
VIil. évfolyam 8. sám 1999. április 15.

Ieszé[etés lTilli linstüilet únal

Az új szponzorral laiszült inte4únk a ] 29. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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CAfalugazdász rovata

§pals,sp€rfí apaállaú haspnálaü

e s/tqg9. (I. ZO.)TVM rendelet rállattenyésztési tímogaüís}roz
kötődő 47-50 § alapjan a szaporítóanyag használatához aMagyar-
tarka Tenyésáők Egyesülete által az első termékenyítési támogatas-
ra kiielölt bikák az a\áhbíak:

Kettőshasznl (10 db) Húshasznú (5 db)
ll974llÁsz 12433 Jobb
D3a3 Jogos 13205 Moha
12417 Jtínoska 13951 Német
12425 laj 14180 Pöttyös
12842 Lenge 14283 Passzív
72843Léba
12844 Lidérc

'2845 
Lehel

12846 Lantos
12985 Löncs
A fent megielelölt tamogatas mellett a 13-14. §-oz kötődő

nőivarú szarvasmarha áJlonrrlnyfenntartás tamogaüás igénylése
esetében is ajánlatos figyelembe venni a jelen kínálatot a mesterseges
megtermékenyítés esetén. Ez utóbbih oz még csatolandók:

1. Nyilatkozá a csőd-, felszímolás, illetve végrehajtasi e|jánís
mentességről.

2. Nyilatkozat aköztartozásokról (APEH, TB, VPOP).
3. Nyilatkorat az állattenyésáésről szóló 1993. évi C)CV. tör-

vényben előírt tenyé sztési hazzájárulás befizetéseről.
4. Termékértékesítésre vonatkozó dokumentumok.
5. Elisrrert tenyésáőszervezet igazolása a szakszerű apa.íllat

hasmálattől, és arró| hogy az állatallomany nyilvantartasba vétele
megtörtént, illetve folyamatban van.

6. Álategészsegügyi igazolás.
Gregus Sándorné
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JA glógltorndsz aj ónlj a

A gierinc
Az emberi test tengelyszerve, amely csigolyákbol és közöttiik

lévő rugalrnas porckorongokból épül fel. Alakja meghatározza a
törzs formájáto az egész testtartást. A gerincen oldalnézetből élettani
görbületek láthatók (a háti és keresácsonti domborulat, valamint a
nyaki és ágyéki homorulat), melyek fontos szerepet játszanak a test
e gyenzulya szempo ntjábó 1.

A gerinc tehát igen fontos része tesíiinknek, ezért kiilönleges
odafigyelést érdemel egész életiink során. A gerinc folyamatos
karosodását befolyásolja az életmód, a mozgáslrultur4 a
törzsjzomzat edzettsegi állapota.

A helytelen tartás, és a gyenge aomzat kedvez a gerinc
tulterhelődésének. Ennek következtében a porckorong alakja meg-
változik, a szomszédos csigolyák közelebb kerülnek egyrrrás}roz. A
megviáltozott szerkezeti körtilmények miatt az érintett gerincszakasz
elveszti stabilitásat. Ezéútal a gerinc több pontja is fajdalomforrásstí
válhat.

A háti és deréktáji fiíjda|mak a leggyakoribb mozgásszervi
panaszok kőzétartomak, és ezek a gerinc állapoával összefiiggnek.
Gerinciink védelmére egész nap gondolni kell. Fontos, hogy fudjunk
kiilönbseget tenni helyes és helytelen mozdulatok között, képesek
legyiink rossz szokásainkat elhagyni, és igénye{iik a gerincvédő
életmódot.

Reggel ébredés utarr nem sz,abad hirtelen kiugrani az ágyből.
Néhany nyújtóás, majd oldalra fordulva lassú felegyerresedés min-
denképpen kedvezőbb gerinctinknek.

Öfttizktides szempontjából kíméletesebb, ha a zokni és cipő
húásakor előrehajlás helyett a székben hátradólve csípőnk és
térdtink hajlításával Líbunkat húzzuk fel.
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Ha lehetősegiink van rti keriiljiik a hosszan tartó iilő és álló
helyzeteket. Ha mégis sokat kell állnunk, akkor könnyíthetiink a
gerinc terhelésén úgy, hogy felváJtva egyik, illetve másik lábunkra
helyezzíik a testsulyt. Házimunka sorián (pl. vasalás, ffizés) az egylk
lábunkat székre téve jelentősen c$ikken a gerinc fesziilése.

A hétközrrapokon is kímélhetjiik gerinctinket a követke_
zőképpen:

üÉsruÉl

Fonto6 a gedrc
ágúéki hoínoíUletának l&rakítá§a.
Tehéíínento§ító lEiágl a
kaío|d(al való támaszkodás.

At-úsruÁl

Ebb€n a hetrzetben b haszÍlo§ a
tórzs mognánrasáá§a-
A gÉíinc te.hdó§ét a tp:;izmokés
íalizttok gDrakoíi n €9f6szílés€
b halá§Gan csó*dcfiti.

FEKVÉSNÉL
M€gíígl€ló kgínény§ógo.
rtem s0pped6 a{zat ágÉqét
ajánlott Hasznos bh€ta
csípó és tétdiz0let
b€hajlltása, alátárnasztása.

TEHEREMELÉS:

ffiffiMM
A gerinckímélő életrnód szabályainak betartását a gerinc

meghálá|ia.
Ha mar derék- illetve gerincflájdatmak vannak, akkor győgy-

tornász iranyításával megtanulhatók azok a gyakorlatok, melyek a
gerincoszlop melletti izomköteget erősítik, és ez,zel valamelyest
tehermentesítik a gerincet. Ezáltal a mozdulatok körrrryebbek lehet-
nek, a fajdalmak cstikkenhetnek.

Kornrányo sné Váradi Ildikó
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rA bőkezű támogatő

Otvenóves ówforduró|án rrem
magára, hanem Csengelóre

gondolú
Kiskunmajsa után községünkben i§ megjelentek a tanyókat
vósórló németeh A köIni Willi Dinstühler a Kókai-íele tanyát
mondhatja magáénak Ő és barótai ruíjus 15-én a csengeleí
focMókkal fognak tugmérkőu| közben a szurkolóűíbott sörrel
és pogócsóval lótja vendégüL Este a tanyójón rendez pal,tit, ahol
5 csengeleí intézményt, ílletve szervezetet naglobb összegű
iámogatlrsban kívdn részesítenl A míndig mosolygós Dínstühler
úr késaégesen vólaszolt lapunk kérdéseire. A fordíttíst Valkovics
Antaln a k kiiszönh etj ük

Több száz kilométerre lakik Csengelétől. Mi vonzotta erre a
környókre?
- Két éwel ezelőtt meglátogattam a testvéremet Magyarorságon, és
egy iinnepélyen felajánlottak vételre egy háuat, véletlenül Csengelén.
Nekem annyira megtetszett, hogy meg is vettem. Úgy hataroztanTt,
hogy itt maradok az életem hátralevő részében.
Mi a véleménye közsógünkről, azitt é|ő emberekről?
- Nem sok embert ismerek Csengelén, de ez egy vép kicsi falucska
itt, Magyarorságon. Az emberek mind barátsagosak és kedvesek,
remélem, hogy jól ki fogok veliik jönni.
Volt-e a családjában magyar sármazású?
- Nincsenek magyar óseim.
Űzletititkaira nem vagyunk kíváncsialq de azt megtudhatnán§
hogy milyen területen dolgozik?
- Gépészrrrérnök vagyok. Van egy kis tizemem Németországban
maí 25 éve. Az autófejlesztési iparnak dolgozom. Nagyon sokat
dolgoáam a 25 év alatt, és most azon gondolkozom, hogy
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kevesebbet kellene. Még akarok Németorságban valamit csinálni,
de mindig kevesebbet. Egyediil építettem fel az tizemet. Nullaról
kezdtem, nem volt semmim. Az utóbbi 10 évben éü 5 napot voltam
szabadságon. Ha nem kapcsolódok ki néhrány napot, valószínűleg
Csengelére sem jöhettem volna el. Megfordult a fejemben az is,
hogy magyar iizemekkel dolgozrék együtt, ha ez lehetseges.
Munkát tudok hozri Németorságból. Nem is lenne rossz...
Május hónapban ünnepli 50. szütetésnapját. Hogyan tekint
vissza az elmúlt félévszázadra?
- Janu.árban lettem 50 éves. Szerefirém a sziiletésnapomat utólag,
májusban megíinnepelni, mert akkor már szép az idő. Szeretném a
barátaim nagyobb részét itt látni Magyarorságon, ezért solcukat
meghívtam Németorszígbó| valamint a magyar barátaimat és
ismerőseimet is. Az életem első 50 éve nagyon mozgalmas volq
nagyon sokat dolgozÍ,am) sokat jártam a világot, és most szeretnék
egy kicsit nyugodtabb helyet e7Én a fiildön, a}rol a második 50
évernet elttlltom.
A májusi partiján több csengelei szenezetet, intézményt kíván
nagyobb összeggel támogatni. Mi vitte eíTe az elgondolásn? Ez
a támogatás egyszeri vagy rendszeres lesz?
- Az a kis pénz nem is az enyém. Az egész szüetémapi ajándékról
lemondtam. Aá kértem a barátaimtól, ne ltozzanak ajándéko!
hanem adjanak jótékony*ígi célra pénzt, amelyet csengelének
szereürék továbbítani. Ha majd 100 éves leszek, akkor meg fogom
ismételni, de lehet, hogy előbb, ha majd 60 éves leszek. De
önmagában ez egy egyediili eset.
A sportkör is a támogatottak között van. Ön milyen sportot űz
szabadidejében?
- Ma már nem sokat sportolok, korábban viszont igen. Focit
játszottam.
Milyen benyomások érték Magyarországon? Merre járt eddig
országunkban?
- Előszöt 6-7
megtekintettem

éve voltam Budapesten, nagyon tetszett. Most
Pécset, szétnéztem Szegeden. Mindkettő nagyon
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A csengelei tanya hózörzőjével

tetszett, mint Kislrunmajsa és Csengele is, ezek a nyugalrnas helyek.
Remélem, hogy mielőtt ez a hán kéuen lesz, Magyarorság többi
részét is megismerem. A Balatonon i§ jártam már.
Mennyire ismeri nyelvünket?
- Nagyon keveset tudok magyarul" kb. 50 szót. Megpróbrálok többet
megtanulni, de nagyon nehéz a magyaí nyelv. Keveset vagyok
Csengelén, mert nem ismerek senkit és nem tudorrr, ki beszél itt
némettil. Sok isrrerőxim van Kiskunmajsín, ezért vagyók iOUUnyire
ott. Remélem, hogy ezváltozl.dfog. Úgy hallottam, nyílt egy új ven-
déglő, ahol lehet étkezri. Van egy barátom - ő is német -, aki jövő
évtől mrár itt lakik Csengelén. Májusban kész lesz a háza, és akkor
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ketten lesziink Csengelén, és lehet, hogy még szaporodni fo$mk.
Hogyan ízlenek a magyar ételek?
- Nagyon meg vagyok elégedve veltik, ízlenek. Szeretem a
pörköltet, csak néha erős.
A lánya mivel foglalkozík?
- Még iskolába jtír, most érettsegizik. Ó a harmadik Csengelén,
egészen el is felejtkeztem róla. Neki is van egy tanyája mellettem,
remélem a háha]évő időmet nagyon sok boldogsrigban tölthetem
vete itt, Csengelen. Ő is szereüre nagyon sok barátot, és a nyaron
üdülni azokkal, akiket eddig megismertiink, meglátogattunk. Neki is
tetszik itt lent.
A születésnapi ünnepségen milyen program lesz?
- Az tinneplés az meglepetéq arról nem szereírék sokat be-
szélni!
Csengelén nincs titob itt mindenki tud mindent...
- En is aá hiszem, mert atrogy itt megyek mindenfelé, az emberek
integetnek, barátságosak En még senkit sem ismerek, csak visszain-
tegetek.

kontesz Józsefoé

I(ötelezővédekezni a
hörcsög ellen!

A hörcsögfertőzés a Tiszántúl egy részén jelenleg
rendkívül erős, és az eddig végrehajtott védekezések ellenére
komoly lcírt okozott a mezőgazdasági termelőknek
A védekezéssel kapcsolatban nyomatékosan felhívjuk a
figyelmet, hagy az 5/1988. (IV. 26.) MÉM. rendelet 2. számű
melléklete értelmében a hörcsög veszélyes károsító, ezért a
fertőzött teriileteken (nem csak a mezőgazdasági művelés alat-
tiakon)
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a fr' l d t ulaj d o no § a, b ér lőj e, ílletv e h as zn ólój a
köteles a hörcsögfertőzést felszómolni,

és a fertőzésmentességet folyamatosan biztosítani.
Ennek végrehajtását a megyei Növényegészségügyi

Talajvédelmi Allomás felügyelői ellenőrizni fogiálq
amennyiben a hörcsög irtását

t999. május 10-ig

a terütet használója nem, vagy nem hatékonyan végezte el, a
védekezést közérdekű védekezésként a növényvédelmi hatóság
elrendelheti és végrehajthatja, valamint pónzbírságot szabhat
ki. Ezek együttes összege lónyegesen magasabb lesz (szerköltség,
munkaerő és annak közterhei, stb. és a pénzbírság), mint a
termelő által kötelezően elvégzendő védekezés költsége.

A védekezés eredményességének biztosítása érdekében a
h ö rcsö gök által fertőzött tefii leteken

kö zel egyid ób en, ö s s zeh ang o lton

kell a kezeléseket vógrehajtani és szükség szerint ismételni.
Ennek kivitelezésében az önkormányzatok jegyzői, a
falugazdászok és a növényvédelmi felügyelők segítenek Fontos,
hogy kezeletlen fertőzött gócok ne maradjana§ ezért minden
termelőnek elemi érdeke ezeknek jelentése a jegyző, vagy a
falugazdász íelé.

A hörcsög irtása csak a lakott lyukak kezelésóvel lehet
hatékony. Az erre a célra engedélyezett hörcsögirtó patronok
(Gutyás-Palotás-féle, illetve Critox) a gazdaboltokban bárki
sámára honáíérhetők Em ellett növényvédelm i szakm érnökök
használhatnak Polytanol-t és Delicia Gastoxin-t is.

1999. áprilisától kizárólag a tavaszi hörcsögirtás
megkönnyítése érdekében - előzetes igény bejelentése alapján -

e§

es



-I34-

beszerezhető a gazdaboltokban (pl. Agrobuti§ Szeged, Töltés u.
57tB.) a

hörcsögirtó csalétek

is, melynek egy hörcsög}yukra eső költsóge igen kedvező. A szert
a gazdaboltokba igény szerint szállítják ki. A megfelelő szakmai
inínymutatást ós hatósági felügyeletet a növényvédelmi
felü gyelők b iztosítj álr.

Természetesen ezektől eltérő ós nem tiltott hatékony
eljárások is alkalmazhatók (csapdázáso kiöntós, stb.).

A védekezés optimális időszaka az idén április 15. és
május 10. között várhatő, amikor az őszi gabonák és a tavaszi
növények még nem takarják teljesen a talajto í,gy a megnyitott
kotorékok jól láthatók

Növényegészsógügyi és
Talajvédelrni Áilomás

@r*i krónika

Győztes mérkőzések
sorozata

Bainoki meccsek:

1999. március 27. Csengele - Sándorfalva II. 1:0 (1:0)
Vezette: Nagy. l}a néző.
Csengele: Berkes, Szabó, Ambrus, Tóth, Harasái (Bencsik 89.'),
Vígh (Pataki 60.'), Heim (Mészáros 80.'), Franczia, Sejben, Szanka
(Dorogi 88.').
Gólszerzőnk: Szanka.
Magabiztos játéklral, de csak egl góllal bírtuk leglőzni az örök
"mumus"-t,
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1999. április 3. Csanytelek II. - Csengele 0:1 (0:0)
Vezette: Papp. 300 néző.
Csengele: Berkes, Szabó, Ambrus, Tóth, Heim (Molnár 80.'),

Losoncá (Pipicz 60.'), Vígh (Bencsik 88.'), Franczia (Dorogi75.'),
Túri, Sejben, Szanka (dr. Bitó 65.).
Gőlszerző: Sejben.
Az őszi óvott mérlózés után a csanytelekiek mindenáron meg
akartak verni bennünket, ezért megte II. osztályú csapatolűól játé-
kosokat hoztak ót erre a mérlőzésre. Sziltózóan lremény küzdelem
után értékes 3 pontot szereztünk.

1999. április 10. Csengele - Déli-Apró mérkőzés elmaradt!

Edőrrcrkőzés:

1999. ápr. 6. Kisteleki TE (megyei I. oszt.) - Csengele Iz2 (0:2)
Csengelei gőlszerzők: Pataki, Sejben.

Kun-Szabó Tibor

Ezí írtók Cseneeléről 10 éve:

Leépül vagy felépül...
A baromfitenyésáés, a csirkenevelés jövedelmezősege a termelők
szerint sokat romlott az utóbbi időben. Nemrég még sorra épültek a
nagytizemi telepek, háááji ferőhelyek. Miközben kideriilt, a piaci
korlátok miatt csökkenteni kell a fejlesáések ütemét. A kereslet
cstikkenéset az átvételi áíak közvetítették. A táptakarm.ány
magasabb érát, s egyéb költsegek növekedéset nem ellensűyoáák a
feldolgozók általt kínált emelések. Megyénkben ez az ágazat a
termálenergia haszrosíüísanak egy lehetséges módjanak kínálko-
zott. Az olcso flítés önköltseget cscikkent, így azok a gazdaságok,
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ahol ez a természet adta kincs hozzéÉérhető, abban bímak, hogy a
ringben legtovább kitarthatnak.

Csengelén az Atanyhomok Tsz-ben a termálos telepen 240
ezres furnusok váltják egymást. Tavaly a szövetkezetúL 1 millió
200 ezpr broilercsirkét értékesítettek, ennek egynegyedét nevelték a
a háztáji gazdaságokban. A gazdasagossíg Auer Mihály elnök
szerint átlagban 0-0, vagyis se nyeresego se ráfizetés. Ahhoz
mindenképpen kevés, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. A
válla]kozók közül az idén sokan visszaléptek, illetve mással
próbálkozrak, jelen esetben libaneveléssel, mivel piüanatrryilag ez
jobban fizet. Mindezek után szímomra meglepő, hogy a közösben
most épül a meglevővel azonos nagysígú új telep. Ene is akad
magyarázat: a benlháaásoknak nagy a tehetetlensegi nyomaték4
amit a jobb, vagy jobbnak vélt időben elkezdtek, péí:.zt öltek bele,
artnem lehet csak úgy ripsz-ropsz abbahagyní. Aztán, ha elkésziil,
talán épp egy hullámhegy következik, erre kell blazírozri. Ha
mégsem jönbe az optimista változat, kezdődhet a fejtörés, mi másra
lehet, esetleg átalakított fornrában, hasmosítani a létesítményt.

Vannak apró biáató jelek. A feldolgozó vállalatok ugyan még
áraikkal nem liciálnak egymásra, de készsegesebbek a
szerződéskötésekkel. A termelő ebből aztátja, valami mozdulhatott
a piacon. Hogy eztaftős tendencia-e, vagy csak vráratlan ingadozás,
nem lehet még tudni.

Az eredeti elképzelések szerint a harmadik termálkút mellé is
baromfitelep készült volna. A kutat megnyitották, s most var sorara.
Bár egyelőre nem valőszínű, hogy a köze|iövőben bele mernek
vágni e bizonytalan kimenetelű fejlesáésbe.

A termálvu hasznosíása többlépcsős, az elsí telep mellett a
csurgalékvizet még a kertészeti telepen sarcolják meg. Virágot,
paléntát termesáenek. Szerencsére a víz, miután lehűlt, alkalmas az
öntözésre is, 

_ 
nem taítalrairaz olyan sokat, amelyek a környezetet

krirosítanák . Így * épírtett tároző és az összegyujtött .r*gáFt ri"
révén 250 hektar terület öntöáető. Az idén új öntözőberende-
zéseket állítanak munkába, hogy a növények optimális időben
juth4ssq4ak az éltető vízhez. A biáonságos burgonya- és parad!
csomtermelés enélkül szinte ell.epielheteilen.
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A vátrakoások korát éljük, így Csengelén is bínak abban,
hogy a fold kincset minél teljeskörűbben kiaknázzak. A külső
körtilmények rá]landóan váitontak, ehhez ók úgy tudnak
alkalmazkodni, hogy kedvező széljarás esetén azomal rajtolnak. Ha
szélcsend van, akkor meg kell próbálni kiMjtölni azt azidőt.

I. Sz. I.

(Megjelent a Délmagnrország 1989. április 14-i számában)

Hirbetésclt
A csengeleí benünkút új nyítvaíartdsi ideje: délelőtt 6.30-tól 9
órúig, delutón 16 és 19 óra közötl

Forgó Jenő

Fogorvosi rendelőbe fogorvosi asszisztensnőt keresijnk. Erettsegi
végzettseg sziikseges. Jelentkezri lehet a csengelei fogorvosi
rendelőben.

CD-lejátszós, dupla lrazettás AIWA rádiósmagnó 25.0a0 Ft-ért
eladó. Megtekinthető a virógboltban (Felszabadulás u. I9.).

400 négyszögöles telek eladó az Ady Endre u. 6. szim ala§ 2
foliasatorral, vagy anélkül. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnál a
Csengele, Honfoglalás u. 2. számalatt.

Özv. Túri Imréné háza (Csengele, Felszabadulás u. 13. szám)
eladó. Erdeklődni: Nagy Józsefnénál a Csengele, Tisza u. 5.
szám alattl v&gy Túri Jánosnál a Csengele, Árpád u.24. szám
alatt (telefonz 286 149).
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Az Y . Csengelei Falunapokhoz kapcsolódóan
1999. május 23-án(vasárnap) 19 őrátől

marhapörkölt vacsorás

pünhösdi bálí
rendezünk a Faluhá zban.

Az operett est keretében íellép
%űlrrrnrJtrry/n,a,rrútfr z§{

énekes,

zongorán kísér r(Ű*ú @uza

Zere,Sánta István és zenekara (Kistelek)

Tombolasorsolás a megszokott
értékes nyereményekkel.

Jeglek elővételben vásá-
rolhatók a korona söröző-
ben (Május ]. u. 52. szám)
I800 Ft-os eglségáron.

Polgárőrség
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SzínüásL tétr cséaást, tt ágyaszőrást, műtrágyaszórást, vetést, aratást és

ho mokhordást vállalok.
Csokási Tibor O06-30i9 950 270

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, íólíákkűl (vag
anéldil), 3 nortonkúttal, bekerített nagl udvarral, sok alrac- és
eperfaval, szőlővel, gümölcsfálrkat eladó. É,rdeHődni lehet Vígh
Istvánnál a Csengele, Május ]. u. 8. szám alatt vagl 286 030
telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta tehersállítast 15 tonnáig
vallalok. Érdeklődni lehet Csokasi Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26. 1286l02

Árpo, kukofica, búza, ?flb, rozs vetőmag, köles kís és nagt tételben,
továbbó túpok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútóI-
lomásnóI levő Kisbetérő terménybohjóban (Kistelek, Tanya 312.).
Nyitva Gtól 18 óróíg. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet KMeleken, a posta melleű!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Fényruísoltís A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagós, esküvőJakodalom, egléb rendepé-
nyekfelvétela
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vólaszíékban kapható k !
- Fénykepezogép j avíttís, szpManócsadás.
- Filmkídolgoaís 7 nap alatt!

Nac sa Jónosné fény kép é sz
Kístelek, Kossuth u 16.

rádűa066a/488 324 i(este) 329 659

Családi eseményelcre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műMdő
hűtőlrncsit lehet bérelni CsóIaísi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

számalatt.8 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom. Ezen kívül
szivat§ruk javításat és felűításat, valamint terményszállító csigak
készítéset rövid határidőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. száln
?259 990 rádióO 06-2019 364 a6I

Táp-takarruíny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-góz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is órusítolr. Előrendelés eseíén néhóny napos hatóridővel
házhoz sztíllítom a megrendelt anyagot Gyors Hszolgtílás, kedvező
drak!
A nyinanrtdsi rend: keddtőI péntekig 7-tű 16 óróig, szombaíon 7-
től 12 órdig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany r. u L
8286 241 ródüa 0G30/9 670 366

Háztáji gépekhez való alkatrészek gyártá§t (fogaskerék stb.)
viállalom. PB-géa szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Baléasvállalkoá
Csengele, Felszabadulas u. 3.

CI 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

kiadja es sokszorosítja: csengelei polgárőr csoport Felelős kiadó:kucsora peter

Szerkesíőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 11. Telefon: a630D 950 272
Alapító szerkesíó: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefoé

Lapunkat rendszeresen szemlézi Maglarország legnaglobb médiafi g,;előj e, az

€
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OBSERVER BUDAPEST MÉDlAFlCYFtÓ XFT

1081 Budapest, WI. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 3 034 738 Fu: 3 0j4 744
http : //www. ob s erv er. hu


