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kis mazsorettek a koncerten

A karácsonyi koncertről szóló írásunk a l02. oldalon olvasható!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Nagysikerű karácsonyi koncert
December 26-án, három őrautánünneplőbe öltözött emberek

iránltották lépteiket a Faluház felé, ahová a Csengelei Alapfokú
Művészeti Iskola 4 őrára hirdetett hangversenye vonzotta őket.

A terem zsúfolásig megtelt a minden korosztályt képviselő
közönséggel. A műsor kezdetéig Czirok Zoltán vezényletével
karácsonyi és télapó dalokat játszott a zenekat, miközben a na1y
mazsorett csoport tagaí égő gyertyáttartva álltak a színpad előtt.

Czirokné Krizsán Z§lzsa, majd Sánta Ferenc polgármester
köszöntötte a nézőket. Mindketten kifejezték abbéli reményüket,
hogy ez a rendezvény hagyomány lesz a jövőben minden év
karácsony másnapján.

Felváltva gyönyörködhettünk a zenekat és a mazso-
rettcsoportok produkcióiban. A nagy, az utánpőtlás és a legkisebb
mazsorettek ördögi ügyességgel forgatták a botokat, kecsesen

A művészeti iskola zenekara a nagy mazsorett csoporttal
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Az utánpótlás mazsorett csoport
(fotók: Nacsa Jánosné)

meneteltek-suhantak az indulókra, könnyűzenére, s teremtettek
karneváli hangulatot. A lányok káprázatosan előadott műsorszá-
mainak zenei aláfestésén túI a zenekar elvarázso|ta fiilünket A
paradicsom meghódításával, bajor polkával, bikaviadalt, tigns-
vadászatot idéző dallamokkal, dixieland muzsikával. I(ülön
említésre méltó a szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolába Csengeléről elsőként bejutó Vörös Józsel aki harsonán
szólót játszott.

Az egyőrás előadás végén bevonultak a mazsorettcsoportok.
A nagyok gyertyát gyújtottak, az iskolások pedig minden nézőnek
ajándékot adtak át, melyet a művészeti iskola kézművesei készí-
tettek Lantosné Horváth k én v ezetésével.

Remélhetőleg feledtette a felkészülés és fellépés izgalmait az

eg,vbeg}íltek lelkes tapsa, Köszönjük a színvonalas műsor1 a
nrűvészeti iskola növendékeinek és az őket felkészítő czírok
házaspámak.

kontesz Józsefné
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OA gazdajegyző rovata

Rendelet az agr ártámo gatásokról

A Kormány 2I5/200], (XI. I7.) számú rendelete az

agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szól. A
jogszabály 2002. január I-jén lépett hatályba.

Az e rendelet fontosabb elemeit a Csengelei Krónikában

fo lyt at ás okb an kö zl öm.

III. rész

Támogatásban részesíthetők köre

Támogatásban részesülhet:
- csőd- felszámo|ási vagy végelszámolási eljarás alatt nem

álló jogi személy,jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

- a végrehqtási eljárás alatt nem álló egyéni vá|lalkoző
(illetve törvényb en me ghatár ozott c s aládi gazdálko dó),

- a szeméIyi jövedelemadóról szóló tcirvény szerint mező-
gazdaságí őstermelői igazolvármyal rendelkező magánszemély
(illetve külön törvényb en me ghatár ozott c saládi gazdálkodó),
feltéve ha az adőzás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényben
meghatározott köztartozással, illetve lejárt hatiridejű befizetési
kötelezettségének hátra|ékával nem rendelkezik, kivéve a jogosult

által megelőlegezett és számlával igazolt, utólagosan fizetett
támogatási jogcímeket.

A támogatás igénybevéte|éhez a köztartozásokra vonatkozó
igazolást csatolni keII az adóhatóság által folyósított támogatások
kivételéve1.

A pályiuat alapján igénybe vehető támogatás esetében a tá-
mogatásban részesíthetők körét, a támogatás alapjául szolgáló
j o gc ímet, a p ály ízat tartalmi kö vet elményeit, s z akm ai sz emp ontj ait,

apá|yéaat elbírálásának, valamint a támogatás igénybevételének
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eljarasi rendjét - amennyib en az állaftűéu:tartás működési rendjéről
szőIő 2I7lI998. (XII. 18,) Korm. rendelet hatáIya alá tartozlk, az e
rendeletben foglaltakra is tekintettel - külön jogszabály, jogszabály
alaplán kiadott páIyiaati felhívás vagy közlemény hatátozzameg,

Részletes feltételek

A támogatások részletes feltételeit meghatároző miniszteri
rendelet yagy az ennek alapján kiadott pályíaati felhívás, illetve
közlemény előírhatj a, hogy

- a támogatást csak az ígénylők meghatározott köre veheti
igénybe,

- az igénylő agyártámogatást meghatározott összegig vehet
igénybe. Ugyanazon páIyázaton támogatási konstrukcióban, az
adott évben az igénylőre meghatározott támogatási összeg felső
határát nem haladhatja meg az igénylő, valamint a többségi
tulajdonában álIő gazdasági társaság vagy társaságok álta| igénybe
vett támogatások egyiittes összege sem,

- a támogatással megszerzett eszköz, létesítmény meghatá-
rozott idő előtti értékesítése , apportáIása esetén a támogatás egészét
vagy arányos részét vissza kell fizetni,

- egyes támo gatások csak jo gszab ályb an meghatározott külön
beszámoló telj esítése esetén vehetők igénybe.

***

T ájékoztató előadások témáí

2002, januir I6-án 18 őra; Az agrártámogatások igóny-
bevételének feltételei; A családgazdálkodás ismertetése

2002. január 2l-én 18 őra: A ftildhasználat bejelentési
kötelezettsége ; Erdőtelepítés gyakorlata

Az ingyenes előadások a Faluházban lesznek megtartva.
Vegyenek résztrajta, mert hasznos tanácsokat lehet kapni!
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Zöldkönyves tanfolyam

II. kategóriájú növényvédő szerek használatához szükséges
"zöld" könyv érvényesítéséhez tanfolyamra lehet jelentkezni a
falugazdászi fogadóórán. Határidő: 2002. március 20,

Gregus Sándomé

Az óvodások karácsonya
December hónapunk a legtitokzatosabb, hiszen szinte

egymást érik az ünnepek. A Mikulás a gyerekeknek egyet jelent:
mesés íllűziőt, örömet, ajándékot. Epp hogy kilépett óvodánk
kapuján, lelkesen készülődtünk a következő téli ünnepre, a
karácsonyra, az öröm, a szeretet, a béke, az íjjásznletés ünnepére.

Óvodásainkkal sokat beszélgettünk az egymás iránti szeretet,
a béke fontosságáról. "Titkos meglepetést" készítettek a gyerekek a
szüleiknek. Minden kis figyelmük, szeretetük benne volt az
ajándékban. Készülődés, izgalommal teli várakozás előzte meg a
nagy napot. Pár nappal az innep előtt mézeskalácsot sütöttünk a
gyermekkel egyíitt. A különböző formak közül választhattak a
kicsik és kis segítséggel nyújtották, illetve szaggatták, a finom,
illatos kalácsot.

Az ünnepet megelőző este mi, óvónők lelkes munkába
fogtunk. Hatalmas fenyőfát díszítettlink a nagycsoportos szobában,
köréje raktuk az ajándékokat.

Végre elérkezett december 2I-e. Óvodánkban ekkor
ünnepeltük a karácsonyt. Ez a nap mindenképp más, kiemelkedik a
hétköznapokból. Reggel kissé zsúfoltan foll a játék, A
kiscsoportosok nem egészen értették, mi is történik körülötttik. A
nagyobbak titkosan összenéztek, sugdolóztak, "ma van karácsony''.
A reggeli is ünnepélyesebb és titokzatosabb volt. Az összes gyerek
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A középső csoportosok műsora
(fotó: Molnár Mihály)

egyszeffe ment a mosdóba, öltözőbe. Közben a felnőttek ünnepi
aszta|t terítettek.

A gyertyafényes szobába csodálkozó arccal léptek be a
gyerekek. A bensőséges hangulatútízőrai után átvonultunk a nagy-
csoportos szobába, ahol a karácsonyfa állt. Az ovisok csodálkozó,
örömteli arcukra tekintve mi, felnőttek is meghatódtunk. Közösen
beszélgettütk az ünnepről, karácsonyi dalokat hallgattunk. Mind-
három csoport kis műsorral készült erre a napra, előadták a tanult
verseket, dalokat. Meghallgatták egymás műsorát, majd közösen
énekelttink. Végül szaloncukorral kínáltuk a kicsiket, majd
megnézhették a fa alatt lapuló játékokat. Közös játék, táncolás
következett a fa körül.

Hazamenetelkor boldogan vezették be a gyermekek az értük
érkező szülőt, hogy megmutassák a csodás karácsonyfat, Az általuk
készített ajándékot örömmel adták iú". Szaloncukrot, banánt,
narancsot, mézeskalácsot és lufit vihettekhaza az ovisok.
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Reméljük, ez a nap minden kicsinek sokáig megmarad az
emlékezetében!

A bensőséges ürrnephez a helyi önkormányzat képviselő-
testülete és több szülő is hozzájárult, melyért szeretnék köszönetet
mondani!

Végezetül hálámat fejezem ki az 54 kisgyerek, illetve az
óvoda dolgozói nevében azoknak a kedves szülőknek és vállal-
kozóknak, akik a 2001-es évben óvodánkat felajánlásaikkal,
társadalmi munkával és anyagiakk a| támo gatták. Mindannyiuknak
békés, boldog új esztendőt kívánok!

Tóth-Andomé Farkas Eva
vezető óvónő

OA legtermékenyebb magyar író

Látogatőb an Nemere Istvánn ál
Községünk sokáig csak annyi irodalmi vonatkozdssal dicseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészházban írta. 2000 nyarán azonban településünk lakója lett
a címben szereplő író, akinek mőr több mint háromszdz kötete
jelent meg. A Nemere István készségesen adott interjút lapunk-
nak, melyet terjedelme miatt részletekben közlünk.

Mi késztette arra, hogy Esztergomból ideköltözzön?
- Esztergomban29 évig laktam. Ehhez mindjárt hozzá kell tennem,
hogy eloszlassunk minden felreértést, soha nem laktam Budapesten,
még csak Pest megyében sem. Az emberek azt hiszik, hogy ha
valaki irő, az már eleve budapesti, A régi rendszerben ez igy is volt.
Emlékszem, hogy a szerződésekbe bele volt írva, nyomtatvamár,
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hog1, a szerző lakhelye Budapest. Az fel sem merült soha senkiben,
hog,l,író lakhat máshol is, Tehát 29 évet éltem Esztergomban és az
utolsó években mar nagyon elegem volt a városból, a zajbő|, a
piszokból. Az emberek onnan ismerik Esztergomot, hogy oda
mentek egyet ebédelni, két őrát mászkáltak, megnézték abazi|lkát.
Nagyon szép, helyes kis varos - és elmentekhaza boldogan. Nahát
ehhez képest, aki ott lakott, és az évi 1 millió turistát el kellett
viselrrie, az egy kicsit sok volt. A város vezetésével is gondjaim
voltak. Minden olyan volt már egy idő után, hogy az ember nem
sajnált idestova 30 évet otthagyni. Nagyon zajos is volt a város.
Minden hétvógén diszkók dübörögíek éjjel, nem is lehetett aludni.
Ezek mind összejöttek. Es ekkor elkezdtünk keresni egy tanyát. Ki
volt kötve, hogy csak ez |ehet, Mivel a munkám Budapesthez köt,
azért ne legyen messzebb 60-70, 100 km-nél. A határt egyre jobban
toltuk kifelé, ahogy nem találtunk nekiink megfelelőt. A hataron
belül volt Pest megye, a legmagasabb bűnözéssel, oda nem igazán
akartunk menni. A lényeg az,hogy 2000 augusztllsában eljutottunk
ide. A környéken négy tanyát is megnéztünk. Ez vo|t az egyetlen,
melynek saját erdeje volt. Az összes többinél ha volt is erdő, semmi
köze nem volt a tanyához. Bármikor előfordulhatott volna, hogyjön
valaki és kivágja, mert az övé. Itt találtunk egy olyat, ami saját
erdővel is rendelkezett. Nem sokkal, valamivel több mint 3 hektár.
Hogy őszinte legyek, azt a szőt, hogy Csengele soha azelőtt nem
hallottam. Úgy jártam. mint nagyon sokan az orczágban. Lakik itt
2000 ember, nem olyan nagy település, hogy híre menjen ország-
világban, Az itteniek persze biztosan másképp gondolják, másképp
látJák. Most már én is másképp látom, mert ez lett a világ közepe.
Még ma is sokan azt hiszlk, hogy nyaralónak vettük a lakást.
Decemberben megállították a feleségem, hogy mikor megyünk
vissza.,. Úgy gondolják, hogy túl híres vagyok úÁoz, hogy csak
úgy ide jcijjek Csengelére. Valamit sejtenek mögötte, nem értik
igazán.
Csengele ez idáig arról volt hírhedt, hogy itt égett meg egy
család és itt gyilkolták meg a benzinkutast...
-Ezt azőta hallottam mar, eddig én sem emlékeztem rá, nem tűnt
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fel akkoriban. Sajnos nagyon sok település "dicsekedhet" ilyerurel
Magyarországon.
Tudomásom szerint az önnel készült interjúkban soha nem
hangzott el Csengele neve...
- De, egyszer már elhangzott. A Képes Ú3sagban megjelent egy bő
egyoldalas, fenyképes interjú. Abban először szerepelt. Ennek meg-
volt az oka, ez énmiattam volt. Amikor az ember egy tanyára
költözik, egy ideig elhiszi azt, hogy tanyán lakni veszélyes, mert
jönnek és elvágják az ember torkát éjszaka.Innen nézve persze nem
egészen igy ál1r a helyzet, illetve nem mindenhol. Egyrészt emiatt,
másrészt azértis, mert én általában visszavonulósabb típus voltam
régebben is. Nem igazén reklítmoztam soha, hogy hol lakok. Az
utolsó 10 évben Esztergomban volt telefonom, de titkos volt a
telefonszám. Abból nem lehetett megállapítani, hogy hol lakom.
Akik tudták, vagy akik nagyon akarták, azok végül is megtaláltak.
De azért vártarnjó fél évet és szándékosan elködösítettem sokszor,
ha rákérdeztek. Volt olyan újságíró, aki itt nem is járt, Pesten
beszélgettem vele. Azt mondtam, hogy Csongrád és Bács-Kiskun
határán lakok, és nem is hazudtam semmit, de nem adtam meg a
nevet. Most már megadom, és ezután is meg fogom.
Mi a véleménye falunkról és azitt ilő emberekről?
- Most mondhatnék szép, hangzatos dolgokat, de valójában én még
nagyon kevés emberrel találkoztam itt. Amit mellesleg vissza is
hallok, mert dolgozlkittnálunk egy fiatalhölgy. Őt lépten-nyomon
megállítják és megkérdezík tőIe, milyen az a Nemere? Nem tudom
hogy képzelnek el: több kezem, több lábam van? Valahogy nagyon
furcsállnak. Azt hiszik, hogy engem nem lehet látni a faluban,
holott lilttak sokszor, csak nem tudták, hogy én vagyok, Nyáron
hetente többször is bementem biciklivel elintézni ezt-azt. postára,
Teleházba, Faluhéaba. Kocsival is mentem. Úgyhogy lett volna rá
alkalmuk, csak biztosan nem tudták, hogy az én vagyok. Nem sokat
tudok az itteni emberekről. Azokról tudok valamit, akikkel itt a
környéken megismerkedttink. Ha jól összeszámolom, a miénkkel
együtt 10 tanya van, melyben érdekes módon jobbára fiatal
héaaspárok élnek. Eleinte ez engem meglepett, most már nem cso-
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dálkozom rajta. A nemzedékváltás itt már megtörtént. Az öregek
már vagy kihaltak, vagy bementek a faluba. Így aztán a fiatalok
laknak itt, és sokan mondják, hogy nem is cserélnék ezt semmiért.
Nekem egy általánosabb észrevételem van, ami nem kifejezetten
Csengelére, hanem az országnak erre a vidékére, és Szegedre is
vonatkozik. Azt kell mondanom, hogy itt még jobbak az emberek.
Nem még jobbak, mint máshol, hanem itt még jobbak. Lehet, hogy
itt is el fognak romlani egy idő után, de a Dunántúlon - Pestről nem
is beszélve -, tőlünk nyugatabbra, ott már romlottabbak az emberek,
romlottabbak a viszonyok. Itt még nem annyira.
Hogy érzimagát nálunk?
- Iőlt Ez nem egy udvariassági formula. Egy csomó olyan dolgot
megkaptam itt,vagy megszereztem, mindegy, ami nem volt máshol
egyáItalán. Részben azért nem volt, mert akkor még nem akartam
igazán, vagy nem is lehetett. Itt van kilenc hektárnyi föld, és ez
csodálatos dolog. Persze sváb parasztok voltak az őseim az egytk
oldalról, és alftildiek. ŐU -ert valahogy, genetikusan bennem
vannak, De nem azért akarok ftildet, hogy termeljek rajta valamit,
hanem erdőt telepíteni rajta. Ez hozott ide Csengelére, és remélem
ez is fog itttartani. Már nem szeretnék többször költözni.
Esztergomban nem is igazán lehetett volna állatot tartani...
- Három macskánk volt, és egy kutya, a mostani állománynak alig a
feIe. Azt a három macskát el is hoztuk ide. Regényeket lehetne
mesélni, hogy a három macska, három különböző egyéniség hogyan
szokta meg a tanyasi életet. Volt nagy sértődéstől kezdve a döb-
benetig minden. Amelyik most nálam yaíI, az úgy viselkedett az
első pillanattőI kezdve, mintha itt született volna. Aztán itt még
kaptunk macskát, meg még kaptunk macskákat. Most már hat
macska és négy kutya van. Kaptunk a házzal is egy kutyát. Aztán
úgy érkeztünk ide, hogy két nap múlva megellett a dalmata. A hat
megmaradt kölyökből négyet elsóztunk ismerősöknek, kettő meg itt
maradt nálunk. Esztergomban családi házban laktunk, ami nagyon
kicsi volt. Az egész ház az udvarral egyutt nem volt több 700
négyzetmétemél. IgazábőI nem volt hely semmire, itt most van. De
ez nem azt jelenti, hogy majd állattenyésztésbe fogunk! Nem lesz-
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nek lovaink, szarvasmarháink, disznóink, se semmi ilyesmi. Voltak
disznóólak, aztmind szorgalmasan le is bontottuk rögtön.
A falunapi báIon jókedvűnek láttam. Szereti a hasonló
összejöveteleket?
- Nevetni fog, nem szeretem, Legalábbis eddig nem szerettem.
Igazáből nem nekem taláIták ki az ilyen rendezvényeket. Szinte
soha nem is jártam rá, csak amikor nagyon muszáj volt, 17-18-19
éves korunkban eljártunk mindenféle teadélutánokra - mert akkor a
diszkó még nem |étezett -, hogy ismerkedjünk lanyokkal. Ráadásul
én még fúgimnílziumba is jártam, az egész iskolában nem volt egy
darab lány se. Nehéz gyerekkorom volt... Akkoriban jártam ilyen
összejövetelekre, de később aztánnem annyira. Nem éreztem soha
jól magam nagyobb tarsaságokban. Mi úgy élünk, hogy korán
fekszünk és korán kelünk. Elűez képest fél kettőkor jöttünk el a
Faluházból, és én egyáltalán nem voltam álmos, nem éreztem
magam rosszul, Máskor, például Szilveszter éjszaka fel egykor
lefekszem, hogy másnap hatkor vagy hétkor elkezdhessek dolgozni.
Szóval az engem is meglepett, hogy teljesen notmálisan éreztem
magam a falunapi bálon. Jó volt, hangulatos volt, kedvesek voltak
az emberek.

kontesz Józsefné
(folytatjuk)

Telefon s zám-j egy zék a MEBO Kft. támo gatás ával

Olvasóink utoljára 1999-ben jutottak hozzá a községünk
telefonszámait tartalmaző fiizethez. Az eltelt több mint két év alatt
annyira felszaporodott a készülékek száma, hogy egy teljes
krónikát kitenne a felsorolásuk.

A csengelei mezőgazdasági boltot üzemeltető MEBO Kft,
magára v állalta a telefonsz ám-j egyzék megj elentetésének költsé-
gét, igy mostani számunk mellékleteként minden olvasónk plusz
kiadás nélkül hozzájuthat.

A Szerkesztőség
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O B alástyai S zilveszter Kupa

kuszi Fc ezüstérmes lett
A balástyaiak teremfocival búcsúztatták az óévet. A

december I9-én és 30-án lezajlott mérkőzéseken 15 csapat
vetélkedett. Falunkat a Csengelei KSE focistáiból álló Kuszi FC
képviselte,

A Kuszi FC csoportmérkőzéseinek eredményei: Kuszi FC -
Kanárik (Balástya) 6:1; Kuszi FC - Kisteleki Rendőrök 4:3; Kuszi
FC - Búfelejtő (Balástya) 3:4; Kuszi FC - Csanytelek 4:0.

A három csoportelső jutott a döntőbe, ahol körmérkőzésekkel
döntötték el a hely ezés eket :

Kuszi FC - River söröző (Kistelek) 1:2 (Kuszi
zője: Szabő Béla)

Kuszi FC - Kocsis FC (Balástya) 3:2 (Kuszi
Mészáros, Muhel, Tóth Sz.)

Kocsis FC - River 3:0
Íey a körbeverés folyamán azonos pontszámok mellett

rosszabb gőlaránnyal a Kuszi FC második lett.
A csapat tagjai voltak: Kopsicz Péter, Tóth Szabolcs, Pálfi

Lászlő, Kiszner Antal, Szabő Béla, Krajczétr István, Majoros János,
Muhel Antal, Mészáros Gábor, Dancsok Csaba, Bencsik Attila,
Kun-Szabó Tibor csapatvezető.

K. Sz. T.

ODarts bajnokság

Mészáros mindenben 9yő zött
A Korona söröző december 2I-én tartotta a 2001-es év utolsó

nlldobó versenyét. A fagyos téli estén tízen vetélkedtek a bajnoki
címekért,

FC gólszer-

FC góllövői:
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Az első versenyszám hagyományosan a krikett volt. Mészáros
péter mind az elődöntőben, mind a középdöntőben az élen végzett,
így nem csoda, hogy a finisben is ő győzedelmeskedett - hibapont
nélkül. Pálnok József 16 pontjával második, ifi. Vígh Attila 149-es
eredményével harmadik lett.

A dupla ki-beszállós 301-ben szintén Mészáros lett a győztes.
Túri Kornél és i{. Vígh Attila 2-2 pontot ért el, így három rádobás-
sal döntötték el a helyezési sorrendet. Ifi. Vígh 60-at, míg Túri 26
pontot tudott elérni, igy az elsőként említett lett a második helye-
zett.

Mester 501-ben is töretlen volt Mészáros Péter menetelése.
siman vette az akadályokat és a döntőben elsőként fogyasztotta el
pontjait. Második helyezést Tóth Sándor ért (6 pont), míg a
harmadik ifi. Vígh Attila lett (16 pont),

A shanghai versenyszámot nem igazán kedvelik falunkban,
mindössze nyolc versenyző vetélkedett a bajnoki címért, Figye-
lemre méltó, hogy Mészáros péter az elődöntőben 166 pontszámot
ért el, A döntőben az első helyre 125 pont is elegendőnek bizonyult.
Ifi. Vígh Attila 112-es teljesítményével második helyezett lett. A
harmadik helyen Pálnok Jőzsef végzett72 ponttal.

Mivel elég idő állt rendelkezésre a leglöbb pont (high score)
dobására, így elő- és középdöntős volt a versenyzés. A bajnokság
során a legtöbb pontot (580) Mészáros Péter dobta az elődöntője
során. A döntőben "csak" 556-ot tudott dobni, de így is ő győzött.
Ceglédi Csaba 519 ponttal második, ifi. Tisóczki Ferenc 491
ponttal harmadik lett.

Az első három versenyszámb an a nagy ''öre§'', id. Tisóczki
Ferenc képviselte a régi generációt. Most azonban nem volt for-
mában, az utolsó kettő vetélkedésben el sem indult.

A bajnokságok történetében most fordult elő először, hogy
minden versenyszámban azonos személy győzedelmeskedett. Nem
kell nagy jóstehetség, hogy Mészaros péter nemsokára Nagy Gábor
sorsára jut és egy profi csapattal folytatja pályafutását.

M. M,
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1 oÁ-ot a polgárőröknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond

mindazolrrtak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom
támogatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr
szolgálatok benzinköltségének fedezésére fordítottuk. Kérjük, idén
is nyúj ts anak s egíts éget a munka folytatás ához !

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-1-06,

Hirdetések

Csengelén az Árpád utca 27. szám alatti ház eladó. Erdeklődni:
Berényi Tibornál (telefon: 286 330).

Eladó 12 hold szántóföld egyben a faluhoz 1 km-re. Erdeklődni
lehet Baranyi Józsefnél (telefon: 06-30/3 228 453).

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, foliákkal, 3 norton-
kúttal, bekedtett nagy udvarral, sok akác- és eperfával, szőlővel,
gyümölcsfákkal eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május 1. u. 8. szám alatt vagy a 286 030 és 06-30/2 901 020
telefonszámokon.

Eladó a Május I. utca 42. szám alatti 3 szobás, gázJűtéses,

firdőszobás családi ház 600 négyszögöles kerttel. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál (Tisza u, 21,) személyesen, vagy a 06-70/2 ] ] 3
951 telefonszámon.

A csengelei benzinkút nyitva tartási rendje: hétköznap 6.30 - 10.30
és 14,30 - 17.00 között, szombat és vasárnap 7.00 - 10.30 és 14.30 -
17.00 között.

Forgó Jenő
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Paprika és paradicsom keltetését, paldnta nevelését váIlulom novembertű
kezdve. Üvegházban, mérnöki felügyelettel!

Ilj. Kormányos Sóndor
Csengele, Felszabadultís u. 2/B. Z286 079

Táptakarrnány kereskedésemben tiizelő- és építőanyagot (PB-gáu, betongeren-

da, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.

Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállitom a megrendelt
anyagot, Gyors kiszolg álás, kedv ező árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7,től 13 őrátg.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J, u. 1.

8 286 24I d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyetmeksorozat, ballagás, eskíjvő-lakodalom, egléb rendezvényekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép javítás, szaktanácsadós,
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásórolhatók!
- A csengelei templomfelszenteléséről készült video 2000 Frért kapható!

Nacs a Jáno sné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u, l6.

B 257 78ó, este; 329 659 q06-30/2 ő38 186

v'm;iTfu A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja
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