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,,so, ietzt gehört er Euch. Hand drauí": Du Eríngel Bl
(M.) übergibl oííi2iell das alte Feuemehr-Auto a.n sein.en

B aja r űjs á 9 cikk a C s en g el én ek ajón dékozott t ízolt ó aut ó r ól

mEiingei Feuerwehrler bringen mit
Hindernissen ihr altes Auto nach Upgarn
Fehlende Schenkungsurkunde verzögert die Übergabe _ Herzlich áufgenommen

Ering (red). Zu einem
:nteressanten und un-
:erhaltsamen Wochen-
elrd-Ausflug geriet die
Uberfiihrung des alten
Eringer Feuerwehr-Au-
:os in die ungarische

l Pannergemeinde
Csengele.

..Wohin mit dem alten
. Feuerwehrauto?" Diese Fra-
' :e srellte sich für die Freiwil-
']:ge Feuerwehr Ering spáte-
_.::ns nach der Einweihung

I J:s neuen Gerátewagens.
1Das,.Problem" bestand
irlcht lange: Schnell be-
lschloB man, das Pahrzeug
l csenpele zu úberlassen.
I So"machten sich Bürger-
l r,eisrer schacherbauer und
l _, -ler]lche teuerwenmanner
lund -frauen mit dem alten
l . ..^..-; ^:_^_ ^^*i^+^+^_\tr:o und einem gemieteten
i{:tnbus auf den Weg nach Amtskollegen

ngam, Das Feuerwehr- 'iiÍ""r. Űrt Őotmetscher Antal Valhooics (l.) freut sich ilarübti, (Foto. privat

Uniformen- ] sche

Írásunk a 76. oldalon olvasható!

schon drei stunden
valkovics und
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OAfalugazddsz rovata

Allaút€nué§púésl úámo§aüások

Az az igénylő részesülhet benne, aki megfelel a tamogatasi
jogcímek kiilön fehételeinek, továbbá mezőgazdasagi termelő és a
nyilvántartási (regisztrálási) adatszolgáltaüist te[jesítette és nyilvarr-
tartasba vették.

Nő ivarú tetyészáűat állomrány támo gatá*ának feltételei:
- rcndekezzen az á|latlartás feltételeivel
- szakszerű apaállat használat
- tartós jelölés, nyilvántartás, fajtatenyésáő megnevezésevel
- termékértékesítési szerződés
- tartási kötelezettség vállalása
Anyaállat rillomány fenntartí*ínak támogatási feltételei:
- ENÁR jeltllés, folyamatos nyilvántartás
- 20 % fiatalítássa] történő utanpótlás
- meg kell felelni az adott fajta tenyésztési programja szerinti

fotaelőírasnak.
A támogatas mértéke:
- 20.000 Ft húshasznú tehérr" hús- és kettős haszrú magyaí-

tarka tehén, megszületett, megjelölt és nyilvántartasba vett csikóval
rendelkező húshaszrrú kanca,

- 1.200 Ft anyajuh, anyakecske utiln.
A támogatas alapja az induló állománynak megfelelő aoya-

létszáín
Tenyészjerke és -gödölye rállomrány fejlesztési célú tamogatást

azigénylő állomanynövelés cé§ábol veheti igénybe ahazai és import
tenyésztésű, négy hónapnál idősebb tenyészjerke, illetve tenyész-
gödölye esetén, ha folyamatosan termelés ellenőrzés alatt vagy

tt szaporító tenyészetben van, vagy abbol szereáék be.
Az összesített darabszámmal legalább 50 %-kal növeli az induló
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aíryaá]lat allomanyának létszámát. Rendelkezrri kell a tenyészállatra
vonatkozó dokumentációval.

A tamogatás mértéke:
- 6.000 Ft jerke, illetve gödölye import vagy termelés-

ellenőrzé s a]att állő tenyé szet,
- 4.000 Ft jerke, illetve gödölye a szapodtó tenyészet esetén.
Tenyészkocaálomány minősegcseréjének tamogatrási felté-

telei:
_ a tenyészkoca süldő elisrrrert vagy ideiglenes forgalmazási

engedéllyel rendelkező sertésfajtának vagy hibridnek hiteles
törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyésáé§éből szétmazzon,

- a tenyészet PRRS megbetegedéstől mentes legyen,
- az igénylő rendelkezzen tenyészíllatra vonatkozó hitelesített

váxírlási jegyzőkönyweL és azt az igényléshez csatollja.
A tartísi kötelezettseg 2001. december 31-ig tart az induló

állomanyra.
A üámogaüás mértéke tenyészsiildő esetén:
- 95-104 index 8.000 Ft/ kocasüldő
- 105-114 index l1.000 Ft/kocastildő
- 115 illetve felette index 15.000 Ft/kocasiildő.
A fenti támogat,ások legkésobb 1999. ápriüs 30-ig igónyelhe-

tők személyesen vagy meghatalmazott által. A üímogaásban része-
sített igénylő köteles elszámolást.O::n.* a feltételek te§esítéséről.

1999. mfucius 3-an (verdan) 17 órakor újabb gazdaforum
|eszaFaluhazban.

Az APEH Csongrád Megyei lgazgatővga képviseletében dr.
Szűcs Edit, a Társadalombiztosíás Csongrád Megyei lgazgatősága
képviseletében Papp Srándor és a Földművelési és Vidékfejlesáési
Minisztérium Csongrád Megyei Hivatala képviseletében Ádok Mária
tart előadást.

A témak fontossagara való tekintettel
kérek!

pontos megjelenést

Gregus Sandorné
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.Eg bajor újstígban

Rólunk i*ált
Múk év november ekejei számunkban számoltunk be az

eringi testvérköaég adotuínyának, a tűzoltóautónak az űa-
ddsáról. Valkovícs Antal most kapta meg az ottani "Délma-
gtarorsruíg", a Passaueí Neue Presse erről szóIó cikkét, melyet Ie
isfordűott műglafr& Az alóbbiakban ezí Mzöljük

Az eringitúzoltók nem akadály nélkiil
hozták régi autój ukat Mag y ar ar szágr a

Ering. Egy érdekes és szórakoztatő hétyégi kifiíndulásban voh
résziik az eringieknek, amikor az öreg tí:znhíőautőt átadtík a
magyar testvérközsegben, Csengelén.

"Mi legyen a régi ttízoltókocsival?" Tette fel a kérdést
magrának az enngi önkéntes tbzohtő egylet, miutan az új járművtiket
felavatüík. A "probléma" nemsokara megoldódott. Gyorsan
elhataroztuk, hogy a jrárművet Csengelének adomanyozzuk.

Igy vágott neki az útnak Schacherbauer polgármester
valamennyi űzoltóval és hölggyel, akik a régi autót egy bérelt
kisbusszal kísérték Magy u ot szágt a.

A tt2oltókocsi harom &ával korábban indult, mert az öreg
járművet kímélni akarhrk. Mi sem bizonltja jobban az "öreg"
kíméléset, rrunt az, amikor a kisbusszal megórkeáiink Csengelére, a
tr2oltókocsinak még híre-hamva se volt.

Viszont azúdvözlésiinkre készen állt a polgármester, a közseg
képviselői, a jegyző, a tolmács és a tűzoltó gárda díszes uniformi-
saban, csak a jármú hiányzott. Valamennyi vfuakozás utrán felttint
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Max Schlögl és Gottfried Brtindl a még egészben guruló fecskendős
kocsival.

Annál is inkább sávélyesebb volt az also-bajorok fogadtatása
magyar barátaik részétől. Sánta Ferenc polgármester meghívia az
egész csapatot a helyi vendéglőbe, beleértve a tolmácsot, Valkoücs
Antalt és a szállásadókat.

Együttes gyakorlat keretében az eringiek megisrnertették a
magyar tűzoltókkal az'űju tűzoltókocsit. A nem szakmabeliek tettek
egy kört a testvérközsegben, megtekintették a templomot, a háborus
emlékmúvet és a tűzoltouertítat.

A lnp aláírása: "Na, most mór a tiétek. Kezet rá!": Az eringi
polgármester, Karl Schacherbauer (úzépen) e szavakkal adta ót
szeméIyesen az öreg tűzoltóautót kollégájának, Sánta Ferencnek. A
tolmács Vallrovics Antal (balra) is örómmel nyugtózza.

aa

Onkormányzati üIés

1999. február ]5-én rtyílt tilést tartott az Önkormányzat
Képviselő-testülete.

Első napirendi pontként Sánta Ferenc polgármester beszámo-
Iója hangzott el.

Legfonto s abb feladatnak az ] 9 9 9. evi k;ks é gleté s ellce szíté sét
tűzte ki. Ez egúen a legnehezebb feladat az önkormányzat
számóra. Elmondta, hogl a testület előtt a löltségvetési anyag nem
új, hiszen egl fordulóban már egleztetésre került. Szembesültek az
áltami normatív támogatások számszerűségével, átrendezésével.
Tapasztalhattáh hogl az inténnények tómogatása igen alacsony
mértékű. Törvénnyel lett meghatároma a 16 % pedagógus
béremelés - a ,t 3 oÁ szeptembertől - a 13 oÁ nem pedagógus
béremelés. Ez a törvény egrcldalúan rendelkezett, uglanis az ígt
lrBletlcezett többletköltség nincs lwmpenzálva a tómogatásban.
Ezekből a tényekből eredően igen knmoly tárg,lalásolrra került sor
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az intézménnyel, végül is kjzös nevezőre jutottak. Íg,, az önkor-
mányzatnak saját bevételéből lrellea + 8,65I millió forinttal
kiegészíteni az intézmény 1999. évi löltségvetését.

Ósszegzésként a lu;ltségvetés eléggé feszített. Tórekedni kBll
arra, hogl minden kitelező feladatot kézben tudjanak tartani, Ez
csak úgt lehetséges, hogt a saját bevételből kell kiegészíteni
azokat. Ezek a kiegészítések minden évben több és tóbb kiadást
jelentenek.

A műlödtetési célú kiegészítéseket nem lehet a végtelenségig

folami, mivel a helyi bevételek vókozóak Éppen ezért arra lrell
törekedni, hog ésszerű, talrarélros gazdálladást folytassanak
minden szakterületen, és az inténnények tekintetében is.

A polgármester a k)vetluzőkben a lejárt határidejű hatarozat
végrehajtásáról beszélt. Ennek előnnértyelrent az önkormányzat
határozatban utasította az intézményvezetőt, Heim Gézát, hog
vizsgálja felül az 1998-as kt;ltségvetési rendeletben jóvóhaglott
l é t számot, b el s ő t art al élat, e s e tl e ge s átc s oporto s ítá s o kat.

Az intézmény vezetője a fenti határozat végrehajtásóra
válaszolt, miszerint a létszám nem változik, tehót 32 fő. A + ] íő
kisegítő személy beállítása az óvodába kizhasmú foglalkoz-
tatottként lrerül.
Ezt követően a folyamatban lévő beruházásoból volt szó. Áz
óvodai konyha és étterem részének bővítése lúzeleg a beíeje-
zéséhez. A géptároló épület tetőt lrapott, valalására a jobb időben
kerül sor.

Megkezdődtek a tdrglalások a Települési Ónlarmáryrzatok
Orszógos Szóvetségének a löneműk;désevel az elmaradott energia
közmű vaglon önlmrmányzati tulajdonlásóról. Létrejött egt közós-
ség a gáz, illene villamos energia közmű vag/on összehangolt
igény érvényesítésére. Ez az ügl a megle összes települését érinti.

A második napirendi pont az 1999. évi kaltségvetés megtár-
glalása és elfogadása volt.
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Legnaglobb problémát az adóerő mérés bevezetése jelentette,
mivel ennek kóvetkeztében önkormányzatunk 7.654.00a Ft-tal
kpv e s ebb tám o gatást kapott.

A szómok tüIcrében a lcóvetkezőMppen néz ki az 1999. évi
kóltségvetés.

Az önlCIrmányzat 1999, évi tervezett bevételei forrásonként
Ft-ban:

Normatív állami hoz z áj!y|t15,

Településigazg. kommunális és sport: 2I06 x 594 ].250.964.-
Kórzeti ígazgatási feladatok: 2]06 x 8] 170.586.-
Szociális és g,lermekjóléti a. felv.: 2106 x 965 2.032.29a,-
Óyodai nevelés: 52 x 80.000 4.160.000.-
Islrnlai ohatás: 174 83.000 ]4.442.000.-
Hozzájáruláseg,lébfujzolúatósifeladatolrhoz 7.856.730.-
Helyi la;zművelődésifeladatok: 2106 x 635 1.337,310.-

Normatív állami hozzójórulások: 31.249,880.-

Normatív kötött felhaszruílasú közoktaüísi kieg. tamogaüás

Pedagógus szakvizsga, továbbkepzés 436.000.-
Pedagógus szakk)nywásárlás 195.000.-
Tanulók tanluinyvvásárlása 290.700.-

Normatív k;tatt közohatási támog.: 921.700.-

Szemólyi jövedelemadó bevétele :

SZIA átengedett rész 15 oÁ 3.958.553.-
Tlrs. gazd szempontból elmaradon: 2106 x 2041 4.298.346.-
Altalános tómogatás 2.000,000.-
TelepüIés ig. komm. sportfeladatok 886.626.-
Lakott hilterülettel lrapcs. feladatok: I23I x 2000 2.462.000.-
Szociális és gtermekjólétifeladatok: 9.388.548.-
Lakásfenntartás, lakáshozjutás ].053.000.-
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SZIA kieg. a dffirenciálódás mérséklésére 16.931.252.-
SZIA bevételek: 40.978.325.-

Áltamt támogatás + SZIA összesen: 73.149.905.-

Ezen ósszeg 847.205 Ft-tal tóbb az 1998. évi támogatóstól. Ezzel
szemben az ónkormányzat laStelező feladatainak lökségei
(int é zm é nye k műkö dt e t é s e, s tb. ) na glmér t é kb en e me l ke dt e k.

Gépjárműadó 1.300.000.-
Iparűzési adó ]3.000.000.-
Sajátíolyó bevétel 3.861.000.-
Sajátfolyó bevétel intézményi 2.200.000.-
Felhalmozási bevétel 150.000.-
Működési célú átvétel MEP-től 2.038.800.-

A bevételekfőasszege: 95.699.705.-

Az önkormányzat lu;ltségvetési szervei 1999. thi tervezett
műkódési kiadásai:

A Polgármesteri Hivatal, mint intézmérty összesen 50.960.000
Ft-bóI gazdálladik tervezetten, mely tartalmazza a személyi
j uttatásokat, a munkuadókat terhel ő j árul é lrolrat, dol o gi kiadáso kat,
valamint a pénzeszköz átadásokat.

Az Áltatános Islrola, mint inténnény összesen 38.]40.000 Ft-
ból gazdálkodik tervezetten, mely tartalmazza a személyi
juttatásokat, a munkaadólrat terhelő járulékokat, valamint a dologi
kiadásolrat,

Az önkornr.ányzat 1999. évi beruhtízásai

Óvodai lr.onyha bővítése előirányzottan 3.85a.000
Gépszín építés előirányzottan 2.000.000
Fiatal házasok lakástámogatása (építés, vásárlás) 750.000
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^z 
1999. éü költsegvetés szakfeladatonkénti ájékoztatő adatá

Kisegítő mg. szolgóltatás
Eptjleífent. é s lcorszerűsíté s
Közutak, hidak at. felad. az.
Faldmérési és térk szolg.
Onk. i gazgatási tevékenysé g
Tűmédelem, kat. ellá.
P o l gári v é de lmi tevé lrertys é g
yízkareIhárítás

Yáros és község szolg.
Kazt e me tő fennt art d si fe l adat o k
KóniI ógítáSi feladatok
onknrm. elszámolása Iskola
Ónlrarm. fela. nem terv. elsz. bev.
H_áziorvosi szolgált.
Ugeletí szolgólat
Iskola eü. ellátás
Fogorvosi szolgált.
Yédőnői szolgálat
A,nya-, gtermek- é s csecsemővédelem
AI I ate gé szs é gügli tevé leenys é g
Hózi segítségnyjjtás
Családsegítés
szociális étkeztetés
Re nd s zeres p énzb eni e lt átós o k
Eseti pénzbeni ellátások
Egléb szociális ellátás
Te l epülé si hull ad é k lrBzel é s e
Eg,,éb szórakoztató lallturólis tevékenység
Kózrnűvelődé s, könyvtári tevétrenysé g
Máshovó nem sorolt sporttevékerlys e g
Családi ünnep szervezése

Kiadások:

2.475.0a0
750.000
830.000
500.000

26.500.000
350.qaa
360.000
30.a00

700.000
120.000

1.236.000
35.940.000

220.000
852.00a
40.000

í 10.000
].530.000

585.000
3a.000

I.672.000
280.000
180.000

4.] 2a.000
2.450.0a0

200.0a0
I.260.0a0
I.335.000

275.000
800.000
50.00a

85.780.aa0
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ÁImlános tartalék
céltartalék

összesen:

678.000
442.000

86.9a0.00a

Kiadások főösszege %.5a0.000 Ft, amihez az islrola
2.200.000 Ft-os kiadása (sa]át bevételből) még hozzájön. Tehát a
kiadásak míndös szesen 9 5. 7 00. 000 Ft- ot tesznek ki.

A ktilt;nbaző eglesületeket továbbra is tudja az önkormányzat
tómogatni: sporteg/esület, tűzokó egtesüIet, Polgirőr Csoport stb.

A szociális jellegű kiadásokat szintén tudják biztosítani.
A beruházásokat le kellett szűkíteni, Ieginlaibb a falyamatban

lévőklrel tudnak számolni.
Ósszegzésként megállapítható, hogl az állami támogatások

c s ö kke nt e k, a m e gl év ő int é nn ény e k fo ly am at o s műlq; d é s e t ov áb br a
is biztosított. A helyi bevételi források jelenléte naglobb szerepet
kapott és kap a jövőben is.

Á beruházósoknt tudják folytatni, az óvodai ,konyha hosszú
időre az étlreztetést biztonságosan megoldja majd.

A lózség fejlődése, népességmegtartása, az önknrmárryzati
vag/on állagának megóvása, úthólózat javítása fontos feladatok a
műla;dtetések mellett.

Továbbra is alapelv a talrgrékos, jól átgondolt, kellően
megalapozott kakségkímélő megoldások keresése mind az
önkormány z at, min d az i nt é zmé ny e k v on atka z á s áb an.

A la;ltségvetésben a bizottságok vélemértye, javaslata meg-
hallgatósa után a testület eglhangúlag elfogadta a löltségvetést,

A harmadik pont a kepviselő-testület ez évi munkatervének
elfugadása volt. Az 1999-es éwe a testület 10 ülés megtartósát
fogadta el, melyek altuális programja mindenlar nyilvónosságra
lrerül. A z ül é s e ke t t ermé s ze t e s en e l ő ké s z ít ő ül é s e k fa gi ák m e ge l ő zni.

Negledik és eglben utolsó napirendi pontként az Általános
IslCIl a Szervez eti é s Műla' dé si Szabályzatának j óv óhagtás a t örtént.

Ifi. Kormányos Sándor lrepviselő
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@r*t krónika

Harmadlk helyezős Baksoll
1999. február 20-án második alkalommal rendezték meg Balaon a
FEYA 2000 teremlabdarúgó tornát. A csengelei eredmények:

FEVA 2000 - Csengele 8:7
Csengelei gólszerzők: Szanka (4), Franczia (1), TőthZ. (2).

Csanytelek - Csengele 6:2
Csengelei góllövők: Harasái Zs., T őth Z.

Csengele - Albion mulató (Kistelek) 5:3

Csengelei gólszerzők: Berkes (2), Tóth Z.(2), Szanka.

Csapatunk ezeklrel az eredményekkel a harmadik helyet szerezte

meg a kupón. A torna legjobb kapusa a csengelei színekben játszó
Berkes Attila tett. A gólkirályi címet a FEVA 2000 színeiben játszó
Kovács Zsolt nevű glőri teremlabdarúgó szerezte meg. Á legjobb
játékasnak járó díjat Gál Róbert csanyteleki játékas nyerte el. A
kupa érdekessége volt, hogl a balai labdarúgó csapatot nem hívták
meg a szervezők. A gtőztes Csanytelek csapata, második a tavalyi
glőztes, a FEYA 2000lett.

i)a}

A kiskunmajsai labdarúgó torna újabb eredményei:

1999, febr. 20. F'ortuna presszó - Leone 510 (Kiskunmajsa) 6:2
Csengelei gőlszeruő: Süli (3), Sejben, Máhler, Ádehardt.

1999. febr. 20. Fortuna presszó - Bugac 5:2
Csengelei góllövők Ádehardt (2), Süli (2), Ma}rler.
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A majsai teremtornán eddig elért eredményeinkkel glakorlatilag
elsők vaglunk 12 góllal kellene kilrapni az utolsó mérlózésen
ahhoz, hogl elveszítsak a kupát. Eredményhirdetés februór 27-én.

Kun-SzaM Tibor

Ezí ít,tók Cseneeléről ,100.eve:

kiküldött mérnök a külterületen
A város berlőitől egyre-másra érkeznek be panaszok a polgármesteri
hiv,atalba az utak járhatatlan állapota miatt. Legutóbb a csengelei
gazdák panaszkodtak, hogy a majsai útbol ktágaző s felső-
Csengelének haladó út jarhatatlan allapotban van. Ennek vusgáiatát
a város fömérnöke Simák Ferenc mérnökre bízta rá, ki rna
Kistelekre ment ki, honnan kocsin járta be a csengelei utat. A
mérnök tényleg rossz állapotban találta a panaszolt utat, hogy azon
segíteni ke1l, mert járhatatlan. Azonban nemcsak a csengelei út,
hanem sz,ímos más kiilterületi útja a viárosnak ászolgél hasonló
vélemónyre. A berlők te$esen elkedvetlenedtek, fizetik az 50 kr-os
űtpérzt, melyet évek óta nem a rendeltetésere fordítanak, hanem az
útalaphoz csatolnak. Laszlő Gyula h. polgármester 1884-ben, mint
előadó tanácsnok a külteriileti dűlőutak fennkrtrisa érdekéből s
hogy a berftildek kedvezőbben megközelíthetők legyenek, javasolta
a bérftildek holdja utám az 50 krajcarok fizetéset. 1884-től fogroa
1890-ig Lászlő Gyula a holdak után befolyt péruen tényleg a
külterületi Szaharan megvetette alapját az úthálózanrak. Történt
azonban, hogy 1890-ben a törvény a polgármesteri hivatalhozutalta
át az il§:gyeket s azóta az évente befolyó mintegy 14.000 fu-ot az
túalaphoz csatol§ák s esetről esetre kell könyörögni néhány szazftt-
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ért, hogy a hiltenileti rrtak gödreit elegyengetni lehessen. Az úttigyi
hatóság ily rendszerrel lerontja a uer6ia.t-.;tiu.a"rr"."oJget, *.*
ha a berlők nem közelíthelik meg a fiildeikei nem is adnak'oly árt a
P,'l"kg1 mint eddig adtak. Kívtánatos volna, ha az,nttilyi t atooig u
berftrldek közdtt elmenó utak helyrehozására ez évbei az úgyis aberlók altal fizetett 14.000 frt-ból nem garasokat utalna ki, hanem
megfelelő összegeket.

(Megjelent a Szeged Hiradó 1899. február 25-i szómában)

Hirbetésel<
100_ +i_":" nyer§ olajfa rönk tűzifának eladó 600 Ft/mázsa áron.Erdeklődni lehet Gémes AntalnáI a Csengele, r"oy" r:. szám
alatt vagy a 06-30/ 9 684 969 telefonszámon.

40o négyszögöles telek eladó, az Ady Endre u. 6. szám alatt 2öliasítonal, vagy anélkül. Érdeklődni lehet vlgt, z*ttoa aCsengele, Honfogtalás u. 2. szárr-alatt.

I00 db körbálós széna elaúí, Érdeklődni: Bangó Pérer Csengele,
Tanya 627. O aG30/ 9 063 28g.

!ta!_ok: S lb egten§ely9s q7tkocsi (80.000 Ft/db), I db verseny ésI. !| rú kerékpár @.a00 Ft/db), Polski Fiat ]500 bontásra
ft5,000 Ft), valamit ] a! 2lajégőíej ÉrdeHődni,- aáoin Jónos
Csengele, Tartya 2Ia. a06-ZaP OÓ 5SO

gry,|y Imréné háza (Csengele, F.elszabadulás u. 13. sz,ám)eladó.
Erdeklődni: Nagy Józsefirénál a Csengele, Tisza u. s. szrim atatt,vagy Túri Jtínosnál a Csengele , Árpaai. zq. szám alattltereion, zso
149),
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I999. március 6-án (szombaton)
I9 órai kezdettel birkapörkölt vacsorás

Fettépl
Baeh §zilvía

énekes-parodista

zene: csaki lst(án és zenekara
A tombola fődfia 1O0.0OO Ft-os robogó lesz!

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

Míndenkit szereteűel vór a
Polgdrőrség!
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Sánta§t, titrcsázást, trágyaszőrást, műtrágyaszórást, vetést, aratást és
ho mo kho rdiást vállalok.

Csóká§i Tibor 006-30/9 950 270

Kubtagsági lairtyaval rendellrezők mindenfilmre 50 Ft kedvezményt
lrapnak Akinek még nincs kartyája, áneheti a kölcsónzőben. Heti
aj ánl at o mr ó I a F or tuna pr e s s zó kir akat áb ó l t ój é ka z ó dhat !

Video-Net kölcsönző
Nag Tamásné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta tehersállíást 15 tonnáig
váilalok. Erdeklődni lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26. t286I02

Árpo, kukorica, búu, zab, rozs vetőttag, köles kis és nagl íételben,
tovtíbbá tópok és őrlemények kaphatók a csengeleí vasútáI-
Iornásuál lévő Kisbetérő terményboltjdban (Kistelek, Tanya 3l2.).
Nyiíva Gíól 18 óráíg. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a po§ta melleű!
- Igazolvónykép 3 perc alaű!
- Fénynuísolós Á3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egléb renderyé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, íílmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
váIasdékban kaphatók!
- Fény képezógép javűús, szaktanócsadós.
- Filmkídolgoztís 1 nap alatí!

Nac sa Jáno sné fény kép é sz
Kislelek, Kossuth u 16.

rúdíóa06-60/488 324 ?(este) 329 659

Családi eseményekre (akodalom, ballagás stb.) 220 Tolttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólrgsi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt.8 286 082
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Mindennemű szeme§ termény tisáítását viállalom. Ezen kívül
szivatffi jaűtásat és felujítráMt, valamint terményszállító csigak
készítéset rövid hataridőre vá:llalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
8259 99a rádióO 06-2al9 364 061

Táp-takannúny kereskedésemben tüzelő- és epítőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is órusítok Előrendelés esetén néhóny napos határidővel
hózhoz szállítom a megrendelt anyagot Gyors kiszolgúltís, kedveó
árak!
A nyitvatartdsi rend: keddtőT péníekig 7-tű 16 órdig, szomhalon 7-
tőI 12 órdig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
í286 241ródióa 0G30/9 670 366

Háztáji gépeklrez való alkatrészek gyérásátt (fogaskerék §tb.)
vállalom. PB-gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) áilandóan
kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulrás u. 3.

CI 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárór Csoport trámogatóinak

havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Srerkesáőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 1l. Telefon: 06-30/9 950 272
Alapító szsrkesúő; Molnfu Mihály Felelős szerkesdó: Kontesz Józsefué

Lapwtkat rendszeresen szemlézi Maglararszóg legnaglobb médiafiglelőie, az

>oB§tB1/ER<<
o8sERVrR BUDApEsT MÉDlAFlcyELó KFT,

1081 Budapest, WI. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 3 034 738 Fm: 3 034 744
http : //www. o bs erv er. hu


