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Víne ze kőpvíselő nyilaúkoz;ik

Interjúnk a 43. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihál/
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25 éwel ezelőU (1974-ben) köíöűek hdzassógoí:

Május 4-én Bagi Janos és Szabo Eszter
Május l4-én Gera György és Nagy Juüanna
Május 1 8-án Szász József és Nagy Anna
Június l-jén ÖrdögZoltánés Pölös Mriria
Augusáus 3-án Gera Antal és Fiser Julianna
Szeptember 28-án Szarvas János és Németh Györgyi
Október I2-én Gémes Péter és Nagy Erzsebet
Október 19-én Rácz Istvan és Gombos Klára
Október 26-anKurucz Mihály és Süli Mária
Október 26-ffiJéga-Szabo Mihály és Seres Roáüa
November 6-án Papp József és Gera Mrária
December 5-én Jéga-Szabó Isfvan és Brárkrányi Veronika
Decernber 7-én Török János és Kis Mária
December l4-én Juhász Istvan és Magony Anna.

Ötven eve (1949-ben) kötöűek hózassógot:

Február 26-ánMészáros Mihály és Szabó Irén Irma
Június 1l-én Papp L. Isfvan és Papp Terézia
November L2-énPapp Antal és Kordás Rozália
Novernber 26-ánRácz Ferenc és Novák Etelka

k ikt - és ararly tafo íatrnas o fr

Qvatulőlqnk a bőzassőgi évjovdulőkhozl
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,,Na4tlon látnántlos fejlődés foq
beindulní..."

A 4. számú választtísi körzet orsaíggtűíIési képviselfie, wncze

Lószló januór hónapban kétszer is jór,t falunkban. Először
lakossági fogadóórót tartott, najd a Független Kisgazdapárí

,r"rg"Úi szirvezetenek gtűésén vetí részL A Csengelei Króni-
kánűl is késaégesen nyilatkozott Az interjút hosszústígára való

tekíníettel két részletben közölj ük

A, vá|asztásokkor községünkb en 62193 7o-os eredményt ért el,

míg a választási körzetében csak 46o88 %-ot.._Miben látja annak

oút, hogy Csengelén ilyen sokan szavaztakOnre?
_ Abban, irogy Csengelén gazdákodó emberek vannak, a Kisgazda

Párt programjanak, a vidékfejlesztési programnak a jövőjét látjak, és

.gyáitaá a vidék megerősridéset várjak. A^, hogy mázutt csak

,régyu.., valahany oÁ-ot értemel: nagyon sokan öriiltek volna ennek

az-Óredménynek, hiszen többen indultak, mint harom személy. Egy

ilyen eredmény jó lenne a következő választási ciklusra is.

pedagógusként nyerte meg a választásokat. Milyen tanár ön,
tanít-e tovább a parlamenti munlaíja mellett?
- Átahnos iskolai tanító vagyok, azon kíviil kiegészítő szakon

végeztem testnevelés szakon, edzőjm van még ezen kívül. Nem

tetietseges tanítanom, ez képtelenség. Képzelje eI, hogy valaki

csütortók éjszaka jönhaza marad egy pénteki nap. Nekiink olyan

magas az óraszérrnxlk, hogy nem egy-kéí őrát kellene tanítanunk,

*irrt.gy egyetemi tanárnak. Ez megoldhatatlan, ez képtelenseg, ert

nem Úet Ósinálni. Különben is nekem - területben való mozgásom

kapcsan - vasarnapom sincs.

Dr^. Eke károly rendszeresen tartott fogadóórákat községünk_

ben. Hajdú János emlékezetünk szerint egy§zer járt csengelén,

pénzt kért az irodájánat! majd többet nem jött. on rend_

szeressé kívánja tenni a kapcsolatát a választőival?
- FeltétlenüL AZ azigazság,hogy két alkalommal volt fogadóórám



-44-

még idáig csak, de gyűlésen többször voltam mar. Magam sem
vagyok ezzel a - hogy is mondjam - viszonylagos rendszertelen-
séggel elégedett. Ezt át fogom hidalni, és remélem, hogy a
parlament segítségiinkre lesz a harom hetes ciklus bevezetésevel.
Ugy nem lehet a munkákat tervezni, hogy két nappal előre még nem
fudjuk, hova lehet elajánlkoznunk - sző szerint! A parlamenti
munkát nem tudjuk néhrány napon belül úgy tervezni, hiszen nincs
benne hosszú táwa belátható*íg és terveáetőseg. Ez nagy gond.
Így nem Lehet azt mondani, hogy a hétnek ezeTl a napjan marpedig
itt vagyok. Ha ebben nem lép a parlament, nagy gondok lesznek,
vagy pedig teljesen aíTa kell rű7ltrj, hogy a szombatokat,
vasarnapokat kell valamilyen módon beosáani. Tervezek egy
képüselői levelesládát - vagy nevezzijk akárminek. Most is azt
mondom a helyi polgrármester uraknak, és mindenkinek, hogy
bármilyen jelzés van, szíveskedjenek továbbítani, és én 1-2 napon
belül meg fogom tewti az adott témában a megfelelő intézkedést.
Levélben visszajelzem, telefonon visszahívom. Ha nem vagyok itt,

az nem jelentiazt, hogy nem lehet engem elérni.
A csengelei önkormányzattal milyen a kapcsolata?
- Javuló és egyre jobb a csengelei önkormányzattal a kapcsolat. Meg
kellett ismerniink egymást. Aá követően bizonyos munkamód-
szerek mentén, ügyek mentén kell gondolkozni. En egyet tehetek, a
jó kapcsolatra kell törekednem, hiszen másképp nem tudok olyan
segítseget nyújtani, amit kár lenne nélkiilözni az önkormányzatrrak.
Tisztában van-e a csengelei állapotokkalo vannak-e tanácsadói?
- A részletekbeli - ha olyan tíllapotokra gondol -, teles részletes-

segekbe való beleavatkozas egyáltalán nem célom, de bármilyen
egyedi problémával megkereshetnek, annak a megoldásat vagy
közösen az önkormányzattal vaw a polgármesterrel együtt meg
fogom keresni. Nekem inkább az a dolgom, hogy nagyobb, állami
segítseget és egyéb dolgokat próbá|jak mozgósítani az önkormiány-
zat javára. Igazáből egy képviselőnek nem kell teljesen felaprózria
magát. Ez nem aá jelenti, hogy egyedi dolgokkal nem kell
foglalkozri. Ha megkeresnek engem, amiben tényleg a segítsegemet
kérik, abban maximálisan segítőkész szoktam lenni. Ahol nem, aá
úgy veszem, hogy ott nincs gond.
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Nem kérem, hogy nyilvánosan kritizálja pártelnökét. Csak
annyi kérdésem lenne: 100 %-ig egyetért Torgyán József stílu-
sával?
- Nem tudom, hogy ez a kérdés konkrétan mire vonatkozik.
Legfe§ebb sejtek dolgokat... Stílus, egyebek... Minden pártel-

nöknek van egyfajta stílusa. Torgyián Jóskának az a stílusa, hogy ő

kőkeményen végigveszekszi a vidék ügyét. Ha az némely köröknek
nem tetszik, nagyon sajnáljuk, de pont ennek az agiütasnak

köszönhető például a vidékfejlesáésrek a költsegvetésben kiharcolt
prioritrása. Aá hiszem, ha olyan ftildművelésügyi minisáer lett

volna, mint mondjvk az előző, aki amikor a gazdák tiintettek,

üdéken volt... Amikor a battonyai eset történt, Torgyán Jóska

rögtön ott volt. Megy a dolgok után, a problémrák megoldásaban

gondolkozik. Az, hogy ez néhany körnek, a sohajtozós, "majd
ráériink arra még" tírsasagnak nem tetszik, az egy dolog. Vannak
stílusbeli különbsegek. Magam is egy rámenős, hajtós ember

vagyok, talán maximaüsta is. Nekem tetszik ez a stílus. Na jó,
néhány kérdésben nem kötelező tökéletesen mindenkivel
egyetérteni. vannak dolgok, amiket jómagam is kritizálok nála

emberileg, ő meg nflunk. De art hiszem, hogy ezek nem olyan
mélysegig nyulóak, amikkel foglalkozni kellene. Dolgorri kell!

Torgyán űr az ellenvéleményt eltűri-e, elfogadja-e?
- Nemhogy elttíri, egyenesen kéri, hogy mi a véleményiinket ügyük.
Ez frakció tiléseken megjelenik, bármilyen témában. Ez vissza is
köszön a döntéseknél. Abíaatémában ilyen részletbeli dolog volt a
minősítés. Azért mi nem vagyunk fejbólogató Janosok. Amikor a
gazdatijntetéseket szervezfiik, igencsak a sarlcunkra álltunk a

vidéken, amikor börtönnel fenyegettek. IvIt azért nem egy ilyen
behódoló bólincsjancsik vagyunk, mint az ellenzék közül néhany

ember. Külön-kiilön arculata van minden kisgazda politikusnak. Ez
a jó.
A csengelei fogadóóráján érdemleges téma volt-e?
- Meg kellene néznem a fiizetemet. Mindig ftiljegyzem a dolgokat.

Most ezt ne varja tőlem, hogy fejből, hirtelen, kapásból, azonnal
elmondjam. Úgy fogom fel, hogy minden allampolgrár gyakorlatilag
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érdemleges témában jön, mert bárkinek az ewszem ügye azért
őneki 100 %-osan érdemleges. Ha nagyobb dolgokra gondol, akkor
az önkorményzati képviselőknek kérése volt a majsai út - végül is
nyitott kapukat döngettek. Ugyanis előkészítés alatt van Endre
Sandor képüselő tiársam, meg a két megye e]nökének a meghívása.
Attól fiigg, mit tart érdemlegesnek? En mindent lényegesnek tartok,
Olyanokra gondoloko ami a nyilvánosságra tartozik!
- Egyedi dolgokkal énigazánnem akarom azújsagot traktálni, de itt
aztén a világon mindenffle eset van, a nyugdíjkérdéstől a rengeteg
anomálirá,ig. Nem pontosan csak helyi, hanem tgy általanossagban
nézve. Talrálkozik az ember olyanokkal, hogy közel 20 éves
munkaviszonyra a ferj kap 6000 Ft-ot, a háza§árs pedig 9 ezsr
valahányat Ilyen tudathasadasos állapotok vannak, melyek az előző
törvénykezésekben bizony megengedettek voltak. Ezeket az egyedi
dolgokat is helyre kell tenni, és helyre is fogom tudni tenni, de
törvénykezés kérdése. Nagyon sok érdekes és furcsa esettel
találkozom képviselősegem alatt, ami - ha korábban valóban jól
mriködött volna a képviselősegi munka - most nem lenne.
A Kisgazdapárt egy§zer már volt kormányon. Ha a FIDESZ
szel nem tudnának kijönnio el tudja képzelní azt, hogy megint
kilópnek a kormányból?
- Ez a kérdés okafogyott, ilyen nem lesz, bármennyire is szeretnék
egyes körök. Lásd ellenzéki négy oldal, melyben leíqák, hogy el kell
ezt a diktaturát söpörni, meg hasonló marhaságok. Ha eá a rimust
fogiuk tartani, egy éven belül meghoznsk azokat a rendelkezéseket,
amiket meg kell hozrunk. Brármennyire is van benne egy s más,
melyet úgy ttinik, hogy nem könnyu végigcsinálni, de bizony majd
fogiák érezrú a jő, pozitív haágít az emberek. A következő
költsegvetéslesz az, melyet mar l00 Yo-ígvállalhatunk. 500 milliárd
ment el a bankok pruar1á* rniatt, meg a felelőtlen eltenőtús, az
ellenőrzés nélktili dolgok miatt - ami elnézést kérek, az előző
kormany baonyttvényát tlikrözi. Ebben a helyzetben i§ azért
inflációt meghaladó bér- és nyugdíjemelések, egyebek vannak. A
gazdaság megy. Szét lehetrre itt osztani nagyon sok péná, de akkor



-47-

mi lesz jövőre ésazt követően! Az elindult fejlődést, ami végered-
ményben aválLakozóknak és a kormány vállalkozásbarát eképzelé-
seinek köszönhető, aztnem lehet feladni.
A Kisgazdapárt kapta a fiildművelési és vidékfejlesztési minisz-
teri tárcát. Hogyan látja Ön, megindult a mezőgazdaság
fejlődése?
- A mezőgazdasagban a fejlődés alapjait lehet letenni. Látni kell,
hogy agrárkoncepciója, agrárprogrartja az előző kormányoknak
nem volt. Ez a kormány is most tart ott, hogy ezt a programot frlig-
meddig elkészítette. A koncepciók megvannak, hosszú tá'rű
stratégia van a támogatási rendszerre, a családi gazdasagokra.
Vidékfejlesztésre vonatkozik és koncentrál. Ha a mezőgazdasígban
a fejlődést nézziik, csak egy példát mondva: egy szarvasmarha
állománynak a fejlesáésehez 4 vagy 6 év kell. Most indulunk
ennyivel, mlre az újratermelődik és űjra hozza önmagát, ez nem
olyan egyszeni a mezőgazdasígban. Mindenképpen nagyon jól kell
illeszkednie a regionáüs programnak, a megyei programnak és a
helyi, kistérsegi programoknak. Helyben kell kitalálni, hogy milyen
lehetőségeket kell kihaszrálni. Az állam ezekhez hozzárendeh a
különböző támogatásokat. Az állam, akormányzat támogatni fogja
a gazdál<at Nagyon sok minden van. Az önállósagot megtartva
bizonyos szövetkezés, az, értéke§tési és beszeruési szövetkezés
tranyábakell elvinni a dolgokat. Gyakorlatilag minden olyan ésszerű
elgondolás tamogatást nyer, ami a megélhetéshez és a helyben való
komfortosabb élethez kell.
Igaz-e,, hogy a képviselők diplomatának számítanalg azaz diplo-
mata útlevelet kapnak?
- Nem számítunk diplomatának, de diplomata útleveltink van. Ez
különösebb pluszt nem jelent, talfut picit gyorsítja a hataton való
átjutást. Történt olyan, hogy gyerekcsoporttal mentiink Ausztriába
és volt éppen egy tengeribeteg kislány. Ekkor elővettem az útlevelet
és kértem, segítsek a gyorsabb átjutást.

kontesz Józsefrré

(folytatds a kiivetkező számban)
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OAfalugazddsz rovata

A$rárúámo$aüásoko
haüáridők

A mezőgazdasígi termelők agrárnímogatás igénybevételével
ö sszeftiggő adatszolgáltatá§áíól és nyilvántartásba vételéről szóló
23611998. QilI.30.) Korm. sámnrendeletben a jogvesáő határidő
1999. március 31.

Tehát a termelők a regisztrációt mar eá követően nem tudják
megtenni. Ennek az a háaánya, hogy ezután lehet igényelni a
8ll999. (I.20.) FVM. rendelet alapján a fijld alapú növénytermelési
támogaást termőterület birtokkategóriák szerint:

l -20,0a hektar
20,01- 50,00 hektar
50,01 - 300 hektar

12.000 Ft/}rektrár

8.000 Ft/}rektar
4.000 Ft/}rektar.

A tizenhét aranykorona érték alatti külterületi szantóra a
támogatott növények összevont területe utián:

1-20 hektárig 3.000 Ft/hektar
20,0l - 50 hektarig 2.000 Ft/hektar

külön üímogatás vehető igénybe.
A trimogatást igénylő lapot legkésőbb 1999. április 30-ig kell
benyujtani. Mindkét hataridő elmulasztása jogvesáő hatályú, utólag
nem adható be, illetve nem lehet elfogadni!

Az átalány adó zást ( 3 - as) akalmaző mező gazdasagi kistermelő
az őstermelői igazolványát érvényesítheti 1999. februar 15-ig. Az
adóbevallást helyettesítő nytlatkozaát megteheti a falugazdászral
abban az esetben, ha egyébként nem kell adóbevallást tennie.

A tételes elszámolást (l-es) alkalmazók az őstermelői igazol-
vány érvényesítését 1999. marcius 20-ig tehetik folyamatosan.

Gregus Sandorné
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Sr1^,tÁnÁrt"ű^,W

W
Január 6-án újabb állampolgári esktitétel volt a Polgármes-

teri Hivatalban. Fejes Sándor és felesége tette le az ünnepélyes

fo ga d al m at m a g/ ar ál l amp o l gár s á guk fe lv é t e l e al kal m áb ó l.

Fejes tanár úr és felesége maglarként élt Kárpótalján, melyet
a II. világháború után a Szoujetunióhoz csatoltak. A birodalom
szétbomlása után ulcrán állampolgár lett, onnan került hozzánk - a
cs engeleiek nag/ szerencséj ére.

Szeretettel löszöntjük őlret a mag/ar állampolgárok között!

Tóth Isnánné

Futballbatetok,
§portszeretÖk!

A Csengele KSE azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy amennyiben
nem döntöttek a jövedelemadójuk 1 százalékáíől, úgy azzal
támogassak csapatunkat! A Csengele Közsegi Sportegyesület
adőszátma: 1 908490 1 - 1 -06.

CSKSE
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Egy százalékoú a
prrtgárőrsógnekl

Ha támogatni szeretné a polgárőr mozgalmat, ha jól érezte
magát a polgárőr bálakono ha szeretí olvasni a Csengelei
KróniMt, kérjük ajánlja fel személyi jövedelemadója l o/o-át a
Csengelei Polgárőr Csoportnak! Adószámunk: 184ó3653-1-06.
Köszönjük!

Polgárőrök

Folytatódott a darÉs
bainoltság

Egy éves szíjnet után 1999. januar 22-én folytatódott a
Korona söröző bajnoksígsorozata. Talán a hossá sziinetnek
köszönhetően szép számmal - tízen - jelentek meg a bajnok-
aspiránsok.

A krikett elődöntőjében a bajnokságon először szereplő
Vincze Pál úgy kezdte a játékot, hogy az elso körben dobott egy
tripla 20-ast, egy tripla 18-ast, majd egy tripla 19-est. Nem
mindennapi teljesítményét nagy tapssal jutalmazták A döntőben
végül Vígh Attila lett az első 15 ponttal, második helyen Vörös
Tibor végzett 25 pontos eredménnyel. Vincze Pál tudása (105 pont)
csak a harmadik helyezésre volt elegendő.
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Shanghai-ban Vígh Attila 78 ponttal győzött. Csókási Tibor
csak egy ponttal lemaradva nrásodik lett, míg a harmadik helyen
Kopasz Józ*f végzett 55 ponttal.

A legtöbb pont dobásában (high score) 592 ponttal Vígh
{ttila lett a bajnok. Kopasz József 509 ponttal második helyezett,
F ődi Zoltán 482 ponttal harmadik helyezett lett.

A dupla ki-beszrá]lós 301-ben Csokási Tibor lett a győztes.

Fődi Zo|tan 6 ponttal II. helyezett lett. Vígh Attila 58 pontjával a
harmadik helyre szorult.

Az utolsó versenyszám a mester 501 volt. A bajnoks.íg alatt
ebben a játékban sikerült Vörös Tibornak hiárom tripla húszast
dobnia. A döntőben Kopasz József dobta ki elsoként a pontjait.
Csokási Tibor maradék 22 pontjával második, Vörös Tibor 30
pontjával harmadik lett.

M. M.

A darts bajnokok a szervezővel, Víghné Juhász Anettel
(fotó: Molnár Mihály)
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@ro"r krónika

A majsai teremtorna eredményei
1999,január 16. F'ortuna presszó - Jászszentlászló 6:6 (1:2\
Csengelei gőIszeruő: Kothencz (2), Sü§, Ádehardt, Máhler, Kisz-
ner.

19g9.január 23. Fortuna presszó - Keceli Ászok 11:1 (2:0)
Gólszerzőink: Süü (5), Kothencz (3), Kun-Szabó, Kiszler,
Ádethardt.

Kun-Szabó Tibor

Ezeket írták CsengelérőI95 eve:

Ostrom egy tanyai ház ellen
Rémséges támadást intéáek néhány hónap előtt a tanyai magyar
legények egy cstingölei tanyaház ellen. Valami bálfele volt Horváth
Antal gazdánáL, ahol a bor miatt nagyon elvadultak a kedélyek és
véres harc fejlódött ki a legények között. Többen kivonultak a
tanyából és valóságos ostromot intéáek az épület eüen.
Leromboltták az eresz a|ját, összevagdaltak mindent, majd annyira
ment a harci kedviik, hogy belövöldöáek a bazba. A törvényszék
magiánosok elleni erőszak címén pörbe fogott egy csomó legényt,
akik köziil ma Kővágó Józsefet, Rabi Balrázst és Mogyoró Gábort 3-
3 hónapi, Kővágó Ferencet 2 hőnapt, Mogyoró Imrét pedig 4
hónapi foghazra ítélte a bíróság.

(Megielent a Szeged és Vidéke I904. január 27-i számában)
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Panasz a tanyáról
Egy tanyai asszony panasza miatt folytat most vizsgálatot a
rendőrseg. Tóth Józsefiré Csöngöle l2l. szátm alatti lakos aá
jelentette, hogy Weiner Dezső és Béla cxingölei lakosok vasvillával,
horgos bottal megtamadtík s agyba-frbe verték. A rendőrseg
me gindította a iusgálatot.

(Megjelent a Szeged és Vidéke I904. február 13-i számában)

tlirb etésel<
100 mázsa nyer§ olajfa rönk tűzifának eladó 600 Ft/mázsa áron.
Erdekődni lehet Gémes Antalnál a Csengeleo Tanya 13. szám
alatt vagy a 06-30/ 9 684 969 telefonszámon.

Om. Túri Imréné háza (Csengele, Felszabadulás u. 13. szám)
eladó. Erdeklődni: Nagl Józsefuénél a Csengele, Tisza u. 5. szám
alatt, vagl Túri Jánosnól a Csengele, Árpád u. 24. szám alatt
(telefon: 286 149).

400 négyszögöles telek eladő az Ady Endre u. 6. szím alatt 2
foliasatonal, vagy anélktil. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnál a
Csengele, Honfoglalás u. 2. szétmalatt.

100 db körbáltís széna eladó. Érdeklődni: Bangó Péter Csengele,
Tanya 627. O 06-30/9 063 289.

Eladók: 3 db egtengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és
] db íérfi kerélEár (6.000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontásra
(45.000 Ft), valamint 1 db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János
Csengele, Tanya 210. a06-30l9 670 360



I999. március 6-án (szombaton)
l9 órai kezdettel birkapörkölt vacsorás

§tőnapi bálaí
rendezünk a Faluházban !

Fellep:

Bach §zílvía
ónekes-pflFodísúa

Zene:
csáki lstllán és zenekara

Belépőjegyek elővételben vásá-
rolhatók a korona sörözőben
(Csengele, Május 1. u. 52. szám)
1800 Ft-os egységáron.

Mindenkit szeretettel
vát a Polgárőrség!
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Sántást, tár csá.zást, tr ágy aszőr ást, műtrágya szőt á§., vetést, aratast és
homokhordást vállalok.

CsókásiTibor 006-30/9 950 272

Kubtagsági lairtyaval rendelkezők minden filmre 50 Ft kedvezményt
kapnak. Akinek még nincs kártyája, áneheti a lailcsónzőben. Heti
aj ánl atomról a Fortuna pres szó kirakatából táj ékozódhat !

Yideo-Net kölcsönző
Nag Tamásné

}íercedes tehergépkocsival nrindenfajta teherszálítast 15 tonnáig
r-állalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26. ?286I02

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagl tételben,
tovóbbd tópok és őrlemények kaphatók a csengeleí vasúíil-
lomásnól lévő Kisbetérő terményboltjdban (Kistelek, Tanya 312.).
Nyitva Gtól 18 óróig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta melletí!
- Igazolvúnykép 3 perc alatt!
- Fényruísolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagds, esküvő-Iakodalom" egléb rendepé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, ftImek, elemek, albumok, képkeretek nagl
wíI aszíé kban kapható k t
- Fényképezogép javűds, szaktandcsadds.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!

Nacsa Jdnosné fény képész
Kistelek, Kossuíh u 16.

rádíóa0&60/488 324 7(este) 329 659

Családi eseményelcre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt.8 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztításat vállalom. Ezen kívü
szivattyúk javíüísít és felujífásít, valamint terményszállító csigá.k

készítéset rövid hataridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. uám
E259 990 rádióO 06-2019 364 061

Táptakarmány kereskedésemben tüzelő és épűőanyagot (PB-sáa
betongerenda, cserép, tégla, kőpot, cement, mésa faanyag, sóder
stb.) is drusítole, Előrendelés esetén néhány napos határidővel
hózhoz sztíIlítom a megrendelt anyagoí Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
A nyinaundsi rend: keddíű péntekig 7-to7 16 óráig, szombalon
7-tőI 12 óráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J, u 1.

8286 241 rátióa 0G30/9 670 366

Háááji gépekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.)

vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Baliázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 ésa6-60l471 858

===@==-::=:-====:==::
A Csengelei Polgrárőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgrárör Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 1 1. Telefon: 06-3019 950 272
Alapitó szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: kontesz Józsefrré

tapunkat r94sz9rls eny194lézi Maglarország le gnaglobb médiaJigtelőj e, az

>}OB§tRlItn<<
oB5ERVER BUDAPEST MÉDlAFlcYELó KFT.

I08I Budapest, YII. ker. Aurórau. 11.

Telefon: 3 034 738 Fm: 3 034 744
http : //www. o bs erv er. hu


