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Az fi képviselő-testtilet

Ónkormányzati beszámolónk a 414. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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CA gazdajegtlző rovata

A gűrOlaj uüúnijöuedúhi űdó
aissuaiqenutrese

Az a jogi személy, jogi személyiseggel rendelkező szervezet és
természetes személy, akta21611997. ()il. 1.) szímú Kormrányren-
delet szerint a mezőgazdasígban felhasznált guoíaj uán jövedéki
adÓ-visszatedBre jogosult, a V 9802 nyomtatviányon tesz bevallást
a isszatétítési igényéről a székhelye, ennek hirányában a telephelye
(több telephely esetén az elsőként bejelentett), az egyéni vallalkozó-
nak nem minőstilő természetes személy a lakóhelye szerint illetékes
megyeszékhelyen működő vámhivat alhoz.

A bevallást a mezőgazdasagi termelő a munkaf;ízis elvégzését
követő hónap 15-étől nyujtja be az illetékes vtímhivatalhoz.

Az erdőgazdálkodó, a haltermelő és a szarvasmarhatartó tatw-
éwe vonatkozó adó-üsszaigénylése a tírgyévet követő év jarruar

1s-étől esedékes, azonban lehetőseg van a negyedévenkénti előzetes
jövedéki adó-visszaigénylésré is. Ha az erdőgazdálkodó, a
haltermelő és a szarvasmarhatartó igénybe kívánja venni a
negyedéves előzetes jövedéki adó-visszaigénylés lehetőségét, akkor
az aría vonatkozó bevallásít is ezen a nyomtatványon kell megad-
nia. A negyedévenként üsszaigényelt adó összege nem haladhatja
meg a tárgyévben üsszaigényelhető adó egynegyedét. A
szarvasmarhataftő negyedéves előzetes jövedéki adó-visszatérítési
igényének meghatározá§ánál a negyedév utolsó napjan trrlajdonában
tntott tehénállomrány alapjén, a ténylegesen vásírolt, de legfe$ebb
20 hter gazolajmennyisegre kérhet adó-üsszaigénylést. Amennyiben
a jogosult a trárgyévben élt az előzetes adó-visszaigénylési
lehetőségével, d IV. negyedéü bevallásban a trárgyéwe
visszaigényelhető és az I-Iil. negyedévben előzetesen mrár
visszaigényelt jOvedéki adó összegének a különbsegét igényelheti
vissza.



-4ll-

A jövedéki adó üsszatérítésere jogosult mezőgazdasági termelő
legfeljebb tárgyhavonta, az erdőgazdálkodó, haltermelő és
szarvasmarhatartő legfeljebb tárgynegyedévente nyujthat be egy
bevallást, ennél gyakoribb bevallás (visszaigénylés) nem lehetseges.

A bevalláshoz csatolni kell a gazolaj vásarlásaról, vagy a gépi
bermunka-szolgáltatás igénybevételéről a jogosult nevére szóló
szílínlát, továbbá
- a mezőgazdasagi termelőnek az illetékes megyei ftildművelésügyi
hivatal,
- agrarkamarai
igazolésát a figyelembe vett terület nagyságaról és a munka
elvégzéseről, illetve a szarvasmarhatartónak a ftildművelósügyi

Az adatlap kitöltése

A vámhívatali adatok
A nyomtatvrány fedőlapjanak llAtl részében jelölt adatokat a
vámhivatal tölti ki.

B Adóvisszaigénylő adatai
A nyomtatvány "B" részében jelölt adatokból az adőszátmot a
vállalkozónak, az adóazonosító jelet az adószámmal nem
rendelkező természetes szemé$nek kell kitöltenie.

A pénzforgalmi jelzőszámot csak akkor kell beírni, ha a vissza-
igénylést a jogosult bankszámlájara kéri teljesíteni.

A 9802-01 tábla
A visszaigényelhető jövedéki adó összegét ezer forintban kell
feltiintetni úgy, hogy az 500 Ft-ot el kell hagyni, míg 500 forinttól
felfelé kell kerekíteni.
"d" oszlop: Ebben az oszlopban azt az időszakot kell feltiintetni
(hónap, negyedév, év), amelyre a üsszatérítési jogosultsag
vonatkozik.
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"e" oszlop: Ebben az oszlopban a üsszaigénylés alapját képező
egység (terület, tehénszám) mértékét kell feltíintetni. A jövedéki
adó-visszatérítéssel érintett ftildtertilet a kerekítés általános uabá-
lyainak figyelembevételével - hektárban, egytizedes pontossággal,
rrug a tehénallomány éves kronologikus átlaglétszámát - a kerekítés
általanos szabrályainak figyelembevételével - darabban, egész szérrt
ponto ssíggal kell meghatrározni.
"f' oszlop: Ebben az oszlopban a üsszaigénylésnél figyelembe vett
(vehető) gazolaj mennyisegét kell felttintetni literben. A növényter-
mesáési munkafizisoknál figyelembe vehető gazolaj litermennyi-
sége hekláronként és évenként nem haladhatja meg az alábbi
értékeket:
szántő 90 liter,
legelő 12 üter.

A szarvasmarhatartó az éves kronologikus átlaglétszámának
megfelelő tehéntíllomány után tehenenként és évente 85 liter gazolaj
utan igényelhet üssza jövedéki adót.
"g" oszlop: Ebben az oszlopban a bevallási időszakra (hónap,
negyedév, év) visszaigényelhető adó összegét a visszaigénylés
alapját kepező egyseg és a visszaigénylésnél figyelembe vett
(vehető) gazolE mennyiseg szorzataként kell megállapítania, illetve
beírni.

Nyilatko zat a köztartozásokról

A nytlatkozat köztartozásra nyomtatviány a visszaigénylő
adótartozásrii| tarsadalornbiáosítási szervnél, várnhatósígnál,
illetékhivatalnál, önko tmányzati adóható xígnál fennálló kö ztntozá-
sait kell, hogy tartalmazza.

Az adőzás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32.§ (4)
bekezdése szerint ugyanis a vámhatósíg a visszaigényelt adó
összegét a fentebb felsorolt szervezetekre fennálló tartozások esetén
visszatarthatja, s a felsorolt szervek megielölt szálttlájam átutalla.

Gregus Sándorné
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Giirög haióskapitány Csengelén
November hónap elején ritka vendée Jért falunkban. Efrisz

Marko-Polo görög hajótulajdonos Vígh Attila csalrffianál vendé-
geskedett. A görögországt nyaralások során megismert kapitany el-
mondta, hogy a magyar életstílus nagyban különbözik a mediterrán
égövön lakókétól. Ő péHául reggel nyolckor kel. Egy óráig dolgo-
zik, majd ebéd után 1 órát szíesztáak. Eá követően a barátokkal
közössegi életet élnek és éjfel felé tér nyugovóra. Megiegyezte,
hogy a magyarok sokat esznek, isznak - náluk jóval kevesebb húst
fogyasáanak, több zöldséggel. Aki járt mtír Görögországban, az
Iáthatta, hogy ott sokkal kevesebb a kövér ember.

A hajóskapitrány egyheti magyarországí ta*őzkodása sorrán sok
magyar szót megtanult, és elégedetten utazott el.

M. M.

A vendéglátó és Mátyás király társaságdban
(fotó: Molnár Mihály)
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Onkormónyzuti ülés
Csengele Közseg Önkormanyzati Képüselő-testr'ilete 1 998. október
3 0-an megtartotta alakuló iiléset.

Elsőként Ceglédi János, aYálasztási Bizott*íg elnöke ismertette
az 1998. október 18-an megtartott helyi önkormányzati képviselői
és polgármesteri választás eredményeit. A megválasztásra került
polgármester: Sánta Ferenc. A 9 frs képviselő-testiilet tagjai: Bitó
József, id. Czakó János, Juhász József, Kiss Nándor, ifi. Kormányos
Sándor, Kuklis András, Széll Lajos, Valkoücs Antal, Vincze János.
A megbízólevelek átadág után a testtilet letette az esküt.

Sánta Ferenc polgármester ismertette elvarásait a testiilet tag-
jaitól, célkiíúzéseit, terveit a jövőt illetően.

Hogtan műkódjón a testület?

Tartsa be az önkormányzati törvényt. Legyen elkötelezetlen. Az
önös érdek képviseletét ne helyezze előtérbe. A képüselő
győződjön meg a hozzá intézett panaszok valódisagaról teljes
körűen, és azok ügyintézési módjaról. Legyen konstnrktív. Minden
esetben ismerje meg a testiileti anyagot és a testtileti üléseken
aktívan vegyen részt.Legfobb célja legyen a törvények és rendeletek
betar[ísa mellett a közsegtink előbbrevitele. Az eskiijében tett
fogadabnrának megfelelően é|en és végezze az önkormányzati
feladatait.

A nég,l éves célkitűzéseink

A legfontosabb önkotmányzati feladatnak tartom az eddtg elért
eredmények szinten tartását, az esetleges fejlesáéseket. Gondolok
az oktatás teljes volumenére és az egészsegügyre.

Továbbra is meghatároző feladatom legyen az önkormányzati
határozatok, rendeletek végrehajtása. Takarékos és ésszerű
gazdákodást szerefirék folytatni. A lakosság érdekében a legjobb
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tudásomnak megfelelően irrányítsam, vezessem az önkorményzatot.
A beruh{ízások, fejlesztések terén szereürém megvalósítaní az

alábbiakat:
- A még kiépítetlen utcák megépítése.
- Belteriileten a ffiút rendbetétele, parkolók építése.
- Kiskunmajsa-Csengele összekötőút megépítése pályázat útján.
- A vasutallomáshoz vezető út megépítése.
- Kommunális feladatok hatékonyabb végzéséhez fiínyíró vásarlás.
- A közvilágítas korszerűsítése.
- A tanyan élő lakoss.íg életköriilrnényeinek jaütása érdekében a
dűlőutak javítása és ehhez célgépek vásárlása.
- A gépek tarolásahoz gépszín építés.
- Szociális téren a rászoruló időskorúaknak egy napköziotthonos
jellegű épület megépítése, a fiatal házasok letelepedésenek
önkormiányzati szinttí segítése.
- A folyamatos feladatok között kell szerepelni a pályazati
lehető segek maximáüs kihaszrrálásínak.
- A hivatalok működtetésének szinten tafiása, fejlesáése, helybéü
személyi allományból.
- Kulturáüs feladatoknál az eddigí eredmények megtartása, esetleges
fejlesztése.
- HelyM[ vállalkozások ügyeinek títmogatáw, az idetelepült
nagyvállalkoások megtartása, lehetőseg szerint bőűtése a munka-
helyteremtés érdekében.
- A helyi egyesüetek működtetése, megfelelő szintre hozása. Itt
gondolok a Vöröskeresztre, az ötkéntes tűzoltósígra, a poLgfuőr-
segre. A közrend, közbiáonsíg jawásara.
- Környezettink védelrne érdekében előbb-utóbb meg kell oldanunk
a lakossígi szenrtyvu lecsatorniázását, lisrtíás{ít. El kell készíltetni a
terveket, és amennyiben megfelelő pályazati lehetőség nyflik rá,
kiütelezni.
- Továbbra is célkitűzéseink közé tartozik községtink szépítése,
parkosítása, virágo sítása.
- Építési telkek kialakítasaban is vannak lehetősegeink, melyeket
igény szerint teljesíteni fogunk.
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- Legyen célunk a köáasznúak foglalkoáatása, amennyiben a
törvények lehetővé teszik.
- Tarsszervekkel, felettes szervekkel a kapcsolatunk jó, és
igyeksztink, hogy továbbra is az legyen. Megfelelő szintre kell hozri
a kistérsegi és regionális kapcsolatokat.

A helyi adózásról

Tervezzijk a saját bevétel szinten tartását, úgy, hogy a lakosság
zömét továbbra se érintse. Legyen vállakozás kímélő és vonzó
hatású.

Az Egtházzal való egüttműkódésről

Továbbra is célunk legyen azEgyhazzal a kölcsönös megértés és a
kölcxjnö s alkalmazkodá§. A templom felűíását önkormányzafunk
megfelelő anyagiakkal is trámogatja. Gondoskodni fogunk a temető
megfelelő bőütéseről.

Megemlékezések

- Falunapok további megrendezése.
- Idősek napjanak megszervezése.
- Az enedforduló mélto megtinneplése.

Ezen bőséges feladatok megvalósíüísa fiigg apénangyt fonások
lehetőségétől és az állami finanszírozástól. A testület pedig
igyekezzen ezen célkitűzések megvalósíásíban parfirer lenni.

A Polgármester ur ájékoztatőja után a képüselő-testiilet meg-
választotia a bizottsígait nl,ílt szavazással, az ahpolgtírmestert pedig
titkos szavazással. A Pénzügyi Bizottsag elnöke Juhász József lett,
tagai Kuküs András és Kiss Nrándor. Az Ügyrendi Bizott*íg
elnökévé if . Korrnínyos Sandort válautottík tagjai Czakő János és
Széll Lajos. Az alpolgármester Bitó József lett.

Juhász József képviselő
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Egy c§o{Bloi látty a ken§uruk íülüión ll.
OHóber hónapban volt egl éve, hogl Koncz Mdrta Csengelérű a
messzi idegenbe, Auszírúlíába túvozott. SzüIeí házassági eufordu-
lójdra látogatoű haza A velefolytatott beszélgetés befejező részét
mos,t köüIjük

Tudomásom szerint Ausárátiában elég nagy számú magyar
emigráns van. Tartj ák ezeka kapcsolatot?
- Igen. Pertben nem volt baráti üírsasígunk, nem kerütiink bele.
Brisbane-ben elég sok barátunk van. Minden szombaton összejö-
vetel van a Magyar Ház.ban. Ezt a magyarok tarsadalrni munkában
építették fel. Van benne diszkó, büft, egy kis vendéglő, ahol étkezni
lehet, konyhája van és Mvítik is nagyon. Szombatonként itt
ö sszegyűlnek a magyarok, beszélgetnek, esznek, iszrak, diszkózrrak.
Mindig tele van a Magyar Hén. Yan egy magyar nyelvű lap is, de
csak Gold Coast-on lehet kapni egy újsagosnál, nem könnyű
beszerezni. Ritkán, 2-3 hetente jutunk hozzá, de nem is tudom, mi a
címe. Nem tul jó, nem tul friss. Olyan szellemben lrják, mirnha az
50-es években kitelepült magyarok írnák. Magyarorsággal
foglalkozik, csak 2-3 hetes késessel. A tv-ben minden vasárnap van
ftlórás magyar híradó. Az is 2 hetes híreket mond. Reggel 7 &átől
van, kicsit korán, pont vasarnap.
Szabadidejüket mivel töltik?
- Mi inkább természetbarátok vagyunk. Horgaszrri szokfunk, nem
tul nagy sikerrel. Csak a tengerpartono mert még nincs hajónk. Meg
egynapos twákra szoktunk menni. Ha Zaa km-re elrnegyiink
kocsival, mar gyönyörűseges hegyek, tengerpartok vannak. Voltunk
esőerdőben is. Korábban aá gondoltam, hogy nincs olyan erdő,
ahol csak pálrnaf;ík vannak. Hát van. Rengeteg virágot láttam, amit
itthon megvettem, ott meg szabadon nőnek.
Vannak olyanok - nem az őslakosokra gondolok -, akik ausztrál-
nak nevezik magukat?
- Azok az őslakosok, nem a fekete őslakosok, akik a rabok
Ieszétrmazottai. Ezek az igazi ausztrálok. Azok mezítláh jámaka
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3 :.Y§'

varakoznak. A vonaton ftjldön
a vonatok. Brárhová bemennek

Auszttália nemzeti áIlatával, egl kis kenguruval
(fotó: Pálfi Zoltán)

bankba, leülnek a foldre, míg
utaznak, persze szőnyegezettek
szakadt ruhában.
Az amerikaiak nagyon büszkék arra, hogy ők amerikaiak Az
ausztrálok között is vannak ilyenek?
- Az ausztrálok között is van olyan, aki azt mondja, hogy te csak
egy bevtíndorló vagy. Aki jobban beszél angolul, az rávágtra, hogy
de legalább nem börtöntöltelék leszármazottja. Úgyhogy vissza-
vágnak, mert nincsenek mar olyan sokan, hogy ftilényesked-
hetnének, de altalábannem is szoktak.
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Amit eddig elrnondott, az mind nagyon szép, mind nagyon jó.
Rossz oldala nincs Ausztráliának?
- Messze van. Mas negatív oldalát nem tudok mondani.
Honvágy?
- Akad néha. De azért mindig tudom, hogy mikor jöhetek.

lívente jönnek haza?
- Jövőre nem tervezem, hogy jövök. Inkább kivitetjtik a szülőket
hozzínk, hogy ők is világot lássanak.
Mityen szintű a bűnözés?
- Elhanyagolható. Bizalom van, kedvesseg. Talán annak tudható ez
be, hogy jóval magasabb az életszínvonal. Egy munkanélküli simán
tud egy lakást bérelni, ehet, ihat, meg még öltözködni is tud a
munkanélkiili segélybőt. A fizetések ennek nyilvan a többszörösei.
Mityenek az ausztrál rendőrök?
- Ók nem állítanak meg csak azért, hogy megnézzék, na]am van-e a
személyi igazolvány. Ott nem is kell személyi igazolvány, elég a
jogosítvany. Csak akkor iállítanak meg, ha nincs becsatolva a
biztonsági övem. Megcsinálják azt, hogy elhaladnak mellettem és

levideóznak, utána meg megállítanak. Ekkor mar nem lehet
letagadni, hogy nem volt becsato\va az övem. Nincs abszolút
szesztilalom, egy pohar xirt meg lehet inni vezetés közben is. Nehéz
is lenne betartatrri, mert nagyon sorösök az ottani emberek. Az
Eszaki Á[amban sokkal többet iszrak, ott magasabb is a
megengedett alkoholszint. A szondázás úgy történik, hogy |ezarjek
azutakat és mindenkivel szondát fuvatrrak, nincs kivétel.
Vitágiáró típus Ön?
- Mindig szerettem volna világot látni. Voltam kiskoromban Cseh-
szloviákiában, horvátoknál nagykoromban, Olauországba és Szlo-
vrákiába mentem síelni, meg Párizsban voltam. Amikor lehetőségem
volt, mindig mentem. Indonéziába szeretnénk majd menni, a
ferjem volt mar kétszer. En szeretném megnézri g-Zehndot is.

Elolvassák a csengeleiek ezt az írást ós felkiáltanak Gyerünk
Ausztráliába! Ön mit javasot nekik?
- Megnézri érdemes, meg kint lakni is, de nehéz kijutni. Nekem
speciáüs esetem volt, mert a vőlegényem már évek óta kint élt,
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ausztrál-magyar kettős áüampolgár. Egyébként elég sokat kell várni,
meg pontrendszer van a követsegen. Ki milyen fiatal, mi a
végzettsege, elfogadott diplomája van-e, milyen nyelwizsgája van,
van-e gyermeke, családja, mi a szakmája stb.

Utotsó kérdésem: kap-e a Csengelei Krónika beszámolót,
m ondj u k az indonéziai kirándulásáról?
- Megírhatom. De nem tudom még, mikor kerül sor rá.

G. -ty)

Ezl írtók Csenpeléről65 éve:

Rablótámadás a szegedi határban
Hétfrn hajnalban Szegedre igyekezett kétlovas kocsijtin a csen-

gelei tanyákról felesege és 17 éves leanya tírsasígában Varga Lajos
gazdálkodő. Szeged közelében a sziirkületben két ftrfi ugrott a
lovak elé, botokkal fenyegetőzve leszá]litottík a gazdát és
hozzátntozóit a kocsiról. Először Vargát, majd a feleségét és
Ieányát kötöáék egy-egy út menti fáú:roz, aztán összevissza verték
őket. A megkínzott embereket nem is engedték szabadon, hanem
felugrottak a kocsira és elhajtottak. Vargáékra a jarókelők ta]á]tak rá
a délelőtti órákban. A csendőrseg - feljelentésiikre - erélyes
nyomozást indított a rablótámadók kéuekedtésére.

(Megjelent a Tanyai Úisag 1933. november l9-i számában)

Ezí índk CsengelérőI60 éve:

Fényes esküvó Gsengelén
Katona (Sander) Ferenc és Kordás Roália szülők csengelei
foldbirtokos kereskedő leányát, Erzsikét vezette oltírhoz Kovács
József faárugyaros Szegedről. A menyasszony násmagya vitéz
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Pottyondy Imre igazgatő, a vőlegényó Kocsis Ferenc szegedi
csemegekereskedő volt. Az esketési szertartást Balog Jenő plébanos
végeúe, Lásilő János plébanos segédletével. Sokan voltak
Szegedről, Budapestről, Cegledről, Félegyházlííól. A víg vendégse-

reg a reggeli órakban oszlott szét.

(Megjelent a Tanyavilág 1938. november 6-i számában)

@Foci krónika

Még mindig veretlenek vagyunk
1998. október 31. Algyő II. - Csengele 1:1 (1:1)
Vezette: Sács. 200 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki, Ádám, Tőth Z. (Kun-Szabó 70.'), Szabó, Pipicz,
Szrnka, Vígh, Czeigerschmidt (t{arasái 20.'), Heim, Turi.

Csengelei gólszerzők: Túri.
Harcolunk a "tartalékcsapatok" ellen, akik irreálissá teszik a
me gtei III. osztályú bajnolcságot.

1998. november 8. Csengele - ÖttOmOs 4:1 (3:0)
Vezette: Papp. 50 nézo.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Tóth Z., Pipic4 Czeigerschmidt, Vígh
(Harasái 46.'), dí. Bitó (Kun-Szabő 46.'), Vígh (Franczia 46;), Heim, Szanka.

Csengelei góllövők: Szanka (2), Kun-Szabó, Heim.
Szép születésnapi ajándélrot kaptam a csapattól. Még úg,l is, hogl a
helyzeteinlatek csak a ]0 %-át hasznóltuk ki.

Kun-Szabó Tibor

l{irtletések
Eladók: 3 db egytengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és

1 db ftrfi kerókpár (6.000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontásra (45.000
Ft), valamint 1 db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János, Csengele,
Tanya 210. 006-30l9 670 360
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ooooooooooooooooooooooooooo

1998. december 5-én (szombaton)
1 8 órai kezdettel a csengelei F aluhazban

szülők-nevelők

} őrté]konrysás ü lb, álLJ| á rt

rcndezzük meg a csengelei ryermekekért.

Fellóp: Csákt Isúván zenekara (Csengele)

Belépőjegyek elővételben az iskolúban és az
óvodúban rendelhetők.

Büfé - tonrlrola
Az elmúlt évek gyakorlatéűloz híven a felajánlott tombola
tárgyakat december 3..án (csütörtökön) 16 őráig az
iskolában és az óvodában kérjük leadni!

ooooooooooooooooooooooooooo
Saíntást, tárcsdatíst, tróglaszóróst és homokhordást vállalok!
Erdeklődni: Csókási Tibor, Csengele, Arany János u 5. a06-
30/9 950 270

Két darab német gyártmányúo újszerű állapotban lévő, vegyes
tüzelésű lcítyha eladó. Erdeklődni lehet Kun-Szabó Tibornál a
Csengele, Tanya 440. szám alatt. a06-20l9 651 010
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A Csengele, Vadgerlés u. 11. szám alatti videókólcsönzőm
rtyivatartósi ideje megváltozott. Az új nyitvatartás: 16+ó1 19 óróig.
Az Anastasia című rajzfilmet és a Titanic című jótéffilmet
megvósárolhatja 2800 Ft-ért. Heti ajánlatunlvól a Fortuna presszó
kir akat áb ól t áj é ko z ó dhat !

Nag Tamásné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.

26. z286l02

Árpo, kukorica, búza,7ab, rozs vetőmag, köles kis és nagl tételben,
tovóbbó tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasúíál,
lomásnál levő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.).
Nyína 6-tól 18 óráig. Hétfő szünnap,

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Fénymásolós A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom" egléb rendepé,
nyekfelvétele.
- Fényképezőgepek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagt
vál aszíé kb an kap h ató k !
- Fény képező,gép j avűás, szaktanócsadds.
- Filmkidolgoaís 1 nap alatt!

Nac sa Ján o sné fény kép é sz
Kistelek, Kossuth u 16.

rádíóaOfu60/488 324 7(este) 329 659

Családi eseményelve (lakodalom, ballagós stb.) 220 Voktal műkadő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. E 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztítá§t vrillalom. Ezen kívül
szivatffi javításít és felujításít, valamint terményszállító csigak
készítéset rövid haüáridőre vállalom.

Varga MihráJy Kistelek, Tanya 345. v;ám
8259 990 rádióCI 06-2019 364 061

Tóp-takarruíny kereskedésemben tüzelő- és epítőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cernent, mész, faanyag, sóder
stb.) is órusítok Előrendelés esetén néhdny napo§ határidővel
hózhoz saíllítom a megrendelt anyagoí Gyorc kiszolgtíItís, kedvező
árak!
A nyinafurtúsi rend: keddtű péntekig 7-től 16 órdíg, szombaton
7-tőI 12 óráig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
8286 241 rddíóO 06-30/9 670 366

Háztáji gépeldtez való alkatrészek gyartá§t (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabviányos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Baláasváúlakoző
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer me§elenő lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei potgárőr csoport Felelős kiadó:kucsora péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. l l. Fel. szerkesáő: Kontesz Jóxefrré
=:=====-=====::-:===:====--===:=:
lqpy"tottgt dsryrelen 119allézj Magtarország legnaglobb médiafi gtelőj e, az

}ffiW 1081 Budapest, TII. ker. Áurórau. I1.
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