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Autósok a sportnapon

A sportnapokról szóló írásunk a 363. oldalon kezdődik!
(fotó: Csáki Lajosné)
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OA falugazdász rovata

Felhívás gyommentesítésre
Az elmúlt néhány év során jelentősen emelkedett Csongrád

megye gyomokkal erősen fertőzött területeinek a nagysága. A
gyomborítás növekedését a művelt területek mellett az utak, vasúti
pá|yák mentén és belterületeken is tapasztaljuk. Mindemellett
sajnálatos módon az indokolatlanul parlagon hagyott területek
száma és területe is megnőtt. Az elszaporodó gyomok a táj
esztétikai képét rontják, növelik a ta|aj aműgy is nagy gyommag-
készletét, egyes gyomok allergiát okoznak (parlaglú, iiröm fajok),
mások mérgezőek (beléndek, csattanó maszlag, foltos bürök, stb.),
nehezítik vagy lehetetlenné teszik a növényi termékek exportját
(parlagfií, aranka félék, vadzab, fenyércirok, stb.).

Az ország jelenlegi gyomos képe kedvezőtlen megítélést
eredményez mind turisztikai, mind uniós csatlakozás vonatko-
zásában.

A kialakult és tarthatatlan helyzet megv áltoztatása érdekében
felhívom az összes foldhasználót, foldtulajdonost, valamint a
közterületek és a vonalas létesítmények kezelőit a felgyomosodott
területek ismételt gyommentesítésére,

} A kigyomosodott tarlókat - sok esetben virágzik a parlag-
fií - haladéktalanul munkálják el.

(parlagfú) és távolítsák el, a veszélyes gyomok magvai így nem
kerülnek a b eszáIlított terménybe !

sorokban és a sorközökben a gyomosodás megakadályozásárőI.

gyommentességére is!
} A vonalas készítmények (vasút, közut, dűlőút, csatornák,

stb.) mentén a kezelési kötelezettség alá eső területen a kaszálást
szükség szerint el kell végezni,
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} A korábban parlagon maradt területeken a növényzetet le
kell zuzni, a területet művelésbe kell vonni.

} Közterületeken és zártkertekben a gyommentesítést szintén
el kell végezru.

A vonatkozó rendeletek órtelmében a ftildhasználó és a
termelő köteles védekezni a gyomnövények ellen. Ha ennek nem
tesz eleget, a törvény szeint közérdekű védekezést rendelhetnek el
a termelő költségére. Mindemellett növényvédelmi bírságot kell
kiszabni azon termelővel szemben, aki a károsítók elleni védekezés
elmulasztásával közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági ter-
melés biztonságát, yagy a károsítók járványos terjedésének teret
adva a térség, illetve a termő táj termelési biztonságátveszélyezteti,
továbbá a közegészségűgy védelmét szolgálő növényvédelmi
v é d ekez é s éket, i 11 etv e b e av atko z ás o kat elmulasztj a.

A gyommentesítés hatékony végrehajtását a növényvédelmi
körzeti felügyelőkön keresztül ellenőrzik és a munkát el nem
r,égzőkkel szemben eljarást kezdeményeznek, vagy a gyom-
talanítast - a tulajdonos költségére - közérdekű védekezés elrende-
1ésével biztosítják.

Gregus Sándomé

a WII. Csengeleí Sportnapok

Szalonnasütés, sport, felhőszakadás
Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a

Csengelei Sportnap, az idén már sportnapokként.
A szombat esti, szalonnasütéssel egybekötött nosztalgia disz-

kó nagy sikert aratott a résztvevők körében - nem úgy egy-két
környéken lakó körében. Mintegy 150-200 vendég érezhette jől
magát a hajnalig tartó rendezvényen.

Másnap reggel nyolckor folytatódott a sportnap. Színvonalas
cselgáncs bemutatót láthattak a Földi SE jóvoltából, Közben
elindultak a foci mérkőzések a Csengele Vándorkupáért.
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Ebédre a Tóth Sándor által főzött zűzapörköltből lehetett
vásárolni. Valószínűleg az étek jól sikerülhetett, hiszen az utolsó
falatig elfogyott.

A jóllakott közönség ezután az autőversenyt nézhette meg.
Hat autós mérte össze a tudását. A győztes Martus LászIő lett. A
második helyen Béres Ferenc, a harmadik helyen Makany Ákos
végzett. Ahelyezettek Tóth Tibor ajándékait vehették át a későbbi
eredmónyhirdetéskor.

A 11-es rugó versenyen közel 30 személy indult, az idén női
versenyzők nélkiil. Nagy közönségsikert aratott "Túrós" Norbert
szereplése, de végü1 győzött a jőzarl, ész, és Rábai Viktor szemé-
lyében szanki győztes vehette átt apénzjutalmat.

Délután follatódtak tovább a foci mérkőzések. A kupa
részeredményei a következők voltak:

I. elődöntő:
Csengele - Szpk 3:0 (3:0) Góllövő: Varszegi (3)

Rendőr TE - Opusztaszer 3:1 (1:0)
Mérkőzés a harmadik helyétt:
Szank - Ópusztaszer O:0 Tizenegyes rugásokkal Ópusztaszer

Iett abronzérmes.
A döntőben Wenner Balíus bombagóijával 1:0 arányban

győzött Csengele a Rendőr TE ellen.
A Kupa különdíjasai: leglobb kapus Molnár Gábor (Rendőr

TE), legjobb játékos Tun Zoltán (Csengele), gólkirály Várszegi
Richárd (Csengele).

A kupa lebonyolításában társadalmi munkában segédkezett a
bírói kar 5 taga: Bokor Béla, Kucsora Attila, Kertész Lászlő, Jéga-
Szabó Mihály, ifi. Jéga-Szabó Mihály.

A kupa döntője előtt a csengelei frlvós zenekar és mazsorett
csoport adott - szokásukhozhíven - nagy sikení műsort.

A fel kilencre tervezett eredményhirdetést a felhőszakadás
elmosta, híába volt jelen a polgármester és a jegyző.

23 őrakor került sor a szokásos tűzijátél§a, ami most is
elkápr áutatta a nagy számú közönséget.

nlret tOrut kezdődött el a tombola sorsolás. A szerencse
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most Kun-Szabó Antalnénak kedvezett, övé lehetett a P-Group
Consulting Bt. által felajánlott fődíj, a színes televiziő.

A sprtnapok zárásaként ltcabálra került sor, melyen a
jászszentlászlői Örökzöld együttes muzsikáj ara lehetett táncolni.

A rendezvényt társadalmi munkájukkal támogatták: Böröcz
Katalin, Csáki Lajos, Csáki Lajosné, Dudás István, Hegedűs Ru-
dolf,, Kelemen Kata, Kun-Szabó Antalné, Kurgyis Dezső, Kurgyis
Istr,án és Nagy Gábor.

A sportnapokat anyagilag támogattáki Balázs Tibor, if . Ba-
logh János, Baranyi Jőzsef, Beke Csaba (Mini Diszkont), Bencsik
Ferenc, Bencsik Zoltín, Bereczki Lőránd, Boldogh Ferenc (FEVA
2000 Kft., Baks), Böröcz Sándor, Czlbolya András, Csengele
Község Önkormányzata, Csókási László, Csókási Zoltán, Csúri
József, Dénes Balá.zs, Dombi Miklós (CSONGI-28 Kft., Szeged)
Dora Zo|tán Fehér Kálmán (Szeszfőzde), Ferenczik Edina (Baks),
Forgó Jenő, Harkai István, Juhász Jőzsef, Kiss Ferenc, Kiss Lászlő,
Kónya Antal (Mórahalom), Kucsora Mihály, Kuklis András, ifi.
Lengyel János, id. Lengyel János, Longa István, Lódri Sándor,
Magony Imre (IINIMONT Kft., Budapest), Málik Istvánné (Korona
Market), Mészáros Ferenc, Mészáros Péter, Molnar János, Molnár
Zsolt (Kistelek), Nagy Gábor, Nemes-Nagy Zso\t (Sándorfalva),
Nemere István, Papp Illés, Pálfi László (P-Group Consulting Bt.,
Szeged), Széll János, Széll Lajos, Széplaki Tibor, Szűcs Imre, Tóth
Ferenc, Tóth Isfvan, Tóth János (Kistelek), Tőth Zoltán Vetter
Kft,, Vígh István, Vígh Péter, Vígh Zoltán, Vörös Tibor, Zsemberi
Marcell (Szeged) és ifi. Zsolnai Ferenc.

Kö szönet a támo gatásokért !

Kun-Szabó Tibor

FaIugyűlés
Csengele Község Önkormányzata 2002. szeptember 2}-írr_
(pénteken) 18 órától közmeghallgatással egybekötött ülést tart a
Faluházban.
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Egy csengeleí Manchesterben
A Manchester United - Zalaegerszegi TE bajnokok ligája

labdarugó mérkőzésre az angol klub ftj szponzora, a vodaphone
utazást szervezett magyar szurkolóknak. A 400 fcís keretbe sorsolás
útján lehetett bekerülni. Falunkbói én jutottam ki.

A repülőgépünk Budapestről délelőtt 11 órakor indult és
angol idő szerint háromnegyed 1 órakor már Manchester neve-
zetességeivel ismerkedtünk. A város nem egy nagy szám, szószerint
szürke iparváros. Főleg a jobb kormányos közlekedós volt érdekes.

Az esti mérkőzésre 66.814 ftí volt kíváncsi, ebből kb. 4-5
ezer volt magyar. köztük volt Deutsch Tamás volt sportminiszter
is, akitől a feldühödött ZTE rajongók számon kérték az új
zalaegerszegi stadiont. Csak az angol bobbyk tudták megvédeni.

Sajnos az eredmény nem kedvezett a magyaíoknak, d,e az
élmény és a hangulat egy örök életre felejthetetlen marad.

Kun-Szabó Tibor
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CPolgárőr kirándulás

kalandtűrán északon
Immár négy éves hagyományt van, hogy a csengelei polgdrőrök
augusztus hónapban felkerekednek, és Magyarorsaág egy szép
térségét meglátogatják Az idei esztendőben a Dunakanyar
környékére esett a választás.

A kirándulást megelőzően kb, fél éwel született a döntés,
hogy- Veszprémre és Visegrádra megyünk kirándulni. Akkor még
senki sem gondolhatta, hogy a legnagyobb kánikulában invízlesz.

Az előrei<ildött feldeátők az indulás előtti délután jelen-
tették. hogy a Duna vizá|lása szakadatlanul emelkedik, A szál-
lásunkhoz r-ezető út is már víz alatt van, Ekkor a telefon-
összeköttetés megszakadt, mint utólag kiderült, lemerült az
akkumulátor.

Másnap reggel "lesz, ami lesz" alapon indultunk el Csókási
Tibor buszával. Már űtközben voltunk, amikor az Esztergomban
lévő polgarőrünk jelentkezett telefonon, de semmi jót nem tudott
mondani.

A baljós előjelek ellenére vidám hangulatban utazott a csapat,
mígnem defektet kapott a busz kereke. Jó isten, ünnepnap hol
találunk gumijavítót?! Szerencsére Baranyi Józsinak az egész
országban vannak ismerősei, így kis idő múlva már az egylk
műhely nyitott is kifelé avasárnap ellenére.

A kényszení szünet után nemsokára össze is találkoztunk a
Magony házaspárral, akik az előre küldött feldedtők voltak.
Néhányan előre mentünk szemrevételezni az elöntött űtszakaszt.
Gyalogosan belegázolva mértük a magasságát. Pont ebben az
időszakban tetőzött a folyó, jó térdig ért aviz.

Mivel a terepjárő autók keresztül tudtak menni ezen a részen,
a mi buszunknak is meg kellett próbálni, mert másként nem tudtuk
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volna a szállásunkat elérni. A csomagok felkerültek az utastérbe, a
kirándulók pedig cípőjüket, papucsukat kézbe véve átgyalagoltak a
kb. 100 méter hosszan elöntött útszakaszon.

A szállásra érve úgy döntöttünk, hogy a nap hátralevő
részében már nem megyünk sehova, hanem közösen meg-
vacsorázunk. Szabó Béla a lakodalmi birkapörköltjéből hozott
polgárőr társainak, plusz még zűzapörköltet is őzött azoknak, akik
ezt szeretlk A vacsora zárásaként Király Jánosné meglepetésként
réteshe gyek et szerv ir o zott.

A vacsora után sem széledt szét a nép, hanem nőtázásba
kezdett. Kucsora Péter is előhozta szaxofonját, és késő éjszakáíg
ment az éneklés, mőkázás.

Másnap délelőtt Esztergomba mentünk várost nézni.
Szerencsére a vízáIlás folyamatosan csökkent, így mát a buszon
utazva kelhettünk átt avizes lltszakaszon. A kirándulók nagy része a
bazlllkával kezdett, majd a bátrabbak felmentek a kupolán lévő
kilátóra. Onnan pontosan szemügyre lehetett venni, hogy a város
mely részei vannak víz alatt, és szóp panoráma nllt a szlovákiai
Párkányra is.

Szép kilátás nyílt a bazilika tetejéről
(fotó: Molnár Mihály)
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Némi vásarlás, szomjoltás után elindultunk Visegrádra. A
kiöntött Duna miatt jókora kerülőt kellett tennünk. A dimbes-
dombos vidéken vezető utak igénybe vették buszunkat is, a
ten-ezett egy őra helyett 2 őra múlva érttik csak el a célpontot.
Először a patak csárdában ebédeltünk meg. Az idilli környezet (a
heg1oldalban, erdőkkel körülvett étterem mellett patak csordogált)
által keltett benyomást a szeméIyzet modortalansága jócskán leron-
totta.

A visegrádi várhoz felérve meglepetésünkre majdnem min-
den zarva volt, így csak a panorámában gyönyörködhettünk. Sokan
lefényképeztették magukat egy élő vadászsólyommal, és kipró-
b álták nytlazási tudásukat.

A következő állomás a nyái. bobpálya volt. A hegyoldalon
leguruló kiskocsik először sokunkban tartőzkodást váltottak ki, de
az első kör utan már nem győztúk a jegyeket vásárolni.

Nyári bobbal száguldozva a hegyoldalon
(fotó: BaranP József)
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Este 7 őra tájban érkeztünk vissza Esztergomba. "Helyi"
idegenvezetőnk, Magonyné Zsuzsa qánlására a párkányi hídra in-
dultunk a tíizijátékot nézni. A város és a híd is tömve volt
emberekkel, A tervezetthez képest fél órai késéssel kezdődött meg
a műsor. Kezdetben igen szokványosnak tűnt, majd a görög túz
|áttán azt hittijk, hogy vége az egésznek. De mivel nem mozdult a
nép, ezért mi is vártunk. Kis szünet után indult be a fcí attrakció,
gyönyöni tűz gömbök et v ar ázsoltak az é gr e.

Néhány polgárőr már atűzljáték előtt átment Szlovákiába, és
egy élőzenés sörözőre bukkant. A később jövők csatlakoztak
hozzájak, és a finom Arany Fácán sör mellett hallgatták a kubai
zenész által előadott slágereket. Többen nem tudtak ellenállni, és

táncra perdültek. A korai, 11 órás zárőra miatt indulni kellett vissza
a magyaí területre. Többen csak ekkor vették észte, hogy a korsó
sör megártott nekik. Mint kiderült, kétszer annyi alkohol tartalom
van a szlovák sörökben, mint a magyarokban.

Hazafelé már alig volt viz a szállásra vezető úton. Nagy
részünk nyrgovóra tért, de néhányan azért még nőtíagattak a te-
raszon.

Az utolsó nap Budapestre indultunk. A Campona ítruhílzat
viszonylag egyszerűen megtaláltuk, Az ünnep miatt minden üzlet
zárva volt, csak az éttermek és a Tropicarium volt nyitva. Mi az
állatok miatt utaztunk ide. Erdekes volt közvetlen közelről látni a
krokodilt, majmokat, rovarokat, kígyókat, halakat, és sok-sok más
élőlényt. Felejthetetlen élmény, amikor a cápák elúsznak az ember
feje ftilött.

A csapat nagy része a Campona gyorsétterem részében ebé-
delt, a pesti árakhoz képest igen szolid árakon. A többiek hazafelé a
Tanya csárdában ehettek.

A három napos kirarrdulásból koraeste érkeztünk meg.
A polgárőrök nevében megköszönöm a felajánlott vacsorát

Szabó Béla családj ának, az ingyen elkészített réteseket Király Já-
nosnénak és Csókási Tibornak azt, hogy már negyedik éve kölcsön
adja abuszát a kirandulásokhoz!

Molnár Mihály
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Tis zt elt Vál u s ztóp o lg dr o k !

2002 a választások éve, átestünk egy zajos, sok esetben
ízléstelen országgyűlési választáson, Október 20-án lesz a hely-
hatósági választás, reméljük kulturáltabb és csendesebb lesz, leg-
alábbis a mi településünkön.

l994-ben választottak meg először községünkben polgár-
mesternek, így eddig két választási ciklus kétszer négy évét
vezényeltem le kisebb-nagyobb sikerekkel, Most nem szándékozom I

végigsorolni azokat a beruházásokat, amiket önkormányzatunk a
kötelező feladatain felül megvalósított, ugy gondolom, hogy ezeket
lakosságunk tapasztalta, használja és a rendezettebb körülmények
között jobban érzi magát.

Á: elköt,etkező időben szeretnék még olyan fejlesztéseket
nrcglcllósítani kö_séglinkben, amell,ek lakosságunk előnyeit szo-
lgaliák. éppen e:ért a: okóberi hell,hatósági választáson pol-
gánnester jelöltként kíyűrck részt venni. Amennyiben megvá-
lcls:tanak polgármesrernek, tig}, az eddigi tapasztalataimat,
kapcsolataimat felhasznáIva az alábbi célkitűzéseimet szeretném
ntegl,alósítani:
- Ónkormáttyzatunk és a hozzá kapcsolódó intézményelcnek a
l e g opti m óli s abb műkö dt et és e.

- Folytatni az eddig kialakult megfelelő, átlátható, takarékos
ö n korm ányzati gazdálko dás t.

- Foll,tatni, legalább szinten tartani az eddigi szociálpolitikát.

B ent h ázás ok, fej les zt és ek t ekint et éb en :

- Á PHARE pályázaton megnyert Kiskunmajsa-Csengele összekötő
úr megvalósítása.
- Önkormányzati bérlakások építése (pályázat utján).
- A Felszabadulás utca rekonstrukciója (forgalom lassító sziget-
c s op ortok, gy alo gátkelő hely, tij bus zvárók).
- Szilárd hulladék elhelyezése és gyűjtése az EU elvárásolcnak
ntegfelelően.
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- Szennyvíz kérdés megoldása.
- P olgármesteri Hivatal épületének felúj ítás a.
- Távlati terveink között szerepel egy idősek napközi otthonának
megépítése,

Nagyon fontosnak tartom, hogy a vállalkozásokat segítsük,
letelepítsük munkahelyteremtés végett, Természetesen ezek nem
ígéretek, hanem célkitűzések, amiket szeretnék a lehetőségeken
belül megvalósítani pályázati támogatással.

Továbbiakban lalrem a Tisztelt Lakosságot, hogy önkor-
mányzatunl<rtak olyan konstruktív képviselőket válasszon, akik
el ő s egítik elképz el é s eim me gv al ó s ít ás át.

Ohóber 20-án választjuk a Megyei Közgyűlés képviselőit is,
melyen egy listán személyemet is indítják. Mint ahogy polgár-
mesterként sem, így megyei képviselőként sem kívánok párt-
színekben indulni, így a megyei képviselő jelöltségemet a
" Pttsztaszeri Tájvédelmi Körzetért Önkormányzati Területfej lesztési
Egyesület" patronálja, ahol a listán második helyen szerepelek, Az
egyesületünlcnek 13 önkormányzat tagja, Úgy gondolom, hogy
községünlcrtek, térségünbtek ezen úton is segítségére lehetek.

A továbbiakban vázolnám a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetért
Önkormányzati Teilletfej lesztési Egyesület célkitűzés eit ;

Jelöltjeink nem a pártokat, hanem a választópolgárokat,
egészséges környezetünk kialakítását és a települési önkormányzati
érdekeket képviselik és szeretnék képviselni a Csongrád Megyei
Közgyűlésben.

Melyek azok az értékek, amelyeket - elsősorban - képviselni
kell?
- T erül e tfej l e s z t é s i es é ly e gy e n l ő s é g m e g t er emt é s e.

- Természet-közeli gazdálkodás megvalósításának elősegítése, íoko-
zott támogatása.
- A megyében lévő kistelepülések érdekérvényesítése.
- Az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátásához az állami
költs égvet és biztos íts a a s zülrs éges p énzeszközöket,
- Épüljenek meg a községek között az összekötő utak.
- Térs égi feladatok ö s s zehangol ás a.
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- Közös turisztikai programok kidolgozása, a Tisza völgye és
rennészeti értékeink védelme és bemutatása.
- Civil szervezetek összefogásának elősegítése, támogatásának
ttő,elése.
- ,4 környezetbarát közlekedés és a közlekedésbiztonság érdekében
éptiljenek kerélqárutak, teremtődjenek meg a kerékpáros turizmus
feltételei.
- Munkahelyteremtő vállalkozások községekben való letelepe-
désátek elősegítése.
- A nagyszolgáltatók PÉCÁZ, OÉUÁSZ, vezetékes tetefon-
szolgáltatók) fizessenek a községekben iparűzési adót a településről
származó bevételek után.
-.A fejlesztések növelése érdekében az SZJA nagyobb része és az
AFA bevételek egy része is maradjon a településen.
- A kistelepiilési pályázatok sikere érdekéberu pályázati iroda lér
reho:ása.

,{ntenltl,iben eg|eíért céljainkkal, kérjük október 20-án
s:a\:az:ott a Pusztaszeri Tájvédelnli Körzetért Önkormányzati
T ertil e tfej l e s zt és i E gy es ül et lis t áj ára !

S-eretnék mindazololak köszönetet mondani, akik ajánló
s : e ly é nl, ei kkel tám ogatj ák j el öl és emet !

Kérek mindenkit, hogy október 20-án éljenek állampolgári
jogukkal és menjenek el szavazni ! /' 

' 
,,

l,\ ; l,

_{+tl,t, i\,§_,t.-<^

§ánta Ferenc

C sengeie Kcizség p\olgármester j elöltj e,
Csongrád Megyei Közgyűlés képviselő jelöltje

Sánta Ferenc polgármesterjelölt 2002, szeptember 20-án a
közmeghallgatás után (kb. 19 órakor) kampányülést tart a
Faluházban.
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cFoci krónika

Gyászol a focicsapat

Bajnoki mérkőzések:

2002. augusztus 24.I|§-Alsóváros - Csengele 1:3 (0:0)
Csengele: Kopschitz, Szabó, Wenner (Zsemberi 85.'), Túri, Pálfi,
dr. Tímár (Haraszti Zs. 80.'), Heim, Mészáros, Góra, Várszegi, Kis l

(Ambrus 60.').
C sengelei gőlszerzők: Wenner, Mészáros, Har asztí Zs,
Kiállítva: Várszegi 40.' (reklam áIásért)
Értékes idegenbeli győzelmünket, melyet I0 emberrel harcoltunk ki,
törzsszurkolónk, Novák Imre bácsi emlékére ajánljuk.

2002. augusztus 31. Csengele - Balás§a 5:1 (2:1)
Csengele: Bencsik, Szabó (Pigniczki T. 65.'), Ambrus, Túri,
Dancsok (Kubát 46;), Pálíi, Mészáros (Dombi ó8.'), Góra
(Zsemberi 70.'), Haraszti R. (Haraszti Zs.66.'), Kis, Wenner.
Csengelei góllövők: Haraszti R. (2), Wenner (2),Pálft.
A mérkőzést l perces gyászszünettel kezdtük az egykori csengelei

foci mindenes, Minkó Ferenc emlékére, O:]-ről fordítva maga-
biztos győzelmet arattunk a szomszédvár ellen.

2002. szeptember 8. Ópusztaszer - Csengele 1:1 (0:1)
Csengele: Kopschitz, Szabó, Ambrus, dr. Timár, Pálfi, Mészaros
(Dancsok 80.'), Túri (Kis 65.'), Heim (Haraszti R, 60.'), Góra,
Yárszegi, Wenner.
Csengelei gőlszerző : Góra,
Szomszédvár rangadón helyzeteink alapján közelebb álltunk a
győzelemhez

Kun-Szabó Tibor



Kiegészítések és helyesbítések a
te l efo nszá m -j e gyzé kh ez

Balázs Ferenc Egyetértés u.12.
Balázs Ferencné Egyetértés u.12.
Dudás István Tanya 160,

Kurgyis István Csatoma u. 13.

Fax
Polgármester (Sánta Ferenc)
Jegyző (Dr. Jenei Rózsa Pálma)
Adóügyek (Laczkó Magdolna)
Any akö rynlv ez et ő, s z o ci ális ügy ek (Tó th Is tv ánn é)

Gazdálkodás (Túri Anikó)
Gazdálkodás, pénztár (Tóth Józs efné)

Sági Csaba Május l, u.26.
\-etter Kft. Kiskunmajsai u. I25l31.

(Fax)
(Porta)

Polgármesteri Hivatal Petőfi u. 13. csengele@kistelek.hu

375

Útlet,él, hagllg1ék, kieg. családi pótlék (Magony Józsefné) 586 573

06-30/2 663 972
06-3013 866 057
06-3014 690 136
06-2014 737 |49

586 570
586 575
586 571

586 572
586 573
586 576
586 574

06-3013 866 644
vetter@deltav.hu
586 580, 586 586

286 I50
286 278

Hirdetések
2 kat. hold szántó (15 AK) eladó a Vetter-gyümölcsös szom-
szédságóban, műúthoz 400 méterre. Villany leköthető. Ár: 80 ezer
forint. Telefon: (30) 5 052 895. Barna

Üzlethelyrség kiadó a Csengele, Felszabadulás u. 13, szám alatt
(volt virágbolt) - Sándor Józsefrré Ü OO-:OI+ 23I 45I

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Érdeklődni: Csáki
Lászlóné Csengele, Tanya 581. d Od-SOtq 323 248
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Táp{akarmány kereskedésemben tijzelő- és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatémdővelház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakl
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

@ 286 24I 1106-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeltsorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékb an kaphatók !
- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a cs a Ján o s n é fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

Et 257 786, este: 329 659 d oí-sotz 638 168

v A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer meglelenő lapja

Kiadja és sokszorositja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail,hu
Alapító szerkesztő,. Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


