
évfolyam 20. szám 2002. október 15.

Thom&s, a horg ászkirály
1_ . . Drei Tage heller Sonnenschein, drei Tege ,,Petri Heil'', drei iao
1D 

-I.^,--l D -,^ ^ ^,, - - l-,, :'Rekord-Fangergebnis - ca. 300 Fischer beteiligt - Thomas Zeitlmeier aus
seine Gattin gewinnt Damenpokal und ist ,,Königin"- L\erner Held erreit

Ersrmalig im Fischereiverein (Jnterer Inn; Ein Ehepaar gewinnt die
"ei Hauptw,ettbewerbe, Thomas Zeitlmeier gL6 fl:.},o -,i,l Fisch.er-
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Eringi tudósításaink a 400. oldalon olvashatók!
(újságkivágás a Passauer Neue Presse-ből)
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OAfalugadósz rovata

Fémzárolt vetőmagok
használata

Hossá évek tapasztalata aú. mutatja, hogy a fémzáro|t

vetőmag haszná|atáből származó haszon tObbszörösen felülmúlja a
beszerzésből eredő többletköltséget. A femzárolt vetőmag beszer-
zésekor kérni kell a minősítőbizonyitvány kivonatot, ami garantálja

a vetőmag minőségét.
A Hód-Mezőgazda Rt. ezért aJánlja szíves figyelmükbe a

2a02. évi kalászos vetőmag fajtaválas*ékát. Elsősorban a
martonvásárj és szegedi nemesítő cégek legkivalóbb fajtái
sz erep elnek az alábbiakb an.

Őszí bipa. GK Othaloí\ GK Verecke, GK Garaboly, GK
Malmos, GK Elet, GK Csongrád, GK Bagoly, Jubilejnaja 50,

Fatima-l, MV Emese, MV Palotás, MV Magdaléna.
Őszi árpa. Lambic (kétsoros), Plaisant (tobbsoros), Nelly

(tobbsoros).
A fémzárolt, szabvány minóségri vetómagot 50 kg-os

kiszerelésberr, csávázva forgalmazza a Hód-Mezőgazda Rt.

Vetőmag hgazat (telefon: 621535 070 vagy 621535 076).

I\övényegészségügyi
hatósági nyilv ántartás
A növónyvédelemről szóló 2000. évi )C(XV. törvény 5 § (1)

bekezdésének d) pontja szerint: "A fOldhasználó és a termelő

köteles a kUlan jogszabaly szerinti növényegészségüg,ti hatóságt
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nl,ilyaníartasba vételi, valamint a tevékenységével összefüggó

ryi lv an t ar t á si é s adat s zo l gál tatá si köt e l e z e a sé gé ne k e le ge t tenni ".

A torvény a növényegészségugyi feladatok végrehajtására
kiadott 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 26. § (2), illetve 33. § (1)
bekezdésben hivatkozott 9. számú mellékletében határozza meg a
növényegészségügyi vizsgálati kótelezetts ég alá taríoző növényeket :

1.) Vetőmag elóállítás: hibrid kukorica, napraforgó, EPPO-n
kivuli teniletről behozott vetőmagvak, lucerna, bab, zöldségfelék
(vöröshagyma, póréhagyma, metélőhawma, paprika, paradicsom),
telepítésre szánt répa.

Bejelentési határidő: május I5.
2.) Burgonyatermesztés mind vető-, étkezési- és ipari

felhasználásra (import, export)
Bejelentési határidő: megelőző év szeptember 30.
3.) Fás- és lágyszáru gyümölcs, szőlő, díszfaiskola és erdészeti

sz ap odtó é s ült etvényanyago k elő állitása, for galmazása
Bejelentési határidő: február 28.

4.) Valamennyi továbbszaporításra termesáett lágyszárú
növény (bármely szapodtási fokú anyanövények, állományok,
melyeket az EU-ba szánnak)

Bejelentési határidő: február 28.
5.) Gumók, hagymák, rhizómák, amelyek kereskedelmi

forgalomba kerülnek és továbbszapodtásra szánnak
Bejelentési határidő: február 28.
6,} Termónyraklárak, malmok és takarmánykeverők

(tulajdonos, bérlő, üzemeltető)
Bejelentési határidő: február 28.
A "Nyilvántartási űrlap" a fogadóóran igényelhető, amit

kitoltése után az alábbi címre ke1l eljuttatni:

Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
6800 Hódmezővásarhely, Rárósi út l10.
Telefon: 621246 611, Fax: 621246 036

Gregus Sándorné
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Hírek Eringből
Szeptember hónapban a bajor testvérközségben nagy volt a

hejehuja. Nem csak a "Kirta"-t tiwrepelték, hanem a termést ós a
betakadtást is. "Tiétek a teremtés paradicsoma!" - jelentette ki az
Eringben vendégeskedő környezetvédelmi minisáer, dr. Werner
Schnappauf

A természetvédelrni Infocentrum 10 éves fennallását
tilrnepelte. Az Európarezervátum védnöke és tiszteletbeli t:áet-
vezetője továbbra is a Csengele-Ering kapcsolatot elindító Peter
Hoffinann.

***

Szeptember 6-tól 8-ig tartott Sirnbach és Inntal rendezésében

a 2aa2, évi horgászfesaivál. Harminc éve minden szeptemberben
megrendezik eat az eseményt,

300 pecás vetette horogiát az Inn folyóba, és közülük 80-nak
sikenilt kukacával halat csalni a horogra. Összesen 397, 57 kg esett
aldozatul a csalétkeknek. A legnagyobb fogás, egy 3440 granrmos
ponty az eringi Thomas Zeitlmeiernek sikerüt, er-zel elnyerte a
*2a02. év horgász királya" címet.

Hogy a 300 horgász közúl miért éppen Thomas kukacara
harapott rá a nagy hal, csak valósánűsíteni lehet. Ugy líftszik, az
övét találta a legnagyobbnah ráfánotl|. Nagy horgász lehet ez a
Thomas. Mert nem csak a nagy ponty kapott a csalijára, hanem a
mawaí származásű, csinos Gabi is. O a női pecások kozott 1O3O

grafirmo§ összsúlyu hallal első lett, így elnyerte a női serleget,
A halak nagy banatára két napig tartott a fesáivál. A bajorok

sörkorcsolyaként eregették a torkukon lefelé a halétkeket.

Bajor újságcikkek alapján írta:
valkovics Antal
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lgazgatói kiegészítés a 200íl2002-es
tanév m unkájának értékeléséhez

A csengelei króníka etőző számában tudósítottunk az
önkormányzat ülesérőI, melynek egyik napirendi pontja volt a
csengelei Általános Iskoia és-' Napköziotthonos " 

Óooaa
beszámolója az elmrfilt tanévrőI. A részlete§, ínísban
előterjesztett tájékotató anyagot lapunk ez óvi 12. ó§ 13.gámában olvashatták Heim Góza igazgató ehhez fűzött
szóbeli kiegészítését az atábbiakban közölj üli"

"A csengelei Ákalános Iskola és Napkózioíthonos Óvoda
értékelő beszárnalója 2002. június lg-re készült. Az eltelt iűjszak
tnékenysegéről szeretném íájékoztatni az onkormányzati
Képvi se lő-t e s tü I e te t.

Á nydr folyaman az ÁItalános Iskola valamennyi helyiségét
kifestettük. A lábazatok olajfestését is felujítottak. ,q wi
nagltakarítás eredmérryeként felujult, esztétikus, íiszta kornye-
zetben kezdhettük az új 20a2/20a3-as tanévef. A konvhát is
újrafestettük.

Az intézményi vaglonvédelem rnagasabb szintre emelése
érdekében a frekventált helyelrre a riasztót bekapcsoltattuk (iroűk,
bejarati előtér, sámítastechniííai szaktanterem). A ttibbi
vezetékeket kiépííették, tűnédelmi, és - ha uryagi lehetőségeink
engedik - véde lmi rendszerünket tovább fej tesztjük.

Átdolgozuk oz intézmény munlra- és tűnédelmi rendszerét ésc szakértővel közösen elkészítettlik az új szabályzatunlrat.
Kiépítenük a konyha minőségbiztosítási rendszerét /H.A.C,C.P./,
melyet tarvény is előírt saámunkra, és a szghanácsadóval közösen
áttekinteítük, hogl milyn eszközszüí<séglet kelt a megvalósítúshoz
(eűnyeh, védőcipők, stb). A korszerű kézmosólmt beszereztük és
felszereltük.
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Áz iníézmény tanulóIétszáma nem változott, ]70 taruulóval
kezdtiik az oható-nevelő munkát. Az óvoda létszáma valamelyest
csöklrent, varhatóan 4ő fővel kezdik a 2002/2003-as tanév nevelő
munkajút. Áz iskolában megemelkedett a napközit és tanulószobút
igérrybe vevők létszáma, tI3 íő az étkezők száma az iskolások
közül, az óvodások 41fővel étkeznek,

A konyha csúcsott működik, 290 íő az étkezők (felnőtt,
gyerek} szúma.

Áz informatikai pályázaton 5 millió forint értéhi
szaruítógépes fejlesztést nyeríiink, önrész nélküt. Á fejlesztés a nyár

folyamdn fejeződött be (júIias vége). Ig az oktatás-neveíés mellett
a felnőttohatast is elkezdjük 2002 szeptember második felétől.
kor ldtlan internet hozzáféré sse l rerulelke zünk,

A nyár folyamán rtfrastraWúra feJlesztésre 300,000 Ft-ot
nyertünk, korszerű fénymásol ót vúsár ohunk,

Intézrnényünk több iskalaszövetség tagjaként g sikeres
pályazataknak köszónhetően ingtenes továbbképzésekre lrapott
h,otát (7 íő), amelynek eredményei már mutatkoznak az oHaíó,
nevelő munlrankbqn.

Intézmértytink sikeres pályázata révén belépett a Comenius
2000 minőségfejlesztő program l. lépcsrijébe. A tantestület
egtségesen állt a megvalósítás mellé, Az ellmvetlrsző I8 hónapban
me gvalósítj uk a putnerközpontú minősé grej Ie szté si mode llt 2 0a 2.

szeptember í-től.
Áz új tanéwe személyi ellátottságunk biztosítva vaft.

Valamentryi smlrrnai területen szakképzett pedagógas végzi oktato-
nevelő munkajdt. Képesítés néIküli nevelőruk nincs.

A 2a02. szeptember l-jei béremelést a törvér4l értelmében és

sz e í I emé b en v é gre haj t ot tu k.

Ósszességében az iskolavezetés iglekezett a lehetőséget
megteretníeni, hog,l m új 2002l2003-as tanévet zökkenőmentesen
elkezdhessük, amiben kiemelkedő segítségiinkre volt ca
Örkormfuryzati Képviselő-testiilet. Segítsé güket lnszönjük é s kérjük
őket, hogl a Polgármester urral az élen továbbra is támogassak a
csenge le i glermekekért vé gzett munkánlmt ! "
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tJjra nyitva a virágbolt
Néhany hónapos szünet utan október l-től íjía fogadja

vásárlóit a Felszabadulás u, 13. szárn alatti virágúzlet. 
^ztizemeltetést a balástyai Korom Ferencné vette át, akinek korábban

Algyőn volt ilyen boltja.
Vatlalják esktivőkre, névnapokra, születésnapokra és más

alkalmakra csokroh tetnetésre koszoruk készítését
Nyitva tartás idő:
- hétfötől péntekig 8_16 óra között,
- szombat és vasarnap 8-12 óra között.
Telefonszám: 06-30/3 069 694.

M- M,

HocyAN §zAv^zzTJNK?
2a02. október 20-a a helyhatósági választás napja.
A szavazókörökreggel 6 órátóI este 19 óráig lesznek nyitva.

Mindenki megkapta a valasxási értesítőt, melyen feltüntettük a
szavazókör számátt és címét, ahol szavazatát leadhatja.

Ae értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, de
megkönnyíti a választási bizottság munkáját. Kérünk mindenkit,
hoga személyi igazalványát, vaw katonai igazolvanyát, vagy
útlevelét, vagy 200L januar l-jét követően kiállított jogosítvanyát
és lakcímkárlyájíIt vigye magával, hiszen a személyazonosság és a
helyben lakás igazolása feltétele a szavazásnak. Aki igazolást kért,
hogy a tartőzkodási helyén kíván szavazrli, az igazolást is vigye
magával.
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A smvazósfolyamata u követkeű:

A szavaeókörbe belépő allampolgár igazalja személy-
azonosságát, majd átveszi a Szavazatszámlráló Bizottságtól az akkor
lepecsaeft szavazólapokat és a bodtékot. Csengelén minden
állampolgár harom szavazőlapot kap: polgarmesteri, helyi képüselői
és megyei közgyúlési szavazólapot.

Eú. követően az allampolgár a névjegyzék aláírásával
igazolja, hogy álvette a szavazólapokat. Majd a fiilkében kitolti a
szavazólapot. Ervényes szavazat csak a jelölt vagy a lista
megnevezése előtti, illetve folotti körben elhelyezett egymást
metsző két vonal! A polgármester váLlasztás szavazólapján egy
jeloltre lehet szavazni. Ha nem tesz jelölést a körbe, a szavazat nem
érvényes! A képüselői szavazőlapon legfeljebb 9 képviselójelölt
neve előtt szerepelhet az egymást metszö két vonal, Ha ennél több
jelolt nevénél szerepe\ az egész szavwőlap érvénytelen. A megyei
közgyulés szavazőlapján egy listára lehet érvényesen voksolni.

Ha valaki elrontotta a szavazőlap kitOltését, annak cseréjét a
bizottságtól kérheti.

A szavazólap kitöItése után a váiasztőpolgar belehelyeá a
bodtékba a szavazőlap+kat és beledobja a szavazőkörben
elhelyezett urnába.

Kérünk mindenkit, hogy c§ak a szavazás időtartamara
brtózkodjon a szavazókörben !

Dr, Jenei Rózsa Pá{ma h. jegyző,
a helyi választasi iroda vezetője

E6
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**************x******rF**********{<4<*************ri.**,}l8********E*(**

Ti s ztelt v úl as ztőp o l g úr o k !

Lantos Istvón vaglok. 1972.

aktóber I4-én szüIettem Szente-

§en. ilős vagyttk, két glermek

édesapju Csengelén húzasság-

kötésem óta élek Töríénelmet és

testnevelést tanítok il csengelei

Általános Iskolában, és az iskolui

űákönkorruínyzaí vezetoje va-

5yok immár 7. éve

, Képviselőként a, Általános Iskola és Napköziotthonol
Ovoda, a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskolao a Faluház,
valamint a közösségi szervezetek munluiját szeretném segíteni.

Már a korábbiak során is rendszeresen részt vettem
Csengele kulturális életének szervezésében. A község
rendezvényeinek lebonyolításában - falunapok, szomszódolóo
eryhr{zi rendezvónye§ stb. - at<tív részt vállaltam. A továb-
biakban is ezen a területen kívánok tevékenykedni, segítve a
közösségi szerveződéseket, programokat.

Mint pedagógus, nagyon fontosnak tartom a gyermekek
és fiatalok kiemelt támogatását, érdekeik képviseletét.

Ezúton is köszönöm a számomra eljuttatott ajánló-
szelvényeketo és bízom abban, hogy a közelgő önkormányzati
v álasztáson megtisztelnek bizalrnukk al, §zav azatu kkal !

Lantos István

* * * * * * *** * *** ***************************d( ***,*t,**,&**,t<***,i** * * ****
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:t*,l.* ** * * ** * * ** )t *:t* * 8*:F:l.,l.*,l * d.* * ** !i*t * !t * {<*,i * ***,** *** +* *** * * +** * * **

Kedves c§engelei
választőkl

Engedj ék ffi€g, hogy bemutatk ozzaffl.
Rényi Lászlónak hívnak, 44 éves vagyok. 1990

decembere óta lakom Csengelén, a konzervg;rarban
dolgozom műszaki csoportvezetőként.

Feleségem, dr. Torontiili Renáta hiá.ziorvos, lányom
gimnaziumba jéff, fiam általános iskolás.

Hamar lnegszerettíik eá a csendes kis falut, a dolgos
embereket, Könnyu volt beilleszkedni a falu életébe.

1995 őta tanítok néptáncot az általanos iskolás
gyerekeknek. Ezen kívül a népdalkör és a citerazenekar
munkáját is segítem, Szeretném elérni, hogy minél több
ember fontosnak érezze a népharyomanyok ápolását.

Ery alkalommal, 1994-tő| 1998-ig ÓnOt< már
megvalasztattakképviselőnek. Úgy érzem, akkor sem volt
haszontalan a döntésük.

Most irjra szeretnék a képüselő-testtilet tag,ai közé
kerülni, segíteni a falu fejlődését, boldogulását.

Kérem Önöket, hogy október 20-én menjenek el
szavaai, hiszen Önokon műik, kik iranyítják Csengele
sorsát az elkövetkező négy évben!

Köszönöm tiirelmtiket, j ó egészséget kívanok !

Rényi Lászlő

* * * * **,F{.,í.*** ***r.,h****** * * * * * * **it* * * * **,l. * * **!* *,* * * * *,i*,l**r.,* * ***!k * *
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* * ** * ********,t**** ****!***,t******,**********r.*** * * ** ********,}**,*!t*

Biztonságos Csengelé ért
Kedves Valasztópolgárok! Bízom benne, hogy nevem

ismerősen c§eng a település sok lakosárrak fiilében, Kistelek-
Csengele határáná|lakom, de egész életem ide kotott.

A rendszerváltozást követóen Csongrád megyében az elsők
kozött hoáuk létre Csengelén a polgárőrséget. A kezdetektől -
immar 12 éve - én vezetem az önkéntes bűrrrnegelözők szervezetét.
A tObb mint 40 fbs csapatunk nagtrmértékben hoz"zá$ánrl ahhoz,
hogy községünk polgárai nyugalommal hajthxjak álomra fejüket,

Kópviselővé való megválasztásom esetén továbbra is aeon
leszek, hogy tovább fejlődjön a polgárőr srÉívezet, ezáltal fies§ze
elkeniljék Csengelét a rosszban santikálók.

Mint tanyai lakos, saját bőrömön érzem a küteruleten lakók
gondjait, problernáit, így hitelesen tudnám az érdekeiket képviselni
az önkormanyzatban.

Kérem támogató szavazatukat a helyhatósági választáson!

kucsora péter
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)Foci lcrónika

Gy őzelm ek em be rhátrán nyal
Bajnoki mérkőzósek:

2002. szeptember 28. Zálányszék - Csengele 0:2 (0:1)
Csengele: Benosilq §zabó, Ambrus, Túri (Haraszti Zs,60,'), Pálfi,
Heirrr, Mészáros, Góra, Harasái R., Ki§, Wenner.
Kiálítva: Arnbrus a 30. percben.
Csengelei gőlsz*rzők: Kis, Heim.
Tíz emberrel is elrontottuk a zákanyszékifalunapot.

2a02. október 6. Ruzsa - Csengcle 0:2 (0:1)
Csengele: Bencsik, SzaM, Wenner, Túri, Pálfi, Heim, Mészáros
(Harasai Zs. 85.'), Kubát (Flarasai R. 60.'}, Góra, Kis (Pigniczki T.
75.'), VáLrszegi (Zsemberi 88.').
Kiállítva: Túri a 20. percben
Csengelei góllövők: Góra, Haraszti Zs,
Áz első he$lezett ellen I0 emberrel is magabiztos gózelmet
szereztünk.

Kun-Szabó Tibor

.Mit mond a jog?

A szom§zéd navilyásának tilalma
A szomszédjog alaprendelkezéseit a Polgári törvénykönyv

100. §-a tartalmazza, amely szerint 'a tulajdonos köteles
tartózkodni minden olyan magatartástól, arnellyel másokat,
küldnosen szamszédait zavarná". Ha a tulajdonos e szabalyt
megszegi, magatartása egyuttal birtokhábodtás, és a szomszédos
bi*okos vedelmet kereshet maganak.
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A tulajdonból eredő használati és birtoklási jogosítvany nem
eredményezheti mások jogainak csorbítását, vagyis e jogokat is
mások jogaival Osszhangban kell gyakorolni.

A torvény a zavwő és veszélyeztető rnagatartásokat nem
sorolja fel. Ilyen lehet a zajos tevókenyseg, az egészségtelen,
fertózésveszélyes helyzet előidézése, az állatok úsrtántartásanak
elmulasztása, kiilönböző környezetvédelembe útköző hatások
előidézése, vagy éppen a mások epítkezésével előidézett hátranyos
helyzet.

A masokat zavuő tevékenység csak akkor tiltott, ha a zavarás
vüksé5elenül következik be, A szükségtelen zavarás fogalmát a
törvény nem határozza meg, ezért a konkrét jogvitában a tulajdonos
és a szomszéd ellentétes érdekeinek mérlegelésevel kell meg-
allapítani, hogy a zavarás szükségtelennek minősül-e.

Számtalan jogvita keletkezett abból, hogy a szomszéd
kifogásolta a mellette lévő ingatlanon az űattartást. Az olyan kertes
családi hazakkal beepített környezetberr, ahol az állattartás
megengedett ós szokásos, önmagában például a csirkenevelés nem
kifogásolható. Aű, allattartás azonban termeszete§€n nem lehet olyan
mértékii, amely a szomszédos ingatlan tulajdonosát szükségtelenül
zavarná.

Birtokhábodtási perekben azt kell vizsgálni, hogy az adatt
környezet jellegere tekintettel megvalósul-e olyan magatartás, amely
birtokhábodtó és a környezetet sértő magatartásnak minősíthető.
Jelentősege lehet annak, hogy a birtokhábodtást panaszoló eleve
olyan környezetbe ment lakni, amelyben az áúlafrartirs nem tilos.
Ilyen esetben nyilvánvalóan nem valósul meg a birtokhabodtás, mert
egyes vemélyek fokozott érzékenysege nem eredményezheti a
szomszédjogi szabalyok megsértéset.

A csendháboritás elkövetőjével szemben birtokhábodtasi
eljarás megindítására is lehetőség van. Az eljárás lefolytatására a
helyi Onkormányzatjegyzője az illetékes. A jegyző e birtokhábodtás
megsaintetésére irányuló kérelemről 30 napon belül köteles ha-
tároaú, Amennyiben a birtoksértó a birtokost a birtoklásában fo-
lyamatosan zava44 a jegyző eltilthatja őt e magatartásátőI, egyszeri
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cselekmény elkövetése esetén pedig a birtokhábodtás megál-
lapításanak és a birtoksértő magatartás megismétlése eltiltá§anak
van helye.

Nem biztos azonban, hogy minden esetben célszerű rögtön
hatóságlroz fordulni a mások nyugalmát zavwő szomszéd
magatartása miatt. A bírság és a hatósági kényszer mellett - nem
ritkan ezek helyett - komoly visszatartó erőt képviselhet a
környéken lakók eg;liittes fellépése. A szomszédnak is be kell látnia,
hogy egymás kölcsönös megbecsülése, nyugalmának tiszteletben
tartása neki is érdeke. A szünet nélküli veszekedés, a hatósaghoz,
bírósaghoz járkalás az ő ideja is feleslegesen rabolja.

( A Hazi Jogtanácsqdó 2002. szeptemberi száma alapján )

l@lrudrenc receptjeim

Tejfölös töttött paprika
Hozzávalók: 4 nagy húsos zöldpaprika, 25 dkg darált hus, ]0

dkg zsemlemorzsa, 10 dkg vaj, 2,5 dl tejföl, I0 dkg gomba, 2 fej
vöröshagyma, őrölt feketebors, só .

A paprikákat kicsumázzuk, a magjukat is kikaparjuk, és
forró, sós vízben blansírozzuk 5 percig. Amikor kivesszük, azonnal
hűtsük le hideg vízzel. A forró vajban megfonnyasztjuk az aprőra
vágott vöröshagymát, tegyük hozzá a felszeletelt gombát és a darált
húst. Kevergetve pároljuk együtt, majd hagyj,rk egy kissé kihűlni.
Keverjük hozzá a zsemlemorzsát és tejftilt, sőzzuk, borsozzuk. Ha
túl sűní, kevés tqjel lazíthatjuk, Töltsük meg a paprikákat, és
magas falu tíizállő tálban állítsuk egymás mellé. Öntsünk alá kb.
kétujjnyi magasan vizet, toljuk a forró sütőbe, és süssük 30-40
percig. Azonnal tálalj uk.

Jő étvágyatl
Nemere Ilona
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Hirdetések
***********,r*********rt**rl.***{r,t*,t(**,l.{í*{************r|(!F***

J aví,taní akar kondíciój ún ?
Eg észs ég esen akar fogy ókúrdzni?

I mmu nren ds zere l egy engü k ?
Aaókepessége nem a régi?

tvfinderr esetberr megoldást
programja!

Jelentkezés, tájékoztatás
Ágnesnél a Faluhazban.

* * * * * * * * *,* *,|( * rtr * * * * * :l.r,< * * * * * * * * rl. * *,t * * * * * * * x * * * * * t {. * {. * * * *

30 m hossá 12-es foliavin 5l4-es anyagból eladó. Laczkő Zsolt 06-
3013 697 7z2

2 ke hakl szónű (l§ AK) eladó ű Veűer-glümölcsös
szotnsudságűan, műúthoz 400 mőerre Wlany lekötheő. Ár:
80 ezerfcrtnt Telcfan: (30) § 0§2 895. Barna

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanlla eldó. Erdeklődni: Csáki
Iászlóné Csengele, Tanya 58L Telefon: a6-30/4 323 248

kinal a HERBALIFE sejttáplá,lkozasi

telefonszárn megadásával Törköly
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Táp+akarmány kereskedésernben üzelö- és építőanyagot (PB-gaz,
betongerenda, cserép, tégla, köpor, cement, mé§z, faanyag, sóder
stb.) is árusitok. Előrendelés esetén néhany nepo§ hataridővel haz-
hoz szállítom a megíendelt anyagot, Gyors kiszolgálás, kedvező
arakl
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráúg.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. l.
§ zso 24| vagy a64ol3 228 453

Fotó szaküzlet Kistelelren, a posía mellett!
- Igazolvámykep 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksarozat, baüagás, esHivő-lakodalom, egléb rerldezvé-
nyekfelvéteIe.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumak és laépkeretek nagl
váI aszté kban lraphat ók !

- Fénykepezőgép javíűs, szakíanácsadás.
- Fiímkidolgozás I nap alatt!
- Pqsztell- és olajkepek vásjnolhatók!

Nacsa Jánosné fenyképé sz
Kstelek, Kossuth Lajos u. l6.

g 257 786, esíe: 329 659 mobil: 0ő-30/2 638 168

v A Csengelei Polgárőr Csoport tiimogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárör Csoport Felelős kiadó:Kucsora Peter
§zerkesztóSg: Csengele, Felszabadulás ateaZla, E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító sz.er*esáó: Molnár Mihály Felelős szprkesáó: Kontesz Józsefué


