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OAfalugazdász rovata

Ap a$rár$aadasáSi eélok 1999.
étli úámo$atásáról

A vissza nem térítendő foldalapú növénytermesáési üárnogatas
igényelhető összegét korábbi tájékonatőmban ismertettem. Hogy
miként, az az alábbiakMl deriil ki.

Az a termelő kaphat üímogatas, aki:
- őszíbtua
- egyéb kalászos, larkoric4 fehérjenövények köztil a magbor-

ső, szőja, lóbab, lencse, biikkönyfelék, csillagftirt, csicseri borso
- ipari növényekből (őszi-tavaszi repce, dohány, burgonya)
- alternatív növényekből (nemesített fiimag, olajtök), kender,

étkezési olajlen, cirok, étkezési napraforgó)
- színtóftjldi zöldségtermelést folytat.
A ftildhasznáIő arra a külterületi szántő művelési ágban nyil-

vántartott területre igónyelheti a üssza nem térítendő támogatast:
- amely 1998. december 31-e előtt jogszerűen a tulajdonában,

illetve 1998. december 31-e előtt írásban megkötött bérleti szerző-
déssel a használatában van, és növényfelesegenként összevont
területe az egy hektárt eléri,

- amelyen a fent felsorolt növényeket termeli a korábban is-
mertetett birtokkategóriák szerint meghatározott összevont teriilet-
mértékig.

További feltétel, hogy az igénylő őstermelői igazolvánnyal
rendelkezzen, saját nevére szóló szátttIákat tudjon bemutaüri
(vetőmag, csávázás, növényvédó szer, műtrágya stb. vásárlása) és
legyen termék értékesítésről szerződése, illetve nyilatkozata arról,
hogy saját gazdaságában történő felhaszrálásra termel.

Atámogatási igénylőlapot legkésőbb 1999. ápriüs 30-ig lehet
benyújtani. A határidő elmulasáása jogvesáő hatrályú, a támogatási
jogosultsagról szóló igazolás utólag nem adható ki.
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Ha a foldhaszráló több teleptilés teriiletén rendelkezik
kiilteriileti szántőval, úgy településenként külön-ktilön kel1

igénylő lapot kitö lteni.
A támogatás a Csongrád Megyei APEH-től két egyenlő

részletben igényelhető. Az első részlet júüus 30-ig, a második
november lS-ig, mely összegeket az adőhatősag az igénylőlapok
átvételét követően 30 napon belül folyosída.

A minisztérium a tamogatas igénybevételének és felhaszná-
lásanak jogozult*ígát a megyei ftildművelésügyi hivatalok útjan
folyamatosan ellenőrzi. A jogalap nélkül történő támogatás
igénylése, illetve a télmogatási feltételek nem teljesítése, valamint a
üámogatás rendeltetéstől eltérő felhaszrálása jogosulatlanul igénybe
vett támo gatásnak minősül.

Az igénylőlap varható formáját a falugazdáunáI lehet

megtekinteni.
Gregus Sándorné

,,Nagtlon látí'ánuos fejlődés foq
beíndulni..."

A 4. saímú választósí körzet országgtűIési képviselfie, Vincze
Ldszló januór hónapban kétszer is júrt falunkban. Először lakos-
stígi fogadóórót tartott, majd a Független Kisgazdapdrt csengelei
szervezetének glűésén vett résű A Csengelei Krónikának is
késaégesen nyilatkozotí Az interjút hosszúságára való tekintettel
kű részte bontoűuk, most a befejező részí közöljük

A parlamenti közvetítéseken azt látjuli, hogy a képviselők
civakodnako veszekednek Ön belülről is így látja a dolgokat? A
nézeteltér ések a m a gán életb en is folytató dn ak?
- Két napja van a kezemben azMSZP-nek egy úg;mevezett mostani
kormanydiktatittat megdöntő programja. Gyaláaat, amit itt
összelapátolíak, azt a sok marhasagot. Kezdem már érteni, hogy mit
jelent az obstrukció. Valóban ők obstruáljtík a parlament munkáját,
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hogy mondjuk a költsegvetés targyalásínál, az eddigi parlamenti
ciklusoknál kimutatták, hogy hány órát töltöttek el az általános és
részletes vitával. Most ennek a dupláját is megkérdőjeleztk, bogy ez
kevés, nem kiérleltek a gondolatok. Ez a zsibbasáás, hogy majd
ráértink arra még. Később azlÁnbeb:zonyítjak, hogy ez a kormány
tutyimutyi. Most az a baj, hogy gyors tempóban megy. Ezek
praktikák, csak mi nem vagyunk rájuk vevők. Nem foglalkozunk
ilyen civakodással, csináljuk a dolgunkat. Másképp nem lenne
energia, ha ezzel kellene foglalatoskodni, állandóan cáfolni,
üszontcáfolni. Az emberek látjak, hogy mi történik. Ha a munkát, a
produktumot értékeük, akkor az éűampolgár el fogja dönteni, hogy
mi visz előre és mi a2) ami i,iresjarat. Magránéletemben, a
parlamenten kívül azért senki ne kívanja tőlem, hogy én nagy-nagy
szeretettel viseltessek azok lránt, akik állandőan az ember draga
idejét fecsérlik. Látom, hogy ezt ma be lehetett volna fejezr.r1., de kell
hoz.zámég egy plusz nap. En eztrablrásnak veszem, mert aza plusz
nap egy csengelei fogaóórától, egyébtől veszi el u időt.
Különösebben nem izgat ez a dolog, nem tudnak felhúzd,
felpörgetni. De igazáből tapsikálni sem tudok ezeknek az
időhúzásoknak.
EgyetéÉett Ön azzal, hogy felszámolták a hagyományos
term előszövetkezeteket?
- Őt magukat sztímolták fel. Ahol ment a dolog, ott nem
számolódott fil. Egyébként nagyon érdekes, sajátos dolgok
alakulá,gít látom folyamatosan. A nagy termelőszövetkezeten belül
egy szűk csoport létrehozta a kicsit. A nagy elviszi a költsegek
zömét, a kicsi meg kimazsolazza. Ezért kell támogatnt az újonnan
alakuló uövetkezéseket, mert a családi gazdaságok eselyhátranybol
indultak, hiszen nem vihettek ki eszközt, nem vihettek ki semmit a
tsz-ből, a vagyonjegy nem ért egy pipafiistöt sem. Aki a mezőgaz-
daságból szeretne megélni, azt szeretnénk helyzetbe hozri,
folzarkőúatrti. Végig kell nézrri Ewóprán. Ott a családi gazdasagoké
a tetep, nem pedig a kolhoz típusu szövetkezeteké, mint amit mi
csináltunk. Ezeket átszemezk. Még Fábiansebestyénben is, ahol a
mezőgazdasági bizottvíg elnöke, Farkas ur a tsz-elnök. Hiszen az
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egyéni érdekeltsegnél jobb nincs. Bármennyire is bizonygatjuk ezt a
fene nagy közissegi szellemet, csak az egyéni érdekeltseg üsz előre.
Mít szeretne elérni a négy éves ciklusa alatt?
- Hagyni azokat az értelmes gondolatokat érvényestilni, amik
minden településen ftillelhetők. Ezeket valamilyen szinten össáang-
ba homi, mondjuk választási körzet vagy megyei szinten keriiljön
lehetőségbe az adott terület, hogy beruházásoInáI, fejlesáéseknél,
az önhibáján kívüü fonáshiányos dolgoknál azok, akik igazín
teszrek is valamit, kaphassanak segítseget, a phare-pénzek
megielenjenek a telepüéseken. Ha ebben sikeriil mesterkedni,
lobbizni - ami sámomra rendkívül szimpatikus feladat, hiszen
kapcsolatokat mindig építeni szerettem, és nem lerombolni -, ez a
településekre pozitív hatással Lesz. 1999 a tervezés és az erőgyűjtés
éve, a stratégiai tervek 2000-től fognak beindulni. Nagyon látványos
fejlődés fog beindulni, reményeim szerint az egészDél-Alftjldön.
Mi a véleménye arról, hogy a választási platcítokat senki sem
szedte le, pedig ezt már a múlt év nyarán meg kellett volna
tenni?
- Röstellem, le kellett vo]na szednem a plakátjaimat, de hát ez van.
Hátha valaki megszín. Majd kérni fogom a kisgazdáimat, hogy a
csúnya plakátjaimat szedjék le, ne csunyálkodjon ott tovább. De
higgye el, nem jutok el mindenhova. Egyébként sem jó magam
rakosgattam fet. Egy részet magam is raktam. De hát képtelenseg
egy közel 50 ezres válasáókörzetben eá megcsinálni. Egy ember
M egy ember. Nekem nincsenek dolgozóim, beosáottjaim, irodave-
zetőkn, jegyzőim, akikkel rendelkeznek a polgármesterek. Nincse-
nek anyagi eszközeim. van egy ftlállású irodavezetőm, ennyi. Ha én
most a plakátszaggatással foglalkozrék, akkor lehet, hogy jelen
esetben nem tudnék önnek nyilatkozri, nem lenne rá időm.
Ene-e kudarc, és ez mennyire viselte meg?
- Kudarcok azért érk az embert folyamatosan.lgazából akkor visel
meg talán, ha jogos és komoly kéréseket, elképzeléseket nem tudok
érvényesíteni. Az ember elgondolkozik, aztan üra kezdi.
Atgondolja, mit kell esetleg változtaílirajta. Itt igazábóInem lehet
sokáig meditílni a kudarcokon, mert akkor az etfter önmagába
fordulóssí válik, és nem ér rá dolgozni.
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Mi késztette Önt a buktatókkal teti politikusi pályára?
- Inkább úgy kérdezze, ki késztetett! Valojában az emkrek
felkérése volt, ami odalökött eíre a a pályára. Nem igaárr a saját
akaratomból ment ez, de végiil is közös szandéknak kellett lenni.
1989-ben, 1990-ben, a rendszerváltozáskezdetén jöttek az új elkép-
zelések, gondolatok. Szimpatikus volt, hogy a magángazdaságok, az
egyéni ambíciók kibontakozása iranyába kellett, hogy elmenjen az
oruág. A szüleim ftildművesek voltak, apámtól is elvették a foldjét.
Itt kezdődött, és végig kitartottam a dologban. Voltam a
Kisgazdaprárt különböző szintű pozícióiban. Igazából nem a
poziciő számitott, hanem az a szeíyező munka, amit meg tudtunk
egyutt csinálni. Ha ezt poütikának nevezik, akkor ez politika. Most
sem tartom ígazén magam nagy poütikusnak, de azért most mar
taftunk ott, hogy aki nagy politikusnak tartja is magát esetleg, azzai
egyutt is meg tudunk valósítani dolgokat. Vagy ha esetleg hátráltatja
a munkankat az úgymond nagy politikus, akkor nagyon gyors
ütemben tudom, hogy kell ezt a szándékot kikerülni vagy leszere]ni.
Ilyen szempontból talánmár poütikus is vagyok. Az élet olyan, hog;,
gyakorolrri kell ezt is, mint a szülői szerepet. Nítg az embernek
gyermeke van és él, addig mindig gyakorló szülő.
A közéleti embernek jobban meg kell fontolnia, miként
reagáljon a számára kellemetlen és sértő megnyilvánulásokra.
Ha volt már ilyen helyzetben, nehezen bírt uralkodni magán
vagy alapvetően higgadt ember Ön?
- Az esetek kilencvenvalahany szazalékában higgadtan viselkedtem.
De aztín volt olyan, hogy kész, passz, nincs mit tenni veled. Mert
a\pwi hangvételnél nem biáos, ltogy az érvek a hatásosak. Ha az
érvek elfogynak, akkor az ember aztmondja. na jól van, köszönjük,
és tovabb ne töltsiik azidőt ezzel| En is ember vagyok, vérmérseklet
és szituáció kérdése. Brármennyire tagadná is az ember, nem lehetne
azt mondani, hogy aztán mindenben tökéletes. Van, amikor az
ember meg is bán]a, de előfordul, amikor úgy véli, talán még jobban
is oda kellett volna mondani.
A nagyon kevés szabadidejében mivel foglalkozik?
- Jó kérdés! Talan mondhatom azt,hogy bizonyos fokig sport körüü
foglalatossíggal, vagy mondhatom azt,hogy van szőlőm, gyiimöl-
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csösöm, ami azon kívül, hogy eddig megélhetési fonás is volt,
hobbim is. A gyiimölcsfákat oltom, szemzem, a szőlőt szintűgy, ez
mar szinte gyermekkorom óta hobbi szintű elfoglalt*ígom is.
Tényleg örömmel ápolom a növényeket. Látom, hogy ebből a f;íból
mit lehet kihozri. Három-, négyfelét ráoltani egy szilvaflára.
Kedvenc sportom az atlétika, kéztlabda, asztalitenisz. Ezeket
műveltem, a tanífuanyaim is. Eppen szomorúan közölték, hogy az
idén az én diákjaim miár nem is indultak a városi versenyen.
Mondhatnám a neveket, hogy melyiknek és melyiknek volt benne
a csuklójában a dobogós hely. Ezvan. E|öttem, nem volt aki tovább
csinálja, sajnálatos módon abbamaradt. A városi kézilabdás lrányok
fe\e az én tarrítványom volt. Ugyanazok a lányok megyei szinten
másodikok voltak fociban. Tíz évtg voltam edző egy kis faluban, ezt
követően Csongrádon három éüg gyerekeknél. Mindent csináltam.
Egy testnevelő tanárnak sokfajta sportot meg kell mutatrri, hogy
aáán tudjanak választani. Az egyik erre jó, a másik ana jó.
Kivel könnyebb bánni: a gyerekekkel vagy a felnőttekkel?
- Gyerekekkel jóval könnyebb. De az a ápasú.alat, ami a gyerekkel
való kapcsolatból szfumaztk, az felhasználhatő a felnőtteknél is.
Ugyanúgy hiányolják az emberek a kapcsolatokat, ugyanúgy kiön-
tik a lelkiiket. Meg kell őket hallgatni, tí,irelmesnek kell hozzaJvk
lewi.Eznem könnyű, ha időhiányban szenved az ember.
Az életpályája csúcsának tartja a képviselőséget?
- Nem ert tartom az éIetpályám csúcsínak, hanem aá, amikor
megszülettek a gyermekeim. Az ember akkor abban gondolkozott,
hogy lesz, aki tovább viszi a mi gondjainkat, nehéz*geinket. Aá
gondolom, hogy egy nagyon szép lehetőseg, amit a válasáópol-
garoktól kaptam. Ilyen szempontból valóban nagyon szép dolog, de
higgye el, ez is olyan munka, mint bármi mas! Ha valaki eztnemigy
gondolja, akkor ebből előbb-utóbb egy völgy, mélypont lesz. Ez egy
csodálatos munka, mert amikor bizonyos dolgok megoldódnak, és
az embernek valami köze van hozzá, az nagyon jó étzés.
Magyarországon politkusnak 1enni nem egy csúcs. Nagyon sok más
lehetőség van, amiben ki lehet teljesedni. Legyen az vállakozás,
le gyen az életpálya, báími.

kontesz Józsefrré
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Az alábbiakban Fehér Károly ezredes, a Vám- és Pénzügyőrseg
Országo s Parancsnoksagrának ffi o sáályve zetője ájékoztatőját kö -
zöljiik, mely Vincz e Lászlő képviselő beadványára készült.

"Vincze László országglűlési képviselő részére váIasztókerü-
letéből jelzés érlrpzett, miszerint a I/ám- és Pénzügtőrség késve
teljesíti a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után járó kifizeté-
seket.

A Vám- és Pénzüg,lőrség Csongrád és Békes Megtei Pa-
rancsnolaágának bevonásával szúrópróbaszerűen vizsgáltam az
ér i nt e tt t e l epül é s e lcr ő l b e nyúj t o t t ad ó b ev al l ó s o kat. S aj n o s azt ke l l e tt
mególlapítanom, hogl valóban történt néhárty esetben határidő
túllépés, aminek okai az év végén - ohóber, november és december
hónapban - igen nagl számban benyújtott visszaigényléselrre vezet-
hetők vissza.

Azokban a meglékben, ahol igen jelentős a mezőgazdasági
termelés (íőles az alföldi meglék) a megleszékhelyen műfujdő
vámhivatalolrat az utolsó negledévben szinte elórasztották a terme-
lők által benyújtott adóbevallások. Vannak olyan vámhivatalok,
ahovó naponta 400-500 adóbevallás érkezett.

Az adóbevallások ellenőrzése, feldolgozása, jogosultság
vizsgálata, számlák záradékolása, stb. igen időigényes feladat,
ennek ellenére év közben nem volt probléma a yisszautalások]ral,
sikerült a 30 napos határidőn belül intézkedni a kiutalás során. Az
év utolsó három hónapjában viszont olyan mennyiségben érkeztek
az adótiglben eljáró vámhivatalokhoz az adóbevallósok, hog
azoleat az addi g folytatott ellenőrzé si, feldolgozási glalrorlattal nem
lehetett volna határidőn belUl feldolgozni és a jogosan járó
összegeket visszautalni. Ezért - a vámhivataloktól érkező jelzések
alapján - soron kívül intézlredttink a gtorsabb, hatékonyabb feldol-
gozás érdekében.

- Atszervezésekkel, vezénylésekkel megnöveltt;k a jövedéki
s z akt erül e t e n d o l go z ó k l é t s z ám át a kamp ánytnunkg l ev onul á s á i g ;

- Egles vámhivatalaink nyújtott munlraidőben dolgoznak
(8.00-]8.00), néhány hivatalnál viszont bevezetésre került a ketmű-
szakos munkarend;



-65-

- A lrampónymunlra idejére polgári adatrögzítők felvételére
kErült sor, akik a bevallások számítógépes rögzítésében nyújtanak
jelentős segítséget;

- Átdolgozósra került az ellenőrzések lefolytatására kialakí-
tott glakorlat.

A fenti intézkedések a feldolgozást jelentősen felglorsították,
de ennek ellenére sajnos előfordulnak néhány napos csúszósok a
visszautalásolcrtál.

Az 1999. január 5-i állapot szerint ]7.707 db visszaigénylés
vár elintézésre országos szinten, ebből legtöbb az alföldi megle-
székhelyelren:

- BéMscsaba 4.373 db
- Szeged 2.057 db
- Kecskemét 2.054 db
- Szolnok 2.014 db
- Debrecen 1.628 db.
A kiutalást, visszatérítést végző pénzügtőri szervnél - Vám- és

Pénzüglőrség Ügnitelszervezési és Számítástechnikai Köryontja -
is intézkedés történt a visszautalások felglorsítása iránt, ígt
várható, hogl a visszatérítéseket határidőre, legfeljebb néhány
napos késé ssel telj esíteni tudjuk. "

Egy százalékoú a
polgárőrsógnekl

Ha támogatni szeretné a polgárőr mozgalmat, ha jől érezte
magát a polgárőr bálakono ha szereti olvasni a Csengelei
Krónílút, kérjük ajántja fel személyi jövedelemadója 1oh-át a
Csengelei Polgárőr Csoportnak! Adószámunk: 18463653-1-06.
Köszönjük!

Polgárőrök



-66-

Megnyírt au
oo

Oregmfflom
1997 nyarén zar:tbe áálakíás miatt az Öregmalom vendéglő.

A korábbihoz képest jelentősen kiboűtették az épiiletet, még
lakószoba is került bele. Az össáerület 676 négyzetméter lett. A
kevésM ismerős könnyen eltévedhet a labirintusszení folyosokon.

Az átalakitás zánásaként Kiss Ferenc február 4-én meghír,ta
azokat a munkásokat, akik a másfrl év aLatt abervhazáson dolgoz-
tak. A baráti körrel kiegészült vendégsereg degeszre ehette-ihatta
magátt a lakomán. A szakácsok most is remekeltek (az előfizetéses
ebédre se lehet eddig parraszunk, változatos és finom).

A zár:tkőru rendezvény uüín a nagyközönreg számara - sokak
örömére - február 6-án nyflt megazÖregmalom.

kontesz Józsefrré

Not|ákné szerencséje
Még az elmúlt év decemberében szervezett akciót a Stollwerck cég
kereskedők részére. A Balaton szeletéből és az Alpia csokijából
kellett naglobb mennyiséget vásárolni, melyért sorsjeglet adtak
ajóndékba. A húzásra januárban került sor, az országban 11 db
100.000 Ft-os vásárlási utalványt lehetett megnyerni. Az egtik egt
csengelei boltosé, Novák Imrénéé lett. Külön szerencséjére a
sokezer forint értékű nyeremény csokit nem kellett elfoglasztania,
azt az iizletében eladhatta.

M, M.
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Úi l<ulttlro§ A ráv,házbar.r
Február hónaptól új közművelődési előadó - ezidáig a legfiata-

labb - kezdte meg múködését Csengelén Baginé Keller Szilvia sze-
meli ében. Az eddigi kultúros a Polgármesteri Hivatalba került.
Baglré Kiskunlralason érettségizett 1995-ben, majd középfokú
:zofn enizemeltető, valamint alapfoku könyvelő és pénzügyi asszisz-
ten-s képesíté*. szeruett 1998. májusaban ment ftrjhez, ezáItal került
i'alunkba.

Baginé elmondta, hogy a jól bevált nyitvatartási renden nem
krr,án váItoúatní, a könyvtar is a szokott időben, kedden és csütör-
tökön 9-I2 és 13-16 óra között lesz nyitva.

Az új kulturos szerződése egyelőre egy éwe szól.
M. M.

ffiryi:-----

,'ní. :-*
'i, i:- {

- rfi{§ :-

Baginé Keller Szilvia, az új közművelődési előadó
(fotó: Molnár MihálD
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takossá$ íúrun [uüáknak
1999.február 26-án (pénteken) 17 órától a Faluházban tájékoztató
lesz az agrártámogatási rendszerről és ahuális lrerdéseltről. A
rendezvényen előadást tart Vincze László országglűlési képviselő,
Antal József az FVM-Hivataltól, dr. Pancza István, az FKGP
országos alelnöke, Csanádi Jánosné meglei kisagazda főtttkar és
Gre gus Sándorné falugazdász.

@roa króníka

Csengele o EEYA Kupa győztese
Bakson második alkalommal rendezték meg a FEVA Kupát,

harom megye másodosztályú csapat (Baks, Balástya és Csanytelek)
és a megye III. osáályu Csengele részvételével.

Elődöntő: 1999. februar 6. Baks - Csengele 2:2 (l:l)
Csengele: Bencsik, Szabó P., Ádám, Tőth Z., Flaraszti Zs., Pipic:- Losoncá
(Mészáros 46.'), Virág (Harasái R. 60.'), FralcÁa, Szanka, Turi.
Gólszerzőnk: Szanka (2).

] ]-es rúgásokkal végül 3:4-re Csengele glőzött. Irányított
sorsolással a hazaiak abban bíztak, hogl leglőzésünkkel bejutnak a
dr;ntőbe. Nem ígl történt, a dt;ntőbe mi kertilttink.

Döntő: 1999. februar 7. Csengele - Balás§a 1:1 (1:0)
Csengele: Berkes, Szabő, Ambnus, TőthZ., Pipicz, Pataki (Dorogi 46.'), Heim,
Turi, Franczi a, Szat*a, Hanasúi Zs.

Gólszerzőnk: Szanka.
A megle II. osztóly élvonalában tanyázó Balástya csak a 94.
percben tudott eg,lenlíteni. A ]L-es párbajban ismét nem remegett
játékosaink lába és 4;2-re glőztünk Ezzel óriási bravúrt vittünk
véghez, a magasabb osztálybeli csapatok orca elől elhoztuk a hl-
pót. A torna gólkirálya Szanlra Tibor (Csengele) lett.

Kun-Szabó Tibor
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Ed írtók Cseneelérű 100 éve:

Erzsébet királyné Iigetie
A boldogult emlékű királyné, a tőlünk oly hirtelen megvált
nagyílsszony emlékezetét kegyeletes kézzel örökíti meg Szeged
város. A közgyulés határozata értelmében az űjszegedi népkertet
ezentul Erzsebet királyné ligetjének nevezik, s a liget címét nagy
áblÉra festeti meg a tanács. Ezen kívül Újszegeden, Csengelén, s a
város alsótanyájan ligeteket szentelnek a dicső királyné emlékének.
A ügeteket Kiss Ferenc kir. föerdész javaslatara nagylevelű hársak
ültetésere alkotjak meg.

(Megielent a Szegedi Hiradó 1899. február 28-i számóban)

Hirbetésel<
100 mázsa nyer§ olajfa rönk tűzifának eladó 600 Ft/mázsa áron.
Erdeklődni lehet Gémes Antalnál a Csengele, Tanya 1,3. szám
alatt vagy a 06-3U 9 684 969 telefonszámon.

400 négyszögöles telek eladó az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
foliasatorral, vagy anélkiil. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnál a
Csengele, Honfoglalás u. 2. szátmalatt.

100 db körbáltís széna eladó. Erdektődni: Bangó Péter Csengele,
Tanya 627. a 0G30/ 9 063 289.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), I db verserty és
] db íérfi kerélcpár (6.000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontásra
(45,000 Ft), valamint 1 db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János
Csengele, Tanya 2]0. a06-30l9 670 360



1999. március 6-án (szombaton)
I9 órai kezdettel birkapörkölt vacsorás

§tőnapi bátí
rendezünk a Faluházban !

Feltep:

Bach szílvía
óneke§-pflFrrdísúa

Zene:
csáki lstuán és zeneícara

Belépőjegyek elővételben vásá-
rolhatók a korona sörözőben
(Csengele, Május I. u. 52. szám)
1 800 Ft-os egységáron.

Mindenkit szeretettel vór a
Polgúrőrség!
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szántásl tílrcsézá§., trágyaszőrást, műtrágya szőrást, vetést, aratást és
homo kho rdást vállalok.

Csókási Tibor a06-30l9 95a 270

IQubtagsági lairtyával rendellrezők minden filmre 5a Ft kedvezményt
kapnak Akinek még nincs kártyája, áneheti a kölcsönzőben. Hótt
aj ánl atomról a Fortuna pre sszó kir akatából tój ékozódhat !

Video-Net kölcsönző
Nag Tamásné

\íercedes. tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
rállalok. Érdeklődni lehet: Csókási Ferénc Csengele, Felszabadulás u.
:6. z286102

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőttag, köles kis és nagl tételben,
tovtíbbd tápok és őrlemények kaphaíók a csengelei vasútáI-
loruímóI lévő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.).
\yitva Gtól 18 órdig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatí!
- Fényruísolds A3 és A4 méretben!
- Gyermcksorozat, ballagós, esküvő-lakodalom"
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jílmek, elemek, albumok,
v ál as zíé k b an k ap h ató k t
- Fényképezogép javíttís, szaktanócsaúís.
- Filmkidolgoztís 7 nap alatt!

Nacsa Jdnosné fény képész
Kistelek, Kossuth u 16.

rddióaOfu60/488 324 7(este) 329 659

Családi eseményelae Qakodalom, ballagás stb,) 220 Volttal műkjdő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólaisi Lászlótól a Csengele, PetőJi u, 20.
szám alatt.8 286 082

egléb rendepé-

képkeretek nagl
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Mindennemű szemes termény tisztiásat vállalom. Ezen kívül
szivatffi jaűtásít és felújítását, valamint terményszállító csigak
készítését rövid hataridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. sám
8259 990 rádióO 06-2019 364 06I

Tóp-takarruíny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-góz,
betongerenda, cserép, íégla, kőpor, cenun| mésa faanyag, sóder
stb.) is drusítok Előrendelés esetén néhóny napos határidővel
hádtoz saíIlítom a megrendelt anyagol Gyors kiszolgólós, kedvező
árak!
A nyinaurtási rend: keddtőI péníekig 7-től 16 órdig, szombaíon
7-tőI 12 órdig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany r. u L
?286 241 rádióO 06-30/9 670 366

Há^áji gépekhez való alkatrészek gyartÁ§t (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balazs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-601487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgrárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: 6765 Cserrgele, Felszabadulás utca 1 1. Telefon: 06-3019 950 272
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefrré

Laputfiat rendszeres en szeml ézi Magl arország l e gnagobb médiafi gl el őj e, az

>()B§EBl/tR(
oBsERVER 8UDAPÉst t,"lÉolartcyrló rrr

1081 Budapest, I/II. ker. Auróra u. 1 ]
Telefon: 3 034 738 Fm: 3 034 744
http : / /www. o b s erv er. hu


