
gelei

XI. évfolyam 1. szám 2003.január 1.

MikuIás GsengeIén
A.a

A polgárőrök Mikulásáról szóló írásunk a 6. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Karácsony és újév
Az e|múIt 2 évezred során karácsony megünneplése igen

sokféleképpen történt. Különböző politikai, hatalmi erők próbálták
ködösíteni, homályosítani fényét, jelentőségét. Megpróbálták el-

rendelt munkanappá nyilvánítani, mindenképpen sokadrendű ese-

ménynek minősíteni.
Ez egyetlen "erőnek" sem sikerült. Karácsonyt mindig meg-

ünnepeltük, mert ennek az akarata a szívekből fakadt és azt

eltörölni nem lehet. Lehet hozni rendeletet, törvény,t egy-egy ügyre

vonatkozóan, de azt az érzést, akaratot, ami a szívekből jön, azt

nem lehet értelmetlen erőkkel szétzuzni, me gs emmi síteni.

Az az erő, az a hit, amit Szent József és Mária adott az

emberiségnek Jézus megszületésével, ami megvilágította az emberi

szellemet, aztnem lehetett és soha nem is lehet elvenni senkitől.
Éppen ezért karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünne-

pünk. Karácsony fényét nem az ajándékok nagyságrendjehatározza
meg, hanem amit adunk és cselekszink, azt szívből és a legjobb

akaratunkkal tegyük.
A karácsonyi ünnepek után rögtön ránk köszönt a 2003-as új

esztendő. Elszámolásunk az elmúlt év eredményeivel és ered-

ménfelenségeivel. Úlérrkor mindig nagy bizakodással, nagy ter-

vekkel próbálunk a jövőbe tekinteni, Természetesen ez így is van

rendjén. Addig, míg terveink vannak, addig tudunk aktívan dol-
gozni, maradandót alkotni, mert mindennek az alapja egy jól
kidolgozott terv, Ezt így kell tennünk magánéletünkben is és egy
nagyobb közösségben is.

Kívánom községünk lakosságának, hogy a 2003-as évben is
tudjon maradandót alkotni, tudjanak jobban boldogulni!

Kívánom, hogy legyen akaruterőnk, hitünk, kitartásunk, hogy
képesek legyünk valós és vélt sérelmeinket higgadtan kezelni, hogy
békén és békességben élhessünk családunkkal és embertársainkka1!

Kívánom, hogy a csillogó ajándékok csupán kellékei legye-
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nek az ünnepnek! A valódi ajándék az egymás iránt érzett és
tanusított szeretet, tisztelet és megbecsülés legyen.

]00] karácsonyán és 2003 újévén ezekkel a gondolatokkal
kir ánok köz sé günk lakosságán ak, b ar átaímnak, embertársaimnak,
Szent Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

hft--U--
[t San,u Ferenc

polgármester

Havazással köszőntött be a

Mikulás
Advent első hetében, itt Csengelén méltőan ez időszakhoz,

készülődéssel teltek a napok. Kicsik és nagyok nagy lelkesedéssel
várták a Mikulás érkezését. Próbáltak a g,verekek, díszítettük a
Faluházat, a szülők sütöttek, egyszór.al mindenki \taban égett.

Csütörtökön a kisebb közösségekhez ment a Mikulás. Az
óvodában és az osztályokban kipirult arccal vették át a csomagokat
a gyerekek, ltána evés-ivás, táncolás következett. Kellő hangulatot
csináltunk az igazí nagy napnak, amikor az egész falu ünnepelt,
jótékonykodott gyermekeinkért, ezekért a tünemény kis
emberpalántákért.

Szombaton igazihangulatot hoztak az aprő hópelyhek!
Felcsendültek a fanfarok és megkezdődött a műsor. Ú:

színfoltja is volt a teremnek, mert megnagyobbodott a szinpad, igy
minden szereplőt jól láthattunk. Köszönet az ötletért és a
megvalósításért!
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A pici óvodások kezdték a műsort, ós méltán araltak nagy
sikert. A zenekarunk a tőlük megszokott színvonalas produkcióját
vastaps kísérte. A kicsi és nagyobb táncosok is rutinosan mutatták
be űj számaikat, melyet a közönség nagy ovációval fogadott. A
dobegluttes kiemelkedő teljesítményt nyujto tt, persze tapsviharral.
Igazáből nagyon nehéz az irődeák dolga ilyenkor, mert a szuper
műsort hilön-lnilön csak felsőfokkal lehetne leírni. Nagyon
tartalmas, színvonalas, jó hangulatú előadást láthatott a közönség.
Köszönjük! Köszönjük mindezt a Csengelei Művészeti Iskola
vezetőinek, tanárainak: czirok zoltáwtak, czirokné zsuzsának,
Greksa Tibornak, valamint az óvodások felkésltőjének, Pigniczki
Tibornénak. Fogadják elismerésünket ezért a sok munkáért, ami
ebben a műsorban volt.

Sehol sincs bál nyitótánc nélhil, igy itt is ez az únnepélyes
pillanat következett. A búcsúzó nyolcadikosok gyönyöni tánca
másokat is táncra hívott, és megkezdődOtt az onfeledt szórakozás.
Varga Lászlő és zenekara kicsit és nagyot megmozgatott. Mindenki
jól érezte magát. Az elveszett energiát a bálozők a Szulői
Munkaközösség által készített finom szendvicsekkel és sütikkel
pótolhatták, a szervező munkáért köszönet Csókásiné Verának.

Az est fenypontja volt, mikor a zenészek kíséretében
megérkezett a Mikulás! Csak a gyerekek arcát kellett néznl és az
mindent elmondott. A szaloncukor osztogatás után a tombola
sorsolás is elérkezett Aíról még nem ejtettem szót, hogy rengeteg
tombola tárgy jött össze. Szebbnél szebb ajándékok csábították a
jelenlévőket arra, hogy Fortunával incselkedjenek. Lantos tanár úr, a
frszervező remelail lebonyolítofta ert az eseményt is. Gazdára
talaltak a nyeremények, és folytatódhatott atánc.

Elgyönyörködhettünk a szépen feldíszitett terembeq mely
Lantosné Horváth Irén irányításával valósult meg.

Remek este, jó mulatság volt! Jól érenűk magunkat. Jó volt
littn az ismerős arcokat. Egyutt voltunk ismét. Beszélgettünk! Úgy
gondolom, ezek nagyon fontosak a mindennapi rohanásban. Nekem
nagy öröm volt, hogy a "volt tanítványok" is eljöttek grre a
rendezvényre, találkoztunk egymással. Valahagy őgy éreáem, hogy
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eqv naql, csaiád ez ami kis falunk. Ez a család megint összefogott, a
csalad legkrsebb tagsaiért tettünk, értük, nekik és mindannyiunkért!
\ags doi_aokra képes a szeretet! Ószinte szeretettel segítettek
tamogattak bennünket.

Szendvicset, süteményt ajánlottak fel: Ádám Lajosné, Bakos
Danielné, Baranyiné Beregi Katalin, Bencsik Aranka, Csíkosné
Jankó Mit, Csókásiné Forgó Györgyi, Csólmsi Zoltánné, Forgóné
C:akó lldikó, Erdélyi Ferencné, Gilicze llona, Gurdics Gáborné,
Gt,ovai Aranka, Heim Gézáné, Hell Rudolfué, Juhász Eva, Kiss
\-andonú, Kormányosné Yáradi lldikó, Kuklisné Vajda Mária,
Longa Istvánné, Maglar Zohánné, Mészáros Péterné, Mihályiné
Laníos Erika, Muhel Tiborné, Nagy Gáborné, Papp lllésné, Pölös
Zoltánné, Ráczné Csák Ágnes, Sági Istvánné, Sándor Józsefué,
Simonfi lbolya, Szabóné Dékany Orsolya, Szabó Tiborné, Szabó
Zsoltné, Szarka-Kovacs Sándorné, Széll János, Szűcs Imréné,
Tapodi Anita, Tóth-Andorné Farkas Eva, Tóthné Novák Katalin,
Tóth Sándorné, Törköly lrma, Törkölyné Harkai Erika, Verovszki
Józsefué.

Tombola ajándékot ajánlottak fel. Árvai Kálmán, Bakos
Dániel, Balázsné Németh Emese, Baranyi lldikó, Baranyi József,
Beke Csaba (diszkont), CBA, Csáki Lászlóné, Csókasiné Forgó
Györg,li, Csókasi Zoltán és családja, Dénes Balózs, Dora
Zoltánné, Erdélyi Ferenc, Farkas Lászlóné, Forgó Gyula, Forgó
Jenő, Gurdics Gábor, Gurdics Gáborné, Gyovai Aranka, Hajagos
Lászlóné, Harkai István, Hegedűs Attila, Heim Géza és csalódja,
Helt Rufulf, Hunyadi llona, Juhász Eva, Klss Nándor,
Kormányosné Váradi lldikó, Korom Ferencné (virógbolt), Kónya
Sándor, Kuklis András, Lantos Istvan, Lantosné Horváth lrén,
Lesták Mátyás, Longa István, Magony Jónef, Mag1,1ar Zoltán,
Mészáros Péterné, Muhel Tibor, Nagy Czirók Gyönglvér, Nemere
Istyán író, Novák Imréné, Novák Jenő, Papp Ferencné, Popp
Iltésné, Pátinkasné Kordás Ágnes, PáIinkás István, Pigniczki
Tiborné, Rényiné dr. Torontáli Renáta, Sánta Ferenc polgármester
és a Képviselő-testüIet, Szabó Tibor, Szarka-Kovács Sándor,
Szarka-Kovács Sándorné, Szűcs Imre, Szűcs Imréné, Tóth-Andorné
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Farkas Eva, Tóth Csaba, Tóthné Fekete Gyöng,ti, Tóth Sándorné,

Turcsán Antal, Varga Lászlóné, Vágó János, Veres Mónilm, Vetter
Kít.

Remélem mindenkinek kellemesen teltek a december többi
napjai Meghitt és boldog ünnepek következnek. Az előttünk álló
2003-as évre kívánok jó egészséget, sok sikert, rengeteg örömet a

falu aprajának, nagyjának, vagyis az egész családnak!

Heim Gézáné

Polgárőröknél is járt a Mikulás
December 6-án falunkba is ellátogatatt a gyerekek kedvence.

Némi rábeszélés után vállalta, hogy a csengelei polgárőrok gyeríne-

keinél is látogatást tesz.
Mivel ekkor még nem esett le a hő, igy a lovasszánt nem

lehetett használru. Idósebb Lengyel János sietett a Mikulás
segítségére, hogy azért mégse kelljen gyalogosan járrua Csilingelő
lovasfogattaI járták körbe az otthonokat és húsz gyermeknek adtak

át ajándékcsomagot. A sztilők szíves vendéglátasának köszön-
hetően az ajándékosáás több mint 5 óra hosszáig tartott.

A Mikulás csengelei tartőzkodásának költségeihez hozzá-
járult két polgárőrünk is, Széll Lajos és Vincze János.

Az őreg szaká{las búcsúzóul még elmondta, hogy jovőre is
szívesen ellátogat a gyerekekhez.

M. M.
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aA íalugazd,ósz rovata

Piacs zabály ozás az EIJ-b an
Zöldség és glümölcs

Az 1996-ban hozott alaprendelet minden élelmezési célra
termesáett zöldségre és gyümólcsre vonatkozik, beleértve a
termesztett gombát, a csemegeszőlőt és a déligyümölcsöket is,

Kivétel ez alől ahazfutkban termesztett növények közül a burgonya
és a csemegekukorica.

AZ EU mintegy 40 zöldség- és gyümölcsfaj esetében
kotelezővé tette a minőségi előírások alkalmazását, a jövőben pedig
további fajok esetében is minőségi előírások életbe léptetése
várható. Kereskedelmi forgalomba csak ezeknek megfelelő
minőségu termékek kerülhetnek. Ez aájelenti, hogy a termékeknek
a termelőtől a fogyasztóig a kereskedelem minden lépésében meg
kell felelniük az érvényes előírásoknak. Az áru minőségéért mindig
az áru birtokosa a felelős, A minőségi előírások egyaránt
vonatkoznak az EU-ban megtermelt, az importált és az exportált
termékekre.

A minőségi előírások alapját a minimumkövetelmények
képezik. Ezek legtöbbje az összes termékre vonatkozik. Ezek
értelmében az áru legyen ép, egészséges, tiszta, friss megjelenésű;

állati kártevőktől és azok kártételétől, betegségek nyomaitól, nem
természetes felületi nedvességtől, idegen szagtól és iztől mentes;
megfelelóen fejlett és érett.

A kötelező előírások méretelőirásokat is tartalmaznak. Ezeket
a termék jellemzőinek megfelelően határozzálk meg. Így vonat-
kozhatnak az átmérőre, a tömegre, a hosszra vagy ezek
kombinációjára.

Az áru csomagolására és jelölésére szintén részletes kö-
vetelményeket állapitanak meg a rendeletek. Elsődleges követel-
mény, hogy a csomagolóanyag és a csomagolás módja biztosítsa
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a termék megfelelő védelmét, A csomagoláshoz használt anyagok
nem tartalmazhatnak egészségre ártalmas összetevőket (p1. bizo-
nyos festékeket), az áruval érintkező anyagoknak pedig újnak és

tisú,ának kell lenniük, és nem szabad ktilső vagy belső elváltozást
okozniuk a termékben.

A göngyölegen fel kell tüntetni a csomagoló és/vagy for-
galmaző nevét és cimét, a termék megnevezését, a minőségi
oszíályt, a származási országot, a fajtanevet, a méretet, a nettő
tömeget és a darabszámot. Egyes termékeknél az előirások további
adatok feltrintetését is megkövetelik. A fenti információkat jól
láthatőan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltrintetni a
göngyöleg egy oldalőra nyomtatva vagy eltávolithatatlan címkével
ráragasztva.

Jelenleg az alábbi növények tartoznak a rendelet hatílya alá,.

- zöldség: articsóka, bimbóskel, cukkini, étkezési paprika,
fejes saláta, fodros és széles levelű endívia, fejes- és kelkáposáa,
fokhagyma, halványitő zeller, karfiol, paradicsorr1 paraj, póré-
hagyma, sárgarépa, spárga, tojásgyumölcs, uborka, vöröshagyma,
witloof cikória, zöldbab, zöldborsó;

- gyümölcs: alma és körte, csemegeszőlő, cseresznye, dió, gö-
rögdinnye, kajszi, őszibarack és nektarirr, sárgadinnye, szamőca,
szilva;

- déligyümölcs: avokadó, banán, citrusfelék, kivi.

Tej és tejtermék

A tejpiaci szabályozás célja, hogy a tejágazatban is
érvényesüljenek az EU közös agrárpolitikájának célkitűzései. Ezek
az alábbiak.

- a mezőgazdaság termelékenységének emelése a műszaki
fej le szté s jawtásáv al, a mező gazdasági t ermelé s é s szeni sít é sével é s a
termelési tényezők - krilönösen a munkaerő - legiobb felhasz-
nálásával;

- a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság számár a méltányo s,
társadalmilag elfogadható jövedelemszint és életszínvonal megte-
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remtés€:
- a mezőgazdasági termelők és fogyasáók védelme a lnilső

hatásoktól az agr árpiacok stabiliz álásával;
- az élelmiszerellátásbiztonságának garantálása azáltal, hogy a

tagországok megtermeljék a lakosság számára az alapvető
agrártermékeket, és igy megsánjön a fiiggőség a világpiac
ingadozásaitól,

- a fogyasztói igények méltányos áron történő kielégítése.
Mindezen célok elérésének köszönhetően a tejtermelő gazdák

is biaos értékesítési lehetőségekre és megfelelő színvonalú
j ovedelemr e számthatnak a csatlakozást követő en.

Az EU tejpiaci szabályozása gyakorlatilag a tejre és az
elsődleges feldolgozottsági fokú tejtermékekre terjed ki, mint
például avaj, a sovány tejpor és a sajtfelék. Nem tartoznak tehát e

körbe a feldolgozott élelmiszerek.

Sertéshús ógazat

Az Európai Unió közös agrárpolitikája a sertéshúst úgyne-
vezetí "könnyű piacszabályozásű" termékpályák közé sorolja. E
kifejezés arra utal, hogy az ágazatban nincsenek olyan erőteljes piaci
beavatkozások (összetett árrendszer, rendszeres intervenciós
felvásárlások, termelési támogatások, termelési kvóták, prémium-
fizetések), mint amelyek pl a tej, a marhahús, vagy a gabonafelék
szab ály o zását j ellemzik.

Az EU piacszabályozása (más néven közös piaci rendtartás,

vagy közös piacszervezés) három fő jellegzetességet vesz figye-
1embe:

- a sertéshúst "gabona alapú termékként" tartja számon, mivel
a termelés legfőbb költségtényezője a takarmány,

- a sertéshúsból önellátás van, a felesleg levezetésében az
exportnak fontos a §zerepe,

- a sertéshústermelés ciklikusságát mérsékelni igyekszik, a

belső piacon elfogadható mértéktí stabilitásra törekszik.
A sertéshús közös piaci rendtartása három fő elemre épül:
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- az árszabályozásra, ami magában foglalja a piaci zavarok
esetén alkalmazhatő intézkedéseket (magántárolás, intervenciós
felvásárlás),

- a harmadik országokkal (azaz nem EU tagállamokkal)
folytatott kereskedelem szabályozására (alapvetően export-támo-
gatások, illetve védővámok) és

- a hasított testek közösségi kereskedelmi osáályokba
sorolására, mely elsősorban a hasított testek EUROP-rendszer
szerinti minő sítésén alap szik.

A sertéshús ágazatban két központilag megállapított, úgy-
nevezett intézményi ár létezik az alapár és az intervenciós ár.

A sertéspiac szabályozásában az alapárnak elméletileg kettős
szerepe van:

- jelzi azt az insántet, mely úgy biztosít méltányos jöve-
delmet a termelőknek, hogy nem vezet sem áruhiányhoz, §em
túltermeléshez, ezáltal megteremti a kiegyensúlyozott piaci helyzetet
a Közösségen beltil;

- az alapár és a mindenkori piaci árak összehasonlítása hatá-
íozza meg az esetleges piaci beavatkozásokat, továbbá ez az ir
szolgál támpontul az intervenciós felvásárlásoknál alkalmazott
árfolyam kalkulációj ához is.

Az intervenciós ár az az ár, amelyet a sertéshús kózponti
intervenciós felvásárlása esetén a tagállamok illetékes szervei (az
intervenciós hivatalok) fizetnek a termelőknek. Nagyságát a
Bizottság hatfuozza meg, elsősorban a piaci zavar súlyosságától
firggően. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás szeint nem lehet
alacsonyabb, mint az alapár 78 Yo-a, illetve nem haladhatja meg
annak 92%-át.

Az uniós sertéshús termelés gyakorlati működését tekintve el-
mondható, hogy az exporttámogatások és a magántárolási
támogatások mellett nem létezik más támogatási forma az
ágazatban.

(folytatjuk)
Gregus Sándorné
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Művészeti kiállítás
Erdekes tárlatot lehetett megtekinteni november 29. és

december 18. között a kisteleki Rendezvényházban. A művészeti
iskola képzóművészeti köre 23 alkotónak adott bemutatkozási
lehetőséget.

A kiállítók közott szerepelt Lantosné Horváth Irén is, aki
Csengelén a művésze,ti iskola kózműves tanszakát irányitja kozel 6
ér,e. Ó ot tepet mutatta be: Csendélet, Akt, Mártélyi táj I-II.,
Futórózsa jazminokkal A különfele technikákban való jártasságát
blzonyitja,hogy láthattunk pasztellt, temperát és grafftrqzot is tőle.

E sorok irőjának különösen egyik mártélyi képe tetszett.

Lantosné Horváth Irén képeivel
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Idősek köszöntése
Már hagyomfuvtyá vált, hogy minden évben karácsony előtt

ünnep séget rendezünk az idősebb korosaálynak.
Azidén december ll_én délután került sor a köszöntésre. A

polgármester úr kedves szavai után a Csengelei Alapfoku Művészti
iskola műsorát |áthatták, majd Rényi János karácsonyi dalokat

jéú"szott szintetizátoron. végül a csengelei népdalkör és citeraze-

nekar következett. Az ünnepség befejezéseként mindenki átvehette

karácsonyi csomagját.
Reméljük, hogy a műsorral örömet tudtunk szerezrtt 

T. Á.

A focista szezonzárő díjazottjai

Első sor (batróI jobbra): Iüss Zsolt (citromdíjas), Pálfi László
(legi obb j átéko s), Szabó Péter (legs zor galmasabb j átéko s).

Hátsó sor (balról jobbra): Góra Gábor (leg|obb játékos),

Wenner B alázs (gólkirály) fotó: Molnár Mihály
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A megye III. osztály llAl? csoport

Uj körzeti megbizott
December hónap elején áúvette Csengele község rendőri

ellenőrzését szabó zsolt főtörzsőrmester. Ő korábban a sandorfalvi
rendőrségen dolgozott körzeti megbízottként, így nem újdonság
számára az öníllő szolgáLlat ellátása. Felesége csengelei származásű,
így esett a v álasztása falunkra.

A községünkben 15 évet leszolgált Molnár Mihály fotörzs-
zászlőst Pusáaszerre helyezték át, ahol szintén körzeti megbí-
zottkérft dolgozik tovább.

N. N.

őszi fo rdulój ának végeredménye

1. Károlyi DSE
2. Csengele
3. Opusztaszer
4. Sandorfalva II.
5. Pazsit SE
6. Ruzsa
7. IKV-Alsóváros
8. Pusáamérges
9. Forráskut
10. Zsombó
11. Rendőr TE
12. Tempó Taxi
13. Balástya II.
14. Öttomos
15. Zákányszék
16. Röszke II.

JGy
15 12

15 11

15 10
15 8

158
15 7
15 7

156
15 6
15 5

15 4
155
15 5

15 3

15z
15 1

D
1

3
4
J

2
J

1

J

1
aJ

5

2
0
J

2
4

V gőlarány
2 34-9
l 34-1L
1 40-15
4 27-T9
5 28-20
5 26-29
7 44-28
6 28-32
8 29-42
7 31-39
6 24-23
8 16-2l
10 26-37
9 21-37
11 25-44
10 13-40

pontszám
37
36
34
27
26
24
22
2L
19
18

I7
l7
15

9
8

4
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ODarts-bajnokság

Vörös shanghai-os bravúrja
A Korona söröző december l3-án rendeáe meg soron

következő nyíldobó versenyét. Talán a balszerencse hírében álló nap

miatt, de mindössze I0 sportoló vetélkedett, az idősebb korosáályt
egyedül Vörös Tibor képviselte.

Első versenyszámként a krikett került soíTa. Az első helyen
Müllef Gábor végzett 64 hibaponttal. Második Pálnok József lett
(83 pont), migHarasztíZsolt 280 hibapontjával harmadik lett.

Mester 501-ben Haraszti Zsolt végzett elsőként. Ceglédi
Csaba 37 pontlával a második helyre kenilt, Tóth Sándor pedig 56

pontjával harmadik helyen v égzett.
Dupla ki-beszállós 301-ben szintén Harasái Zsolt len a

bajnok. Ifi. Tisóczki Ferenc 2 pantlával második lett. A harmadik
helyen két versenyző is 4-4 pontot ért el. Három rádobás után
Müller Gábor 34 pontot ért el, így ő lett a harmadik helyezett. Túri
Kornél a negyedik helyre szorult,

A Shanghai versenyszám most is meglepetést hozott. A
döntőben Ceglédi szépen hajrázott. Vörös Tibor igen le volt
maradva, amikor a hatodik körben többen is ugratták, hogy egy
Shanghai-val még győztes is lehet. Többet sem kellett neki mondani,
sorban jött a tipla, dupla és sima dobása, így vége szakadt a

lnizdelemnek és 47 pontja ellenére bajnok lett. Ceglédi Csaba 94
pontja a második helyet biztosította számára, míg Müller Gábor 46
pontjával harmadik lett.

Utolsó versenyszámként a legtöbb pont dobása (high score)
következett. A bajnok Ceglédi Csaba lett 538 ponttal. Második
helyen Mtiller Gábor végzett 522 ponttal, akj az elődöntóben 680
pontot ért el. Harmadik helyen 508 pontjával Pálnok Jőzsef végzett.

M. M.
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Hirdetések
Eladó a Május I. u. 42. szám alatti hán. ÉirdeKődni lehet Magony
Antalnénál (Tisza u. 2T.) személyesen vagy a 06-7al2 l13 951

telefonszámon.

EIadó ezüsmetdll színíí, 1999-es eujóratú, 24 ezer km,t futott 2110-es

Lada személygépkocsL 1400 köbcentis motor, elektromos ablakemelő,
központi zár. Erdeklődni leha a 0G30/2 946 l20 és 06-68/439 321

telefonszómokon. Hach Ferenc (Almóskamards)

MTZ-8O-as traktor eladó. Irányár.400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. Ü 06-3012 951 901

Eladó benzin-gáz üzemű Lada 1300-as személygépkocsio friss
műszakival. Irányár: 360.000 Ft. Erdektődni: Novák Imréné
286 a37

Ha bőrproblémdí vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei, reumós

fójdalmaí, ízomhúzóddsa, fójdalmas ízfrldi mozgósaí, arc- és

homloküreggyulladósa vagy egyéb problémdi, valamint méregtelenítő
kezelésre vegye ígénybe a BIOPTRON fényterdpíós kezelést nagy

ryéretű lómpával
Erdeklődní: Kormónyosné Váradí Ildikó gyógytornósznól a Csengele,
Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-3a/4 775 929 vugy 286 079
(esti órókban)

Pierre Cardin enfants típusú babakocsi, 3 magassági fokba donthető
támlával, lábzsáld<al, bevásárlókosárral, megkímélt állapotban eladó.

kányár,.12.000 Ft. Érdeklődni: 06-30/2 499 441.

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám alatti ingatlan 4 hold ölddel. Két
családnak is alkalmas. Ipari ánam, 3 nortonlút varr. Erdeklődni lehet

Baléas Tibornál a Csengele, Tanya 531. szám alatt ( Ü 06-30/9 677 763).

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eludó. Erdeklődni: Csáki
Lószlóné Csengele, Tanya 58I. d 06-30/4 323 248
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cgment, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetón néhány napos hatándővel háa-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

E 286 24I a06-30l3 z28 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nag,l
vólgszté kb an kaphatók !

- Fényképe zőgép j avítás, szahanác sadás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nac sa Jáno sné fé ny hé p é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u, ]6,

E 257 786, este:329 659 d06-30/2 638 l68

,J C9!rígelei -

V L(i,ónli;.l A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei polgrárőr csoport Felelős kiadó:kucsora péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2/a. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesZő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


