrészek gártÁxát (fogaskerék stb.) vállalom. PB-gáz szabványos
*atlakoó (pör{<olóhöz stb.) álarrdóan kapható.

Dérres Baláz§ vállalkoá
Cserrgele, Felszabadulás u. 3. sáín

a 3860l7

A Crcogdci Po|g&8í Ctopolt ríllogrt{ín*
hl/ods !§r.í m.gid.úő bflir

Kia{ia ér sokszorosítja: Cseagelei Polgór6r Croport Feld6r kiadó: Kucrora Péter

$zerkxd6cég: Csengele Fdsznb&&lós u,- 1 1 . Feld6s eedcsd6: Moh& Müály


