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Az új képvise!ő-testü let

Az alakuló ülésről szóló cikkünk a 438. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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OA falugazdász rovata

Fontosabb hazai sertésfaj ták
Magyar lapdly

A fajta származása: A magyar |apá|y kialakítása és a fajta
tenyésztési céljának meghatározása az 1970-es évek végén történt.
A hazfu:lt<ban korábban tenyésztett nyLrgat-európai lapály fajták
teljesítményellenőrzése és szelekciója alaplán a svéd, a holland és

az NDK lapáIy legjobb eredménY mutató két törzstenyészetének
kocaállománya adta a genetikai alaplát.

Felhasznál ása Y ágőértékre és szaporaságra nemesített fajta,
amely árutermelő kocát előállító programban anyai és apai parlner
is lehet. Szaporasági, felnevelési teljesítmény és vágóérték egyrdejű
j av ítás ár a has ználh ató .

Tenyésztése: Fajtatiszta tenyésztése és nemesítése a törzs-
tenyészetekben folyk. A szapodtó üzemekben a fehér hússertéssel
keresztezve az F| kocaállomány, azaz a végterméket ellő koca-
populáció létrehozása történik. Terminál fajtaként csak speciális
igény esetén, pl. bacon előállításnál kerülhet solTa, A hazai
populáció létszáma 2001-ben 3753 törzskönyvezett koca volt.

Pietrain

A fajta származása: A pietraint az l920-as években te-

nyésztették ki Belgiumban, Nevét az ottani Pietrain városkáról
kapta. Hazánkban az l960-as évek elejétől tenyésztjük. Eredete
bizon5rtalan, va|őszínűleg egy ottani helyi fajtának a berkshinel és

esetleg a nagy fehér sertéssel történt keresztezéséből származlk.
Más nézet szerint a kíalakítása ibériai, nápolyi, kínai, sziámi és a
francia bayen fajták fe|hasznáIásával történt. A fajtát i950-től
törzskönyvezik. Igen jőlizmolt, úgynevezett négysonkás sertés. Vá-
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gottrlrujának húsaránya kedvező. A végtagok íinomak és rövidek.
Stresszhirő képessége alacsony.

Felhasználása: Naglömegű hústermelése miatt felhasználása
főként a hibridprogramokban történik, Stresszérzékenysége és PSE
húsminősége csökkenti éítékét. A hibridizációban hampshire-rel
keresztezve kiválóan használhatő. Haszonállat-előállító keresz-
tezésben apai partner. Terminál fajtaként is felhasználható.
Használata elsősorban Fl kanelőállításban javasolható, mint a
pietrain X hampshire, a pietrain X duroc vagy a duroc X pietrain.
Kiváló hústermelő-képességet örökít, de utódai az átlagostól
lényegesen jobb tartási és takarmányozási feltételeket igényelnek.

Tenyésztése: Fajtiszta tenyésztése hazáttkban csak a törzs- és
hibridbázis tenyészetekben javasolható. A hazai populáciő létszáma
2001-ben 97 törzskönyvezett koca volt.

Mungalica

A fajta származása: A mangalica Közép-Európa egyedülálló
zsír- és szalonna-előállitőja volt a 19. században és a 20. század
első felében. Főleg az orczágközépső részénvolt elterjedt. 1833-tól
a szerb sumadia sertéssel történt a fajta nemesítése. A 20. század
fordulójától kezdődően a mangalicákat is különböző keresz-
tezésekbe fogták fekete (cornwall) és tarka (berkshire, poland
china) húsjellegú világfajtákkal. Bevált végtermék került ki a
mangalica és az angol szintén "gyapjas" lincolnshire párosításából.
Védett, őshonos fajta. A klimatikus szélsőségeket jól tűri. Ha-
gyományosan a szőke mangalica az "tgazl" .

Felhasználása: Jellegzetes, lailterjes tartásra alkalmas,
mindenfaj t a takarmányt j ó 1 értéke s ítő faj ta.

Tenyésztése: Az áIlam l9]3-ban - a szürke marhával együtt -
l-é detté nyi lvánítot ta a mangalic át, és tenyésztése azőta ígynev ezett
géwezerv állományokban folyk. 2001-ben a szőke mangalica
populáció létszáma 811, a fecskehasú mangalica populáció
eg.vedszáma II2, a vörös mangalica populáció létszáma 176
törzskönyvezett koca.
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A fentiekről és a sertés értékesítésének várható
szabályozásáról tart előadást Forrai Sándor (Pick Rt.) 2002.

noyember 20-án (szerdán) délután íél 4 órakor a Faluházban,
Utána dr, Prigli Mária állatorvos tart tájékoztatót,

Pályázat fiatal
agrárvállalkozőknak

A támogatás általános célja a ftatal agráwáIlalkozők gazdá|-

kodásának elősegítése érdekében saját tulajdonú gazdaságok
(birtokok) létrehozása, a meglévők fejlesztése, és a gazdaságok
hatékony működtetésének elősegítése, A támogatás igényelhető
tárgyi eszközök, készletek vásárlására, a meglévő vagy vásárolt
létesítmények felújítására és fejlesztésre.

A pályázat benyújtására jogosult az a fiatal agrárvállalkoző,
aki 2002. janlár l-jén negyvenedik életévét még nem töltötte be, és

nö v énlerm e s zt é s i - kert észett, állatteny észté s i, v e gye s g az d álk o d ást,

v adgazdáIkodást, er dő gazdá|kodási termelést, halászatot, halfel-
dolgozást - együtt mezőgazdasági tevékenységet - r,égez, és a
pályázati felhívásban leírt egyéb feltételeknek is megfelel.

A páIyázat benyújtásakor a pályíaőnak rendelkezni kell
többek között a támogatás alapját képező fejlesztési költség leg-
alább huszonöt százalékának megfelelő saját fonással. A támogatás

formája vissza nem térítendő támogatás, és hitelfelvétel esetén
kamattámogatás lehet, A páIyázatokat folyamatosan, a rendel-
kezésre álló fonás erejéig lehet benffitani. Forráshiány esetén a
mini sztériu m a p ály ázatok b efo g adását felfiig ge szti, i 1 1 etve 1 e á1 lítj a,

aminek időpontját a Földművelésügy és Vidékfejlesztési Érte-
sítőben hirdeti ki,

A pá|yizatot a fejlesztés telephelye szerint illetékes megyei
fcildművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. Felvilágosítást is ott
lehet kapni.
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Illeték az őstermelőire
.{trii nem először igényel őstermelői igazolványfr,, annak 1000

Ft-os illetékbélyeget kell ragasztania az igénylő lapra. Ezt a falu-
lazdász lepecsételi és aláírja.

Gregus Sándomé

50 éves lnázassági
évforduló

Fél évszázada, 1952. május 31-én kötött házasságot Boző
Géza és Nagy Mária,

A jeles évfordulóról nemrég, családi körben emlékeztek meg.
Fiuk, menyük és két unokájuk köszöntötte őket.

Lapunk is gratulál a ritka eseményhez!

(fotó:Bozó Béla)



438

aa

Onkormónyzati ülés
Csengele község új önkormányzata 2002. október 29-én

1artotía alakuló ülését a Fal1,1házban Bitó József korelnök veze,
téséve1.

Elsőként Ceglédi János, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a2002, október 20-i választások részletes eredményeit.
A végeredményeket a Csengelei Krónika e|őző számában olvas-
hatták, most nem ismétlem meg. A beszámolót követően abizott-
ság elnöke átadta a megbiző|eveleket.

Ezután a képviselő-testület tagsai és a polgármester letették az
esküt. Bitó József ezt követően átadta az iJlés vezetését sánta
Ferencnek.

Dr. Jenei Rózsa Pálma helyettes jesyrő felhír,ta a figyelmet
arra, hogy a képviselő-testület tagai a megbízólevél átvételét
követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

Egy,trttal felkérte a Testületet, hogy döntsön arról a javaslatról, hogy
a vagyonnyilatkozatok feletti felülvizsgálat és ellenőrzés jogát az

Ügyrendi Bizottság végezze, egyuttal módosítva ezze| Szeryezeti és

Müködési Szabályzatát, A képviselők az előterjesztést elfogadták.
Ezt követően a polgármester ismertette programját. Sánta

Ferenc elismerését fejezte ki a község lakosságának, hogy ismét
egy konstruktív testületet váIasztott, és megköszönte a személye
iránti bizalmat. Megígérte, hogy esküjéhez híven - az eIőző két
ciklushoz hasonlóan - Csengeléért fog dolgozni. Gratulált a meg-
választott testületi tagoknak, jó egészséget és eredményes együtt-

működést kívánva.
Rámutatott arra, hogy legfontosabb dolog a község műkö-

dőképességének megőruése. Eddig ezt sikerült elérni, nincs forrás-
hiány. Komoly fejlesztések és beruházások valósultak meg a

községben, ezt folytatni kívánja a következő négy évben is.
Fontosnak tartja az oktatási intézmények, az egészségügy működ-
tetését, működőképességének megőrzését, illetve a kötelező
feladatok maradéktal an ellátását.
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Különösen jó eredmények születtek az oktatás területén.
\íegköszönte ezt Heim Géza iskolaigazgatőnak. Az országos tanul-
manl.i felméréseken, versenyek tekintetében a diákok komoly
eredményekkel büszkélkedhettek. Szinte minden továbbtanuló diák
megállja a helyét. Az oktatás területén elért eredmény kollektív
munka eredménye, mivel jó a munkakapcsolat az intézmények és
az önkormányzat között. Ezt kivánja az új Testülettel és a
kollégákkal tovább folytatni. Legfontosabb, hogy az önkormányzati
gazdálkodás takarékos, meggondolt legyen és ne legyen forrás-
hiány.

Folytatni kívárya az eddigi, jó színvonalű szociálpolitikát.
Figyelemmel kell kísérni, hogy azok kapjanak segélyt, akik a
legjobban rászorulnak A törvény keretei között foly,tatni kivinja a
családok támogatását, és a betegek ügyét (pl. közgyógyellátás).

Az eddig megkezdett beruházásokat folytatni kívánja. A
PHARE-program keretében magvalósítani kívánt Kiskunmajsa-
Csengele összekötő út építését szeretné, ha 2003, tavaszán
elkezdődhetne. Elmondta, közel6 helyről kellett a szüksége s pénzt
előteremteni, Véleménye, hogy a községnek szüksége van erre az
ítra, hogy bekapcsolódhasson a vérkeringésbe, mind a
kereskedelem, mind pedig az álláslehetőségek bővítése céljáből. Ez
tehát létfonto ss ágú infrasturkturáli s fej le sztés.

A község belterületén szinte már minden utca sz|lárd
burkolattal rendelkezik. Megemlítette, hogy elkészült a jász-
szentlászlői összekötő út, épülni fog a majsai út, és rövidesen
befejezik a baromfitelephez vezető utat. Ez mind lényeges
fejlesztés, Elmondta, hogy minden erővel arra törekszik, hogy jó
minőségben, 2003 -ban elkészülj ön a Kiskunmaj sa-Csengele össze-
kötő út.

Tervei között szerepel még jónéhány beruházás megvalő-
sítása, főként pályázatoktltlán.Ilyen például egy 5 lakásos bérlakás
megterveztetése, későbbi bővítési lehetőségekkel. Véleménye sze-
rint a jelenlegi szolgálati lakásokat - az orvosi rendelők és gyógy-
szertát kivételével - forgalmi áron el kellene adni, természetesen
eiővásárlási jogot biztosítva a benne lakóknak. Az ingatlanok
áráből teremtenék meg a saját erőt apályázathoz, A felépülő bérla-
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kásokat megfelelő lakbér kiszabásával arra rászorulő érlelmiségi
dolgozók részére utalnák ki. Azért is tartja ezt fontosnak, mert a
régi lakások felújítása többszörösébe kerülne. Az elmúlt években az
állagmegóvásra költöttek csak. Ezek költségét sem fedezi az a
minimális lakbér, melyet most a lakók fizetnek.

A jövő évi, illetve folyamatos céIja az, hogy a Felszabadulás
utca rekonstrukciója megoldódjék. Forgalomlassítók kiépítését, a
buszvárók cseréjét tewezi, esetlegesen új burkolatot is kapna a
fcjutca.

További cél a törvény által is előír1 szilárdhulladék gffité-
sének és elhelyezésének megoldása. A műszaki feltételek megte-
remtése folyamatban van. Ennek maximum 2004-ig meg kell való-
sulnia, az EU -szabványoknak megfelelően. A j elenlegi szeméttelep
rekultivációj át a Szegedi Környezetgazdálkodási KHT a szerződés
szerint fogja megvalósítani, ISPA pályázaton nyert pénzből.
Szelektív hulladékgyíjtés 1esz, melyet várhatőan továbbra is az
önkormányzat végez majd. Ha ezt is a cég tenné, nagyon drága
lenne. Az EU-csatlakozás feltétele a szilárdhulladék elhelyezés
megoldása, ezkötelező feladat, amely vírhatőannem fog zökkenő-
mentesen menni.

Meg kell oldani a jövőben a szennyvízkezelést is. Javasolt
egyedi szernyvíztísztítás megoldása a lakótelkeken. A már kezelt
szennyvizet öntözésre is fel lehet majd használni. Ha ez a megoldás
kivitelezhe tő lesz, akkor nem kellene c s atornah álő zaíot ki ép ít eni, é s
szennyviztisztító művet sem, Ez szintén pályázatfuggő beruházás
lesz. Várhatóan első körben a 2000 lakos feletti települések
kerülnek soffa.

Távlati terv egy idősek napközi otthonának megépítése. Ez
csak nappali ellátást biztosító intézmény lenne,

Tervek között szerepel még a Polgármesteri Hivatal épüle-
tének felújítása. A tervek elkészítésére már megbizást adtak. Ezek
szintén p áIy íaatfuggő b eruházás ok le sznek.

Elmondta, hogy a felsorolt terveiben nincs fontossági,Elmondta, hogy a telsorolt tervetben ntncs íbntossági sorrend,
az valósul meg, amelyre kedvező pá|yázati lehetőség lesz. Ígérte,
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hogy ezeken kívül más feladatokat is szem előtt fog tartani,
amelyek megoldása szükségszerű lesz. Minden a képviselő-testület
döntésének a fiiggvénye. Tovább kívánják ápolni a jól működő
kapcsolatokat a felsőbb szervekkel.

A polgármesteri programot az önkormányzat egyhangúlag
elfogadta.

Dr. Jenei Rózsa Pálma helyettes jegyző javaslatot tett a pol-
gármester illetményének 292.500 Ft-ban való megállapítására. A
szavazás során az előteqesztést egyhangúlag elfogadták.

A polgármester javaslatot tett a bizottságok tagjaira. A
pénzügyi bizottságba Kuklis Andrást (elnök), Juhász Józsefet és
Rén1li Lászlőt, az igyrendi bizottságba ifi. Kormányos Sándort
(elnök), Czakő Jánost és Lantos István ajánlotta. A képviselők
egyhangúlag elfogadták a a j avaslatot.

Az alpolgármestert titkos szavazással választották meg, mely-
nek eredményeként Bitó József tölti be ezt attsztséget.

A helyettes jegyző jelezte, hogy meg kell állapítani a
képviselők és az alpolgármester tiszteletdíját. Aztjavasolta, hogy új
költségvetés elfogadásáig a régiek maradjanak érvényben (képvi-
selő: 13,000 Ft/hó, alpolgármester 27.000 Ftlhó). Az előterjesztést
a képviselő-testület egyhangúlag elfo gadta.

Bejelentésre került, hogy a testületnek 6 hónapon belül, 2003.
április 30-ig felül kell vizsgáInia a Szervezeti és Működési
Szabályzatot.Ezért felelős dr. Tóth Tibor, a kinevezettűj jegyző,

Az ülés végén Dr. Jenei Rózsa Pálma elmondta, hogy pár
hónapig még szaktanácsadóként működik közre Csengelén. Meg-
köszönte a képviselőknek, a polgármesternek és a munkatársainak
a jó együttműködést. Elmondása szerint jól éreztemagátitt.

Sánta Ferenc zárszavában elmondta, hogy Dr. Jenei Rózsa
Pálma személyében szakmailag és emberileg is értékes munkatársat
ismert meg. A jövőben is számit segítő közreműködésére.

YinczeJános képviselő



- 442

Polgárőrök őrizték a temetőt

(otó: Molnát,Mihál1,1

A halottak napját megelőző napokban a csengelei temető

körül is megélénkü! a jármúforgalom. Azonban nem csak az

elhunytakra emlékezők jelennek meg ilyen helyeken, hanem a gép-

kocsikat fosztogatók is.
Több éwel ezelőtt számos járművet feltörtek lelketlen

emberek a mi temetőnknél is, nem kis bosszúságot okozva a

sértetteknek. Mindenki tudja, hogy pl. mennyi vesződségge| jár az

új igazolrv ányok beszerzése.
A csengelei polgárőrök több éves hagyományukhoz hiven az

idén is reggeltől estig őrizték a parkoló autókat, igy abínözők nem

oko zhatt ak s enkinek b o s s zús á go t az emlékez és kö zb en.
M. M.
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szüreti bál
A Csengelei KSE rendezésében rendhagyó bál került

megrendezésre november 8-án. A zenét most nem zenekar, hanem
e_e1, diszkós, DJ Roberto szolgáltatta. A nosztalgia zenére mintegy
100 vendég táncolt. A tombola helyett a belépőjeggyel lehetett
megnyemi a I0 ajándékcsomagot,

Támogatók voltak: Csengele Önkormányzata, Csókási Lász-
1ó, Csókási Zoltán, Beke Csaba, CBA-áruhéa,YíghZoltán.

K.-Sz. T.

A Faluház nyitva tartási rendje
Hétfő 09 - 1,7

13-17
18 - 19

19 -2I

Kedd 14 - 15

14-16
19 -2I

Szerda 09 - 17

13-I7

Csütörtök 14 - 18

14-16
17-18
18 - 20
19 -2í

13-14
I7 .45 - 19.I5
19.I5 - 2I

Könyvtár
Társastánc és zeneoktatás
Női torna
Asztalitenisz

Sziryátszás
Kézműves foglalkozás
Teremfoci

Könyvtár
Társastánc és zeneoktatás

zeneoktatás
Kézműves foglalk. ; szolfézs
Néptánc
Népdalkör
Asztalitenisz

Gyóglorna
Dzsúdó
Teremfoci

Péntek
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Egből pottyant levelezőlap
Német nyelvterületen szokássá vált, hogy lakodalmakkor

léggömbökre kötött - felajánlásokat tartalmaző - |apokat eresztenek
szélnek.

Három éve Eszak-Németországból került a csengelei benzin-
kúthoz egy, a közelmúltban pedig a Kelőpatak részen szállt le egy
lé ggömb lev elezőlapp al.

Községünk "hivatásos" tolmácsa, Valkovics Antal fordította
le a lapot:

"rÁJÉt<ozTATó:

Ez a kártya a lakodalom napján lett hosszú utjára engedve
egy léggömbbel. Ha ön ezt a kártyát a mi mátkapárunlcnak
visszaküldi, akkor ön hozzásegíti Andreát és Michaelt egy kellemes
estéhez, melyet nekik egy lakodalmi vendég megígért.

Köszönjük, hogy ebben a mókában részt vett és az Isten áldja
meg érte!

Ez a kártya megtaláltatott:

***
Kedves Andrea, kedves Michael
Mi (kérjük a nevet és lakcímet)
Brigitte és Michael Hladik
kívánunk nektek
gazdag isteni áldást a házaséletetekre!
Nektek a hétköznapokban is legyen örömötök, meghívunk
benneteket egy kellemes vacsorára a mi otthonunkba!"

Magunk részéről csak gratulálni tudunk a hánassághoz. A
lapot visszaküldtük Bécsbe. Btzonyára már le is zajlott a felajánlott
VacSora.

M. M.



INFORMATION:

Diese Karte wurde am Hochzeitstag
mit einem Luttballons auf glosse

Reise geschickt. Wenn Sie diese

Karte an unser Brautpaar schicken,

verhelfen sie Andrea und Michael zu

den kleinen Annehmlichkeiten, die

ihnen ein Hochzeitsgast zugesagt hat,

wenn sie diese karte vorweisen.

Danke, dass Sie bei dem Spass

mitmachen und Gottes Segen!

Diese Karte wurde gefunden in:

An das Brautpaar

Andrea und Michael
Eichhorn

Arnethgasse 85/18-19

A-1160 Wien

österreich

Liebe Andrea, lieber Michael

Wir (bitte Namen und ev. Ort ergiinzen)

fuá.t:K..R..., l.,......

wünschen Euch beiden

,),

. §t /....,.flH,n}*,r-í.g3 .'...,*t,a,k €§.d ..t,,.,

Um Euch Euren Alltag zu versüssen, möchten wir Euch

.H. . . . .,,a. *{. en,, . ., ae,r:+.'d .xr- \ .#r N -,, .

*6B{)
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oFoci krónika
aa

Gólözőn ottömösön
Bainoki mérkőzések:

2002. október 27.Pázsit SE (Szeged) - Csengele 0:1 (0:1)

Csengele: Kopschitz, Szabő, Ambrus, Polonkay, Heim, Dombi
(Pigniczki 85.'), Mészáros, Várszegi, Gőra. Kis (Zsemberi 75.'),

Haraszti R. (Haraszti Zs. 82.').

Gőlszerző: Yárszegi.
Harmadik helyezett csapat ellen értékes idegenbeli győzelmet
szereztünk.

2002. november 2. Csengele - Pusztamérges 1:1 (1:0)

Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Túri, Heim, Dancsok (Pataki
46,'), Polonkay, Gőra,Haraszti R., Kis, Wenner.
Csengelei góllövő : Wenner.
Tartalékos csapatunk (5 kezdő játékos hiányzott) sérült kapussal
csak arra volt képes, hogy megőrizze a ]2 mérkőzésen át kiharcolt
veretlenséget.

2002. november t0. ÖttOmös - Csengele 1:4 (0:1)
Csengele: Kopschitz, Szabó (dr. Tímár 55.'), Ambrus (Haraszti R.
65.'), Polonkay (Túri 60,'), Pálfi, Heim, Mészáros (Pataki 75.'),
Yárszegl, Gőra, Kis, Wenner (Zsemberi 70.').

Csengelei gőlszerzők: Wenner (2), Kis, Pataki.
Fölényes győzelmünhél még azt is megengedhettük magunknak,
hogy Kopschitz a B0. percben ] l-est hibázzon.

A 2002, október 23-án elmaradt Csengele - Röszke II. mérkőzést
a versenybizottsóg 3:0 gólkülönbséggel és hdrom ponttal a hazai
cs ap at j av ára ig azo lta.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Eladó benzin-gáz üzemű Lada 1300-as személygépkocsi, friss
műszakival. Irányár: 360.000 Ft. Erdeklődni: Novák Imréné
286 037

A Csengele 086/55 helyrajzi számon a 4X5O-es mcs Szamkam
floldkábel 2002. november 4-én feszültség alá lett helyezve,

Ha bőrproblémái vannak, allergiáju, be nem gyógyult sebei,
reumás flíjdalmai, izomhúzódása, fiíjdalmas ízületi mozgásai,
arc- és homloküreggyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lámpdval.
Erdeklődni: Kormányosné Váradi lldikó gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban)

Pierre Cardin enfants típusú babakocsi, 3 magassági fokba dönthető
támlával, Iáhzsákkal, bevásárlókosárral, megkímélt állapotban
eladó. kányár: 12.000 Ft. Érdeklődni: 06-30/2 499 44I.

Eladó a Csengele, Tanya 552. szálm alatti ingatlan 4 hold ftrlddel.
Két családnak is alkalmas, Ipari átam,3 nortonkút van. Érdeklődni
lehetBalálzs Tibornál a Csengele,Tanya 53I. szám alatt (telefon:
06-3019 677 763).

2 kat. hold szántó (15 AK) eladó a Vetter-gyümölcsös szom-
szédságában, műúthoz 400 méterre. Villany leköthető. Ár: 80 ezer

forint. Telefon: (30) 5 052 895. Barna

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Erc]eklődni; Csáki
Lászlóné Csengele, Tanya 5Bl. a 06-30/4 323 248
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Táp-takarmány kereskedésemben tűzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb,) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidőr,el haz-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

@ 286 24I é,06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb renden,é-
nyek.felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nag1,

választékb an kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

EX 257 786, este; 329 659 rd0O-sotz 638 t68

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

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


