
WII. évfolyam 19. szám í999. október 1.

Egy iskolaiünnepség:
abaíIagá§

Az Ákalános Iskola beszámolója a 337. oldalonfolytatódik!
(fotó:Molnár Mihál/
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|Aíalugazdósz rovata

,,

ospi kaláspo§ole
t]€úésüámogatá§a

Az 1999. éü őszi vetéshez szükseges fémzarolt őszi kalászos
vetőmagot az alábbi forgalrnazóknál lehet beszereni, akik
palyazatot nyertek a vetőmag títmogaására:

Agrar-Ker l<ft.2913 Csanádpalota (őszibtaa 110 tonna)
Agroker Rt. 5600 Békéscsaba (ősnbtlza 1000 t, őszi árpa 300

t)
Agromag Kft. 6722 Szeged, Jósika u. 13. (ősz|bűza250 D
Agroszemek Kft. 6723 Szeged, Sándor u. 6. (őszi búza 300 t)
Allami Ménesbirtok 5820 Mezőhegyes (őszi búza I70a t)
Dél-Pest Megyei Mezőgazdasígi Rt. 2700 Cegléd, Bede 575.

(őszibtna 800 t, őui arpa 300 t, rozs 50 t, tritikálé 100 0
GITR Rt. 5000 Szolnok, Ságvari krt. 4. (őszibúza1725 t)
Hód-Mezőgaz,da Rt. 6800 Hódmezővásrárhely, Postafiók 30.

(őszibina:800 t)
Mezőmag Kft. 5561 Békésszentandrás (őszibiua 1100 t, őszi

árpa 150 t,tritkálé20 t)
Monori Mezőmag Kft. 5540 Szarvas (ősÁ btna 200 t , őszi

árpa20 t)
Növényvédelmi Kft. 7100 Szekszárd, Keselyű v 9. (őszibűza

1000 t, ősziarpa 100 t)
Varga Gyula 5400Mezőtur, József A. u.27. (őuibiua 150 0
Vetőmag '95 Kft. 1077 Budapest, Rottenbiller u. 33. (őszi

búza 1200 t)
Viharsarok Mezőgazdasági Szövetkezet 5940 Tótkomlós

(őszibtua l00 0
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Minden héten csütörtökön reggel továbbítom a |eigazolt
retésteriiletről készült nyilatkozatokról a listát a Csongrád Megyei
FM Hivatalhoz. A nyilatkozatokat a fogadóórámon lehet kitölteni,
melyek az alábbtakat tartalmazzá.lrt:

- azonosító adatok (név, lakcfm, adőszám, regisárációs szám)
- nyilatkozat arról, hogy 1999. év őuén milyen gabonaftléket

kívan vetni és mekkora területen (btua, rozs, tritikálé, őszi árpa).
A fentiek szerinti igénylők a következő ajánlatbol szállíthatják

ki a Csongrád Megyei FM Hivatalon keresáiil előjegyzett
l,etőmagot:

Agromag Kft. Szeged (vetőmag: őszí bűza, Mv Optima,
ügyintéző Kiss Zoltanné (62) 426 096)

Agroszemek Kft. Szeged (vetőmag: őszi bűz1 ijgylr;r;téző:

Fecák János (62) 49l 190 vagy (30) 9 380 266)
GITR Szolnok (vetőmag: őszibűza, MV Emma, Mv Optima,

GK Öüalom, Falima, MV Pálrna, GK Garabol}, GK Kalász, GK
Alfrld, GK Zuboly, GK Góbé, Magdaléna; §gyntéző: Tornya
Zoltán (6D 42a 370; a vetőmagvak átvétele szolnoki telephellyel
értendő)

Hó d-Mező gazda Rt. Hódme zőv ásathely (vetőmag : ő szi bílza,
GK Öüalom, GK Pinka, GK Kalász, MV Koma, GK Hattyas, GK
Kende, MV Matador; ügyintézők: Gila Csaba, Nagy Illés Sándor,
Knzas Erú (62) 229 245; a vetőmagvak kiegyenlítése: kész-
pénzben, arbevétel engedményezéssel, termőftild engedménye-
zéste, illetve közjegyző előtti adóssag elismeréssel történik)

IKR Rt. Orosháza (vetőmag: ősn btaa, MV Pá]rna, Mv
Optima, Matador; úgyntéző: Szitó Imre (68) 413 682)

Agrár-Ker Kft. Csanádpaloá (őszi btua, Jubilejnaja, GK
Öüalom, őszi arpa korlátozott mennyisegben; Úrgyntéző: Molnár
Laszlő (30) 9 554 2II)

KITE Rt. Hódmezővásárhely (vetőmag: őszi btua; ügyintéző:
Zsigmond Balázs (62) 241 031 vagy (30) 9 387 908)

eUami Ménesbirtok, Mezőhegyes (őszi búza, GK Elet, GK
Kalász, GK Dé§báb, GK Szindbád, GK Hattyas, Or Öthalom, GK
Góbé, NN 23, MV Optima; úgyntézők: Spaniel József és Erdei
Károly (68) 467 330, (60) 388 548, (68) 467 3Z5)
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Agroker Békéscsaba (vetőmag: mindenfajta őszt btua;
ügyintéző: Vágvölgyi Árpaa 6q 4B 143 vagy (30) 9 851 138; Az
áru kiegyenlítése termeltetési szerződés formájában a 2000. évi búza
termésből)

?k ?k 
'.

A Földművelésügyi és Vidékfejleslési Minisztérium ez év
augusztusában és szeptemberében több olyan rendeletet hozott,
melyek a gazdákat is érintik. Ezekakövetkezők:

6911999. (Vm. 26.) Aű, agrárgazdasági célok 1999. óvi
költsegvetési támogatásáíól szóló 8/1999. (I.20.) FVM rendelet
módosításaró1

70ll999. (Vm. 26.) Az t999. éi őszi vetéshez sztikseges
fétluároLtőszíkaÁszosvetőmagbeszerzésénektámogatásíról

7111999. (Vm. 31r) 
^z 

agrarpiaci rendtartas eszközrendszere
alkalmazásával összefiiggő egyes kérdésekről szóló 311995. (l. 27.)
FM rendelet módosításaról

74ll999. (IX. 1.) FVM-PM-GM együttes rendelet a
mező gazdasígi és élelrniszeripari termékek egyszerű §tett pá|y iuatí
rendszerű exporttámo gatásar ől.

7 5 l 1999. (IX. 1 .) Az 1999.júniusi és júliusi rendkívüli időjarás
okozta mező gazőasági károk enyhítésehe z tyqtatt támogatasól

7611999. (IX. 1.) A szezonális tejtöbblet exporttámogatassal
történő ktilpiaci értékesítéséről

77lI999. (IX. 1.) A tehéntej minőséghez kötött trámogatásaról
szőIő 211999. (I. 14.) FVM rendelet módosításaról

7811999. (IX. 3.) Az 1999. éví termésú élelrnezési búza
garantákrárontörténőállanrlfelvás.írlásanaklebonyolításirendjéről

7911999. (IX. 3.) Az 1999. évi költségvetési törvényben
jőváhagyott tizeythat milliárd forint összegú agrarhitelhez kapcso-
lódó kezességvállalás felhaszrálásar őI, a meghatátozott tartósítóipari
vállalkozások hitelezésenek elősegítéseről.

Gregus Sándorné
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Á csengeleí ÁUalános Ishola
b eszámolóia ax l g gs / |.9.9.9 -0§ tanéuh en

o é azett ohtat ó -neu elő munhár ól

lL tész

Az oktatómunlc{ban elért eredményeko
minőségbiáosítási rendszerün§ vizsgarendszerünk

eredményei

Az 1998l99-es tanévben pedagógiai programunk szellemében
su§pontosan az első és hetedik osztá|y haladását, eredményeit
figyeltiik. Az elstí osztályban a, űj rendszer jől iusgazott. Az
osztályban tanuló 18 gyermek egy kivételével kimagasló eredményt
ért el. A tananyag feldolgoásínak üteme lehetővé tette,

köszönhetően a sok gyakorló órának, hogy az elsősök készseg
sánvonalon sajátítsak el az anyarryelv és irodalom, a matematika
további tanulmányaik során nélkülöáetetlen, szilard alapjait. A
tanév végi központi felrnéréseket vizsgálva a I7 tanulő az olvasás
felrnéréset 88 Yo-ra, az írá§. 94 %o-ru a matematkát 80 Yo-ra
teljesítette. Összessegében jól megfelelt (kitűnő és jeles) 8 tanuló,
megfelelt (ó rendű) 7 tanuló, közepesen megfelelt 2 tanuló. Egy
kisdiák szülői kérésre az elso oszta|yt megismétli.

A hetedik osztály esetében az iúmeneti tanterv azűj tantaryyt
programoknak megfelelő kemény munkatempót kívránt taíÉrtől,
diáktól egyaránt. Kritikus a történelem, afolőrajz és a biológia volt.
A tapasztalt kollégák számttva a vénhatő változáskra - föleg a
Közoktaási Törvénl figyelembe véve - (új oktatási koncepciók)
olyan mikro tanterveket (tanmeneteket) készítettek, amelyek
kielégítik az l993-as LXKX. Közoktatasi Törvényt, de a régi
tanterv sarkalatos pontjait sem hanyagolja el. Így u feldolgozott
anyagot tekintve gyakorlatilag nincs számottevő különbség a
hagyományo s 7 . o sztáiy ismeretanya géútoz viszonyítva.
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A rendszeres méréseket összegezve (témazmő felmérők, frléü
és év végi számonkérések) a hetedik osÁály átlag eredménye 3.84,
ami jónak értékelhetó. A továbbképzés szempontjából a nevelő-
testtilet állásfoglalása szerint a nyolcadik osztályban átmeneti
tanterwel dolgozunk tovább, különösen figyelve az enliteít kritikus
tantrárgyakra.

Pedagógiai Programunkban a nevelőtesttilet az értékelést,
minőségbiztosítást kisszakaszos kimeneti pontok iusgálatával tette
hatékonyabbá, ar7tltt egyszerűbben a csengelei Altalanos Iskola vizs-
garendszerének neveztiink.

A negyedik osáályban két tarftargyból kötelező a vizsgakö-
vetelmények teljesítése. Az arryanyelv és irodalom tant,árgybaí, az
irodalom átlag eredménye 4.27, a nyelv 3.87, a matematikai átlag
eredménye 3.76. Mindhárom eredmény a 18 tanuló és a szaktanar
eredményes munkáját tiikrözi.

A hatodik osáályban három tantargyból volt év végi vizsga.
Magyar nyelv és irodalomből 3.7, matematikábőI 3.36, természet-
ismeretből (mely a biológiát, a foldrajzot és a fizkát fogla át) 3.42
átlageredmény született.

A nyolcadikosok nagyon kemény záttőv,llzlsgan vettek részt.
Tételekből készültek, amelyek a 8 év tanarryagát cllelték át. Harom
kötelező - anyanyelv és irodalom, történelem, matematika - és egy
választhatő - f:u:ka - képezte a zérőv|zsga artyagát Ünnepélyes
külsősegek között (iinneplő ruha, vizsgabizottság) zajlottak a
beszámolók (szóbeli, tételhúzásos és írásbeü formában).

A vizsgák, melyek kérdései, tételei, feladatsorai központiak
voltak, nagyon jó eredményt hoztak. Nem volt a 24 tanulőból egy
sem, aki felkészületlenül jelent volna meg. Az átlagok: magyar
irodalom 4.0; nyelvtan 3.64;matematika 3.5; történelem 3.79; f:zka
3 .54. Ezek az eredmények batatőak a továbbtanulás szempontjából.
A pályaválasztáshoz még annyit szeretnék hozzáfilzni, hogy a 24
tanulóbol 16 közepiskolába jelentkezett és egy kivételével
valamennyien az első helyen favotaált intézménybe nyertek
felvételt. Mezőgazdasagi iranyultság a teljes létszám több mint 35
aÁ-a.
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Természetesen a második, harmadik és ötödik osztílyokban is
szigoru tudaspróbak voltak, melyek eredményei biztatóak. Az egész
intéznrény tanulrnanyi eredményeit vizsgálva és összesítve kitűnő
tanuló 27; jeles 28; dicseretet 37 tanuló kapott. 1 tanuló szülői
kérésre oszáyt ismétel (1. osáály). Bukott tanulónk nincs.

Azintézmény új szakmai kezdeményezése az
l998l99-es tanévben

A hagyományos és jól bevált oktatási formak és módszerek
mellett a tantestiilet és az iskolavezetés az önkormányzat egyerte-
tésevel bővítette knalatát a tanulók réu&e. Ezen űj szolgáltatások
tapaszlalatairól szeretnék beszámolni. A tanév kezdésere rendel-
kezésre állt a 12 ffis nyelvlabor. A német nyelwel párhuzamosan a
számíástechnikai oktatást is kiscsoportos foglalkozás keretében
oldottuk meg. A német nyelv oktatásához beszerezriik a megfelelő
tanári és tanulói segédanyagokat, oktató és gyakorló kazettákat,
segédkönyveket, tarrari projektoranyagokat. Az oktatás hatékony-
sagát az elért felrnérő eredmények bizonyítjak - 7. osztály 3.82; 8.

osáály 3.84. A számítástechnikai tantarw a hetedik osáályban mar
nem fakulÉciós tantárgy. A rendszeres felmérések eredményei, és az
év végi osztíúyzatok a^. mutatjiák, hogy törekvéstink eredményes
volt. A hetedikes NAT-o s oszály átlageredm énye 4.02. Mar ezért is
érdemes volt kiemelten kezelni, mert 5 tanuló kiemelkedő képes-
segről tett tarúbuonyságot. Lehetőségeinkhez mérten fejlesztetttik
gépparkunkat, saját bevételből és pályénaton nyerve 8 gép az
oktatasban, illetve kettő a gazdákodásban segíti a munkrffiat.
További páyazataink a fejlesztésre még nincsenek elbirálva, remél-
jiik, hogy azok is sikeresek leszrek!

A számítástechnikával kapcsolatban még új kezdemé-
nyezéstink a délutani szabad géphasználati lehetőség. Olyan sok volt
a jelentkező, hogy alig tudtuk kielégíteni azigényeket. A következő
tanévben a délutáni foglalkozásokat nagyobb odafigyeléssel kell
megszervezni.

A tehetseggondozás és új ismeretek megszerzése érdekében



-340-

csak középiskolába (gimnaziumba és szakközépiskolába) jelentke-
zőknek szerveátik u, angol alapfokú ismereteket adó szakköri fog-
lalkozásokat. A jelentkezés itt az alaplétutímot messze tulhaladta.

Intézrrrénytinkben a prevenció érdekébet az elstí ós ötödik
osáályokban bevezetttik a DADA-programot, melyet felmenő
rendszerben tovább akarjuk folytatni az új tanévben is. A Kisteleki
Rendőrkapitánysággal kötött együttmriködési szerződéstink eredmé-
nyes volt. Nagyon sok haszros, az életben felhaszráIható ismerethez
jutottak tanulóink. A foglalkozásokat az őrarendbe behelyezve,
osáályfrnöki óra keretében haü egy alkalommal tartottták.

Szponzori segítseggel a mán meglevő, föleg alsósokat, napkö-
zit kielégítő videóterem mellé a felsőtagozatosok számara is oktató-
üdeó lehetőseget biáosítotfunk. Ki kell emelni tankönfierjesztőnk
önzetlenségét, aki a Nemzeti Tankönyvkiadótól elnyert jutalrnát
teljes egészében színes tv-be fektette, a CIB Bank adomrányábol
pedig oktató kazettál<at vásároltunk . Így u különböző tariár gyakho z
már 50 kazetta áll rendelkezésre. A kollégak oktatásuk eredmé-
nyesebbé tételéhez haszráljrák is azokat. Szeretnénk kazetta
átlornínyunkat gyarupítarti és a beadott űj pályazatok erre reáüs
esélyt mutatrrak.

Könyvtarunkat központi trámogatásból fejlesztettiik és a
beszámoló készítése idején kaptuk az örömteli hírt, hogy újabb
pályénatunk volt sikeres, 35.000 Ft-tal gazdagíthatjuk könfií-
runkat. Főleg a kötelező olvasmányok, de ismeretbőűtő egyéb
kiadványok beszerzése is szerepel terveinkben. Ezzel szeretrrénk
cstikkenteni a szülők ez lranyú kiadásait. A tankönyvek vonat-
kozásaban nagyon nagy segítsege a szülőknek az Önkormanyzat
anyagi támogaása. Az állami normát jelentős összeggel
megtoldották, mely összegeket a nevelőtesttilet álláspontja szerint
százalékoltunk. A tamogatás összege í,gy tanulónként több mint 45
oÁ, amelyet szeptemberben kapnak meg a tanulóink.

A nevelési eredményeinkről

A csengelei Átahnos Iskolrában alapvető célkitrizésiink olyan
légkör és környezet megteremtése, ahol a tanulók otthon &zkma-
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gukat és úgy bánnak veltik, hogy szívesen és kedwel végezzék
m in dennapi tevékenysegiiket.

A tanév munkatervében és a pedagógiai programunkban
sarkalatos pontok voltak:

- tartsuk tiszteletben a tanulók személyiségét;
- vonjuk be őket saját iskolai életiik megszeívezésebe;
- neveléstik során kísérjék figyelemmel közvetlen otthoni

környezetiiket, lehető segeiket;
- segítsiik megoldani otthoni és iskolai problémáikat;
- minden gyerek kivétel nélkül ámaszkodhat a pedagógusok

jóindulat ára megértésere;
- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kiala-

kItá§áLía törekedjtink tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, nevelő és
szülő, és nem utolsósorban nevelő és nevelő között.

Az 1998l99-es tanévben erőfeszítéseink sok esetben sikeresek
1,oltak. A tanulóink megismerték az alapvető emberi normákat,
rulnyomó többsegben tisztelték egymást, megfelelően üszonyultak a
felnőttekhez.

A nevelőtestiilet, a gyermek és i{úsígi felelős segítségével és a
közsegi gyermekjóléti uolgáIattal együttműködve (védőnő,
iskolaorvos, szociális előadó) azon volt, hogy a tanulóinak a legki-
sebbektől a nyolcadikosokig minden segítséget megkaphassanak.
köszönet érte!

Yáltaző világunkbarr, ahol az emberi értékek arfolyama cstik-
ken, az ügyeskedés, anyagiassag lép előtérbe ezen célkihízéseink
megvaló sítása embert próbáló feladat.

Megítélésem szerint gyermekeink neveltetési szintje jó.
Természetesen ezen a téren még nagyon sok tennivalónk van, hogy
a teljes élethez jő alapokkal indítsuk el őket. De a mondás szerint a
fa is úgy sudarasodik, ha a vadhajtásokat lenyesegetik róla. Sok
egyéb tennivalónk mellett ez is nevelőtesttiletiink kiemelt feladata.

Heim Gézaígazgatő

(folytatás a lövetlrező számban)
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ufljra psziehíáúríai
szakrendelés Cseng|elén

Örömmel tájékoztatom a kedves lakosságoto hogy 1999.
szeptember 30-tól ísmét helyben vehetík igénybe a pszichiátriai
szakrendelést.

Dr. Kasznár Tóth Ildikó minden hónap utolsó csütörtök-
jén 8.30-tól 1,1, őráíg rendel az I. számű háziowosi rendelőben
(Felszabadulás u. 17. szám).

Remélemo hogy a rászorultaknak az utazástől és a hosszas
várakozástól való megszabadítása könnyebbséget fog jelenteni.

Dr. Torontáli Renáta

Faluhő,zi hírelc
A Faluhaz nyitva tartási rendje:

Hétfö 09-17 Könfiar
I3-I7 Tanc- és zeneokíatás
l9-2l Asztalitenisz és biliárd

Kedd 14-16 Hungrária Biáosító ügyfelfogadása
17-19 Néptánc

Szerda 09-17 Könfiár
13-17 Tánc- és zeneoktatás

Csütörtök 17-19 Néptránc
17-19 Népdalkör
|9-2l Asáalitenisz és biliard

Törköly Ágnes
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Foci krónika

Egy döntetlen, egy
I,ere§eg

1999. szept. 18. Csengele - Zsombó 1:1 (0:0)
Vezette: Patai. 50 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó P., Ambrus, Ádám (Kovács Sz. 70.'),

Vígh T. (Pataki 65.'), Czeigerschmidt (Török 60.'), Heim, Vígh Cs.,
Franczia, Sejben, Szanka (Vincze 89.').

Csengelei gőlszerző : Sejben
Csengele kizelebb állt a glőzelemhez.

Csengele ifi - Zsombó ifi mérkőzés elmaradt.

1999. szept. 25. Székkutas - Csengele 3:1 (2:0)
Vezette: Ludvig. I00 néző.
Csengele: Bencsik, Pipicz, Tóth, Szabó, Franczia (Vincze 50.'),

Vígh, Sejben (Czeigerschmidt 40.'), Heirq Szanka, Turi, Góra
(Losonczi 46.').
Csengelei góllövő : Szanka
Yédelmünk gólképesebb volt a csatársornál, s ezért eg,l glengébb
csapattól kikaptunk.

Székkutas iíi - Csengele iíi 2:0 (1:0)
Csengele: Pálnok J., Sisák, Hell, Tisóczki, Kormányos, Pálnok L.,
JŐjárt, VÍgh S. (VÍgh T. 65.'), Mészáros, HatasztÍ, Törköly.
Az első félidőben rendkívül rosszul játszottunk. A második

félidőben mindent megtettünk a kiegtenlítés érdekében, de ez sem

hozott eredményt.

Kun-Szabó Tibor - Kiss Nándor
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Viuu z,ate]l*i^ea
Ezí írták Cseneeléről 100 éve:

Gyúitogató legény
Dékany Imre tanyai legényt rajtakapták, hogy a felso Csengelén a
varosnak egy rudas szénáját felgyujtotta. Majd átment Fekete
Mihály varosi pusztaző tartyqátta s ott is felgyujtott egy kis kazal
takarmanyt. A legényt Vadrász Lajos kapitrány elfogta, s kideriilt
róla, hogy gyújtogatasi mrániában szenved.

(Megjelent a Szeged Hiradó ]899. szeptember 21-i számóban)

Ezeket írták Cseneeléről75 eve:

A csengelei hősi halottak emléke
A felsőtanyai Csengele hazafras népe meg akarja örökíteni a
háboruban hősi halált halt fiainak emlékét. Erre a célra emlékkép
késztilt, amelyet I2-én délelőtt leplemek le méltó tinnepseg
keretében. Reggel 10 órakor a hősök lelkiüdvéért engesáelő szent-
misét hallgaúrak, majd az,ltán kezdetét veszi az iinnepély. Az
iinnepélyt a felsőtanyai csengelei gazdasgi egyesület Mészáros
János elnökkel az élén rendezi. Az iinnepélyre a reggeli vonattal a
városból is sámosan kiutazrak Csengelére, ahol a rendezőseg
kocsival várja a vendégeket.

(Megjelent a Szegedi Friss Újság t924. október 9-i számában)

A hösök emlékezete
Ugyancsak vasárnap délelőtt leplezték le a csengelei elesett hősök
emlékére festett allegórikus képet is. Az iinnepség itt is szentmisevel
kezdődött, amelyet Kupinczai János lelkész mondott. A vtíros kép-
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viseletében Szendrey Jenő dr. tanácsnok jelent megaz iinnepsegen,
ugyancsak ő mondta az iinnepi beszédet is. A leleplező iinnepseg itt
is tírsasebeddel ért véget.

(Megjelent a Szegedi Friss Újság 1924. olaóber ]4-i számában)

Ed ífták Cseneeléről60 eve:

Orwadászás közben gyermeket lött

Túri Ferenc 28 éves csengelei lakos orwad ászás közben meglőtte
Nagy Antal 9 éves gyermeket. Az ngyészseg gondatlansígból
okozott emberölés vétsege miatt emelt vádat ellene, amelyet szerdán
tzrgyalt a törvényszék Ungváry-tanácsa. Turi beismerte búnössegét.
Védekezéseben előadta, hogy a xitétseg miatt nem 1átott tisztan. Ő
egy nyúlra lőttrá és nem tehet arról, hogy az eltévedt serétek Nagy
Antal übapásztort találtak el, aki négy-öt napra sebesülése után bele
is halt sérülésebe. Ugyanísy vallott még több tanú, köziik Turi két
vadorzó űrsa is. A vád- és védőbeszédek elhangzása után a
törvényszék ítélethozatalra vonult vissza. Röüd tanácskoás után
kihirdette az eredményt, amelynek értelrnében Turi Ferencet
gondatlansagból elkövetett emberölés vétsege miatt három hónapi
fo ghazla ttélte. Az ítélet jogerős.

(Megielent a Tanyavilág ]939. október 15-i számában)

Hirbetéselc
Paprika, paradicsom keltetését és palánta nevelését vállalom novembertól
kezdve. Üvegházbarq mérnöki felügyelettel.

Ifi. Kormányos Sándor
Csengele, Felszabadulásu.2íB. a $r286 079
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Októbertől kalanjáratos busz indul a kisteleki vósárba legalább 25

fő jelentkezésénél. Egl tit (oda vagl vissza) 150 Ft személyenként.
Kedvezmények (nyugdíjas, gtermek stb.) ennél a járatnál nem
vehetők igénybe. Jelentkezni, érdeklődni a csengelei buszjárat
soJőrjeinél lehet.

Orosz hullrámpala 730Ftldb, cement 1400 Ft/q áronházhoz száúlitra
megrendelhető a 30 12 297 320 telefonszímon.

Eladó Csengelén 424 négtszögöI bekefitett, beepííhető hobbykert, l00
db jól termő őszibarack és 16 db vegles gümölcsflűval, nortonkúttal,
villannyal, zárható 10 néglzetméteres szerszúmossal, szivattyúval,
slagokkal vagt anélkül. Erdeklődni: Tisóczki rózsefnél a Csengele,
Akdcía u 9. szóm alatí Telefon: 286 044.

Fodrászüzletemben szeptember 6-tól kezdődően minden hónap első
hétfiíjén manilúr és pedikűr szolgáltatás vehető igénybe nők és
férfiak részére. Bejelentlrezés a 06-30/9 673 a79 telefonsámon vary
személyesen Baranyi lldikónál.

Csengelén a csatorna belstí felénél hobbikert eladó! Erdeklődni:
Sánta Ferencnél a Csengele,Dőz.. , Gy. u. 7. uénn alatt vagy este a
286 056 telefonszímon.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+aaaeaaaaaaaaaaaa?aaaaaaaaaaaa

olcsó ruházati cildrek vására a TurMlóban!
A virógbolt melletti üzlelünkben nagl vdlasztékban talál külön-
féle ruházati cikkeka, melyeket 80a Ft/kg óron vásórolhat meg.

Míndennap úiabb áruk!
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7.30 - 12 és 14 - l'l
Szombaton: 7 - 12

várom kedves vásárlóimat!
szekeres Róbert
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Lada combi alkatrészek bontásból etadókl Erdeklődni: Gémes
Antal Csengele, Tarrya ]3. a06-3a/2 I47 695

Eladó a Csengele, Móra Ferenc u. 1/A. szám alatti 3 szobáso
összkomfortos családi ház 640 tr-öl kerttel. Erdeklődni a
helyszínen yaw a 286 015 telefonszámon lehet.

Eladók: 3 db egfiengelyes pótkacsi (80.a00 Ft/db), I db verseny és
1 dbférfi kerélcpár (6000 Ft/ű), Polski Fiat l500 bantásra (45.000
Ft), valamint I db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János Csengele,
Tanya 210. a06-30/9 670 360

Sánűs| tárcsázást, trágyaszőrá§., műttágyázást, vetést, aratást és
ho mokhordást vállalok.

Csókási Tibor O 06-30/9 950 270

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15
tonnáig vállalok Erdektődni lehet: Csólcísi Ferenc Csengele,
Felszabadulás u. 26.8 286l02

Xpu, kukorica, bűza, zab,rozs vetőmag, köles kis és nagy tételben,
továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútá]lomásnál
lévő Kisbetérő termónyboltjában (Kistelek, Tanya 3I2.). Nyitva 6-
tól 18 őráig. Hétffi sziinnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posía melleű!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Fényruísolós A3 és Á4 méretben!
- Gyermeksoro?pt, ballagás, eskiivő-lakodalom" eg,léb rendez-
vények felvétele.
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v óIaszíé kb an kap ható k !
- Fény kepeógép j avítás, szaktanácsadás.
- FíImkídolgoruís I nap alatt!

Nacsa Jánosné fény képész
Kistelek, Kossuth Lajos utca 16.

8257 786, este: 329 659 ródíó @06-60/457 359
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Mindennemű szemes termény tisútását vállalom. Ezen kívül szivattyúk
javítását és felújítását, valamint terményszállító csigák készítését rövid
határidőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szam
8259 990 rádióO 06-2019 364 06l

Táp-takarmóny kereskedésemben tüzelő- és epítőanyagot (PB-gdz,
betongerenda" cserép, tégla, kőpor, ceftlent, mész, faanyag, sóder stb.)
is drusítok. Előrendelés e§eíén néhóny napos hatóridővel hdzhoz
szóllítoma megrendelt anyagot. Gyors kiszolgólós, kedvező órak!
A nyiaa furtdsi rend: keddtőI péntekig 7-től 16 óróig, szombaton 7-től
12 órúig.

Baranyi Józeef kereskedő Csengele, Arany I u. 1.

V286 241ródióa 0G30/9 670 366

Házttli gépethez való alkatrészek gártását (fogaskerék stb.) vállalom.
PB-gáz szabványos csatlakozó (pörkölöhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-601487 337 és 06-60/471 858

o"Tff 
l1lrf#::,#,: jffi,?,*"
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