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Vinc ze László interjút ad

A képviselővel készült interjunk a 47. oldalon kezdődik!
(fotó: CSK-archílrrm, Molnár Mihály)
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Olcsó inter netezési lehetőség
Az Axelero Tiszanet mikrohullámú hálőzatát hasznáIva az

ön lakásában, irodájában is megállás nélkül internetezhet anélkül,

hogy a telefonszámlájamíatt kellene aggódnia. A NONSTOP inter-

netkapcsolat során az Ön számítőgépe egy mikrohullámú antenna

segítségével teremt kapcsolatot a világhálóval.
Előnyök:
O Folyamatos intemetelérés 24 órán keresztül
O Nagy sebesség: 1-10 Mbps lefelé és felfelé egyaránt
O Nincs szükség telefonra vagy kábelháIőzatra
O Az adott mikrohullámú hálőzaton belüli (egyrnás közötti)

forgalmat nem számlálják
O Nincs idő- és sebességkorlát!
a Több szímútőgép is aháIőzatra kapcsolható
Árak:

Tisza
Vállalt hónapok | 24 120

1)
23

)5- )-
4,5 5,5 7,5

500 MB

24120
,7),)-

235
^-1l-),

5,7 6,7 8,7

2GB

24120
1200

235
5,9

7 ,9 8,9 10,9
korlátlan

Belépési díj*
Elérésx
Internetdíj*
Összesen*
Havi letöltésxx
További forgalomx 1 /Gbfe

* Az árak ezer Ft-barl értendők és nem tartalmazzák az Afátl
* * csak az adott alhá|őzaton kívülről érkező forgalmat számolj ák.

Ha Csengelén 10 főnól többen érdeklődnének a mikro-
hullámos internetezés iránt, akkor a fenti árak még kedvezőbbek
lehetnek. Akit érdekeI ez a lehetőség, hívja dr. Tóth Tibort (telefon:

586 571), aki bővebb tájékoúatást tud adni.
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1 oÁ-ot a polgárőröknek!
^4 Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond mind-

a:ohtak, akik .jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom
ltitnogatására ajánloíták fel. A befolyt összeget a polgárőr szo-
!qálatok üzemanyag-költségének fedezésére fordítottuk. Kérjük,
idát is nyujtsanak segítséget a munka folytatásához!

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

,,Köszönettel veszem,
ha hívnak"

Janudr 28-án fogadóórát tartott községünkben Vincze Ldszló
országgyűlési képvíselő. Ezt az alkalmat használtam fel arra,
hogy kérdéseimet feltegyem neki.

A legutóbbi választáskor mintegy 50 %-kal eredményesebb volt
községünkben, mint a teljes kőrzet egészében. Hogyan érintette
ez önt?
- Azt gondolom, hogy következetes vidékpolitikánknak is
köszönhető, ffi98 annak az egyittgondolkozásnak, amit talán a
képviselő-testülettel, a polgármester únal és a lakossággal
összhangban sikerült kialakítanunk az elmúlt négy esztendő során.
Különböző dolgokra lehet itt gondolni: templomépítéstől kezdve a
jászszentlászlói útig. Es egyéb dolgok, amit kevésbé tudnak az
emberek, de csak tudják. Ez ilyenkor derül ki, amikor megmé-
rettetésre kerül sor. Nagyon köszönöm, és nagyon megtisáelő volt
számomra ez abizalom.
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Az országgyűlés jegyzője lett. Mivel jár ez a feladat? A tévében
csak annyit látunko hogy felolvassa a napirendet...
- Nem csak a napirend, vagy egyéb törvényjavaslatok felolvasása a
feladat, hanem az éppen elnöklő országgyűIési elnöknek, vagy
alelnöknek konkrét segítség nyújtása, nylt szavazások és titkos
szav azások lebonyolításában közreműködés. Gyakorlatilag ez egy
nagyon összetett feladat. Ugyanakkor egyfqta közméltóságot is
jelent, A parlament elnöke, alelnöke után következIk, nyilván-
valóan a köztársasági elnököt és a miniszterelnököt nem kivéve
ebből a szerepből. Megtisztelő volt ez a felkérés, sokat rágódtam és

gondolkoztam rajta, mert tulajdonképpen egy bizottságra
korlátozódott volna a lehetőség.
A jegyzői elfoglaltság miatt látjuk ritkábban falunkban?
- Nem, a heti ülésrend miatt. A munka menete is emiatt változott,
mert hétfőtől szerdáig bezárőIag szinte Budapesthez kötött az
elfoglaltság. A másik do\og az, hogy ki kellett alakulni egy
menetrendnek, mert eléggé nehézkesen alakult ki a háttér, a segítő
tarsaság a frakciót illetően, a különböző mozgások, átszervezések.
Mostanára hála istennek van is mit mondani. December előtt,
novemberben azért nem akartam, mert arravártam, hogy lehet majd
valamit mondani a gazdáI<nak az EU-csatlakozással kapcsolatban.
De úgy látszlk, várni kell még egy darabig, mert február derekára
igéri a kormány a szélesebb köní tájékoztatást és információ
élramlást, amit nagyon várnak már az emberek. H iggyék e 1, én i s
nagyon keveset tudok mondani erről. Van egy kis brosúrám, de az
édeskevés.
Ha rendeződnek a viszonyok a kisgazdapártban, elképzelhető,
hogy visszatér?
- En nem tértem el a kisgazdapárt páIyájáról, önhatalmúlag kizártak
olyan körök, aklk az életben nem voltak a tájékán a kisgaz-
dapártnak, Most aztán egyrrrást zárogatjákki, folyamatosan. Most is
van már vagy 7-8 elnökjelölt. En azt gondolom, hogy a jövő egy
nemzeti egységpártban van. Azon belül - természetesen - egy erős
kisgazda pillémek, vagy gazda pillémek kell lenni. Teljesen
mindegy az elnevezés, a funkció a lényeg: a vidéket és gazda társa-
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dalmat kell erősen képviselnie a parlamentben, a megyei
közgyűlésben és a helyi döntéshozatalban, Másképp nincs értelme a
pártpolitizálásnak, hiszen ez a szerw a pártokra vár, és termé-
szetesen ezt segíti a lakosság és a civil szervezet. Tehát kölcsönös

.lez az igény. En azt mondom, hogy meg kell várn| hogy
demokratizálódjon a fuggetlen kisgazdapárt. Tartok tőle, hogy ez
nehezen fog menni. Inkább azt az irányt kell felvenni, hogy valóban
egy egységes, nemzeti, jobboldali, jobbközép pántban kell gon-
dolkozni. Ennek egyetlen vezetőjét tudok elképzelni jelen
pillanatban: dr. Orbán Viktort. Nincs hozzá mérhető politikai súlyú
ember, sem a kisgazdapártban, sem más jobboldali pártokban.
E lnézést kérek azoktől, akiket ezzel megbántottam.

}Iegítélésem szerint eddigi szereplései nem kifejezetten párt-
szereplések voltak, hanem inkább egy ügyintéző típus Ön. Jól
látom ezt?
- Is-is. Valóban ügyekben gondolkozom. A probléma felvetéseket,
az ügyeknek úg5..rnond asztalra hozatalát mindig a települések
lakossága fogalmazza meg. Az önkormányzatok és a polgár-
mesterek is segítenek ebben, Egyfqta jogos elvárás van a

képviselővel szemben, amit igyekszik a legjobb tudása szerint
teljesíteni, Egyéni képviselő nem is gondolkozhat másképp.
Nagyon sok vidéki képviselő társamnak aú, mondtam, hogy
várjatok még ezzel a hurrá hangulattal, majd akkor fogtok
különböző dolgokkal szembesülni, amikor egy-egy ügyben más
|esz a véleményetek, mint a központi elvárás. Akkor váltok majd
igazán körzeti képviselővé. Ugyanezt mondom az új polgár-
mestereknek. Amikor egy-egy ügy mellé a széles lakossági
igénynek megfelelően tudnak odaállni, nem pedig egyfajta szűkebb
elvárás - akár pártelvárás - szerint. Az ember természetesen nem
felejti el, hogy a jobboldal jelöltjeként került be a parlamentbe. De
én azt gondolom, hogy a bekerülés után minden embert képviselni
kell. Én soha senkit meg nem kérdeztem a fogadóórámon, vagy
bárhol, hogy milyen oldalhoz tartozik, Ez olyankor másodrangú
kérdés. Az első az, hogy hogyan tud a javára lenni az ember a
közösségnek, és azon belül az egyéneknek.
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Tudjuko hogy ellenzékben nehezebb bizonyos dolgokat
elintézni. De azért vannak lehetőségei?
- Azt hiszem, hogy az eszköztér is szélesebbre nfllik. Bátrabban
felvethetek egy kérdést, nem fogiák be félig-meddig a szítmat,hogy
ezt most kínos felvetni, majd két hót múlva lehet aktuális. Nem, én
így érzem, hogy most aktuális, Hogyan készítik fel a gazdákat az
EU-csatlakozásra? Ha most aktuális, megteszem. Ha most aktuális,
hogy gond van a sertéságazattal, a febásárlással, akkor megteszem.
Eddig is ez volt a gyakorlat számomra, de én úgy gondolom, hogy
ellenzékből mégbátrabban lehet l<ritizáIni. Nem azt mondom, hogy
mindenféle okvetetlenkedést végigcsináljon mindenáron, de az
ellenzéknek minden normális parlamenti demokráciában az a joga
és lehetősége, hogy azokat a réseket, ahol nem hasznáItaki az adott
kormány a lehetőségeket, nem jól intézkedett, azt bítáIja, mondja
meg a megoldást rá. Aztín vagy elfogadják, vagy nem. Nagyon
sokszor bizony visszaköszönnek azok a kritikai észrevételek,
amiket én indítottam el. Itt van például az állattartők esetében, hogy
nem etethetik fel a maradék ét_elt, ami a napközis konyhán, vagy
éppen a vendéglőben képződlk. Ez egy nagyon rossz intézkedés
volt, Az államtitkár úr a kérdésfelvetésemre azt mondta, hogy mert
az EU-ban ezt várják, azt vá1ák. Válaszom az volt, hogy az EIJ-
ban nem ezt fogalmazzák meg, Csak feltételesen fogalmazzák meg,
hogy lehetőleg hőkezelni kell. A lehetőleg hőkezelni rovatban
benne van az is, hogy Mariska néni a katlanban ftilforralja, és kész,
már lehet is etetni. Egyébként is romlott ételt, romlott errrrivalót
azért állatol<kal sem etet normális gazda, nem kockáztatja az
állománya meglétét. Most egy komolyabb elhullás ilyen gyönge
sertésáraknál teljes katasztrőfátjelent a gazdáranézve. Az emberek
azért értelmesek, nem kell őket butának nézni még Pestről sem.
Ellenzéki, vagy kormánypárti képviselőnek könnyebb lenni?
- Való igaz, hogy kormánypártban jobb. Talán azért jobb, mert az
utolsó időszah,ta már olyan közvetlen emberi kapcsolat alakult ki a
különböző vezetőkkel, akik most is nagyon értékes képviselőként
ott ülnek bent. Ami talán kényelmetlen, hogy sokszor egy-egy
dologban a más megoldások különbözősége, a feladat megközelítés
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mássága miatt van sokszor az embemek olyan érzése,hogy hí, ezt
miért nem így csinálják, mikor ezt igy lehet, Valószínűleg annak
idején hasonlóképpen gondolkozhattak az ellenzékben is, Ilyenkor
más eszközöket kell felsorakoztatní, az eredményesség rovására
nem megy. Az az ígazság, hogy a demokrácia alapjén itt már nem
nagyon lehet mondani, hogy településenként egytk polgármester
ezen az oldalon van, a másik pedig amazon. Neki is az a filozőfiája,
hogy a teljes lakosságot kell helyzetbe hozni, életkörülményeit
javítani, jobbá tenni.
Napjaink legfontosabb kérdése az Európai Uniós csatlakozás.
}íi erről a véleménye?
- Nekem az a legnagyobb bajom az EU-csatlakozás körülményeit
illetően, hogy máshová kerülnek a hangsúlyok, mint ahova
szeretnénk. Mi art gondoltuk, hogy a csatlakozást megelőzően
helyzetbe kell hozni a vidéket, a vidékfejlesztési pénzeket nagyon
komoly szinten ide kell juttatni. Most ezzel szemben megy az,hogy
három metrónak az építési tervezése beindult. Márpedig nem azért
terveznek valamit, hogy az ne épüljön meg. Láthatő ez a tendencia,
lásd a BKV megsegítése, a vidéki nagyvárosok közlekedésének
megsegítése. Ugyanígy meg lehetne támogatni pI. az utaztatást
Csengeléről bárhová, hiszen ez jogos elvárás lehetne. Visszatérve
az eredeti kérdésre, az ínformáció hiánl látom nagy gondnak.
Egyszenien az emberek nincsenek birtokában annak az ismeret
anyagnak, amivel felelősséggel lehet belépni az Eurőpai Unióba.
Annak előnyét, hátrányát mérlegre téve tudnának az emberek
dönteni, Itt volt az oktőber, november, december, elment a január,

és nem igazán hallani ismeretterjesztő előadásokat, Kérdésként fel
is vetettem ezt a miniszter úmak. Azt a vá|aszt kaptam rá, hogy
vannak videófelvételek, lehet az intemetet nézni, meg hát lesznek
előadások, amit nagyon hiányolok, Pont az előadássorozat maradt
eI az előző hónapokban. Ha február 20-től el is kezdi a kormány
kampányszerűen ezeket az előadásokat, nagyon picí az idő áprilisig.
Egy hónap. És az emberek mennek ki dolgozni, nem émek rá ezzel
foglalkozni. Ez egy égető probléma, mert közös érdek, hogy az
emberek megértsék, partnerek lehessenek ebben. Így nagyon nehéz
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helyzet alakul ki. Bízom benne, hogy ez azértváItozni fog. De ez a
mostani kormány felelőssége, mert a szakember garda az ő
rendelkezésére á11. Vannak jó szakemberek, akik ezzel tudnak fog-
lalkozni. Én csak a kárpőtlásra utalnék vissza. Az első demok-
ratikus kormánynak rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdenie,
a gazdasági csőd elkerülésétől kezdve sok mindenig. Ennek
ellenére például a kárpőtlásról minden településen, a legkisebb
tanyán is tudták, hogy mi az.Mert elmondta arádiő, a televízió, és

íey tovább. Most néhány apróbb információ van) amivel a
nagyvárosi embereket traktáIják. Az EU-ban olcsóbb a benzin, meg
a bevásárló centrumokban az élelmiszer. De hogy a gazdálkodő
emberek konkrét kérdéseire hogyan fognak válaszolni, hogy birkát
tartson, tehenet tartson, vagy éppen a főIiával fejlesszen, hogyan
szövetkezzen, mit csináljon. Gyorsított tempóban ezekre válaszokat
kellene adni. Bízom benne, hogy megfelelő válaszok esetén megfe-
lelő álláspontot tudnánk kialakítani.
Önnek oroszlánrésze volt a kiskunmajsai út kijárásában. Hogy
áll most ez a dolog?
- En azt gondolom, hogy ez is csapatmunka. Tulajdonképpen sokat
lehetett köszönni az al<kori PHARE-miniszternek, aki az alapvető
pénzeket, a nagy pénzeket az EU részérőI lehíl.ta, biztosította . Ezek
rendelkezésre állnak most is, nem tűntek el. Sajnos a tervezés
szindén egy picit alultervezettek voltak ezek az utak, a halasi, a
majsai és a tömörkényi is. Az önkormányzato|<nak ezt ki kellett
pótolni, majdhogy nem erőn felül is, Ezért köszönet a helyi
vezetésnek, a polgármester úmak és csapatának, Ezenkivül még a
megyének kellett hozzá tenniük, meg a magyar minisztériumoknak.
Összeállt ez az összeg, és bízom benne, hogy tavasszal beindulnak
a munkálatok. Elég hosszú szülés volt, szemben a jászszent-
lászlőival, ami picit gyorsabb volt. Azt szokták mondani manapság,
hogy hosszu a tervezés, hosszú a forrásbiztosítás. Amikor ezek
együtt állnak, az építés viszonylag rövid idő alattlezallik.
Mikorra tervezi a következő csengelei fogadőőráját?
- Úgy gondolom, hogy februárban szintén végig kellene merulem.
Megint van egy bizonytalanságitényező benne. Ugye lehet hallani a
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híradasokban, hogy mikor lesz parlamenti ülés. Ebben nem volt
teljes konszenzus a pártok között. Ha a heti ülésrend marad, akkor
j9 .gy hónapot vesz igénybe, mert 15 települést kell végiglátogatni.
Es súlyozni is kell, mert mondjuk Csongrádon azért sűníbben elő
kell fordulni a lakosság számarányához viszon7ítva. Nem mintha
kiemelten kezelném egy Kisteleknél, vagy SándorfalvánáI. Ezen
kívül önkormányzatí ülésekre is el kell járni, En úgy is voltam
Csengelével, hogy hála istennek itt jól mennek a dolgok, nincsenek
akruális problémák. Picit lehet, hogy ritkábban jöttem, de ezt fogom
pótolni. De meg lehet találni. Ha olyan égető probléma van, és
hirtelen kell mozdulnom és jönnöm, ígérem, hogy el fogok jönni,
vagy telefonon meg tudjuk beszélni. A telefonszámom 06-2019 529
023. Köszönettel veszem, ha hívnak, rrem zavaínak. Ritkán van a
készülékem kikapcsolva, talán csak amikor a pulpituson ülök ftinn,
Arrnak kivételével még a Tisztelt Házban is megkockáztatom,hogy
belehallgatok. Ez nagyon fontos, hiszen 2-3 napos ülésszaknál nem
maradhat így á kOrzet, hogy még telefonon se tudják az embert
elérni.

(-r -ly)

A kéményseprési díjakróI
A kémények éves kötelező ellenőrzése és szükség szerinti

tisztitása, ÁFA mentesen 4,2 oÁ-kal fog többe kerülni 2003-ban,
mint az előző évben.

Egy kémény ellenőrzésének, illetve tísztításának éves díja
tílzelőanyagtól, kéménytípustól és az egy címen találhatő kémények
számátől fuggően 2002-ben 730-880 Ft volt.

2003. január 1-tő1 kormány döntés alapján 12 oÁ-ről25 oÁ-ra

váItozott a kéményseprő-ipari szo|gáItatások ÁPA tar:talma, ezért a
szolgáltatás 4,2 oÁ-os díj növekedéséhez L3 % ÁFA növekedés
adódik, ami az ügyfelek számítra összesen I7,2 oÁ áremelkedést
jelent. Ezkéményenként évi I20-I50 Ft többletkiadást fog okozni.
Ebből kb. 30 Ft lesz a szolgáltatóé, a többi az állami költségvetésé.



54

Köszönj ük a támogatást!
A Csengelei Ifiúsági és Művészeti Alapítvány takarék-

szövetkeze ti szÍrrúáj a magánszemélyek b efizetésével 5 7. 00 0 Ft-tal

gyarap odott. Az ö s sze get eszközfejle sztésre fordítottuk,

sikeres pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti kulturális
Örökség Minisztériumához o{KÖM), valamint aZ oktatási és

Ifiúságpolitikai Bizottsághoz. Az NKÖM_től kapott teljes támo_

gatás (120.000 F0 az erdéIy kirándulás útiköltségére lett fordítva.

Az oktatási és Ifiúságpolitikai Bízottság Fúvószenekari Találko_

zőttkat 90.000 Fttal támogatta.
Segítségtiket és biza|mukat köszönjük! Reméljük alapít-

ványunk a későbbiek során még sikeresebben tud működní, ugy az

Önök segítségével, mint a további sikeres páIyázatold<al|

czirokné krizs án zsuzsalna

Pályázat kommunális
szemét szállítására

Csengele Község Képviselő-testülete pá|yázatot hirdet a

Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLn. tv. 27. § (4)

bekezdés alapján csengele község belterületén lakossági

kommunális hulladék összegyűjtésére és elszáIlítására, valamint a

községi szeméttelep kezelésére.
A tevékenység végzésének szabálryat A tevékenységet a

Köztiztaságról, a települési környezet fewttartásárőI, valamint a

szerv ezett kö ztisztas ág i kö z s zo l gá|tatás kö te l ező i g ény b evéte 1 érő l
szőlő I8l2O02. (XII. 27 ) Öílk, szárnű rendelet alapján kell végezni.

A jogszabályoknak való megfelelőséget az Önkormányzat szigo-
ruan ellenőrzi.
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A pályázatot 3 egyező példányban a pályézati kiírás meg|e-
lenésétől számitott 60 napon belül Csengele Község Polgar-
mesteréhez címezve kell benyújtani (Csengele, Petőfi u. 13.).

A pályíuati dokumentáció kiváltható Csengele Község
Polgár-mesteri Hivatalában minden munkanapon 10-től 12 őráig,
50 ezer forint páIyínati dij beftzetése ellenében. Pályánatot csak az
nyujthat be, aki apályázati dokumentációt kiváltotta.

OA falugazdász rovata

Milyen okmányok kellenek?
Ő stermelői ígazolv ányok érvénye sítéséhez szüksé ge s iratok :

- őstermelő i igazolv ány,
- adőkártya,
- átalány adőzők esetében betegkártya.
Az a termelő, aki az adózási módon változást szeretne 2003. évre,
legkésőbb 2003. március 20-ig érvényesítse az őstermelői igazo-
lványt és a változás t j el ezze a falugazdás znak.

Ő stermelő i ígazolv ány i gényl é sehez :

- személyi igazolvány,
- lakcímigazolvány,
- adókártya,
- ftildtertiletek tulaj doni lapj ai.
2003. évtől illetékkateles, ezért 1000 Ft-ot hozzanakmagukkal.

Ó stermelő i igazolv ány le adásáho z:
- őstermelő i igazolv ány,
- személyi igazolvány,
- adókás.a.
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- gázolaj számlák,
- szarvasmarha esetében marhalevelek,
- adókártya,
- személyi igazolvény.

Egyéb információk
A 2003, évi agtártétmogatásokkal kapcsolatos előadás 2003.

február 17-én 16 őrai kezdettel lesz aFahshéuban Előadó: Tasnádi
Gábor FM. Hivatalv ezető.

A ftildéletjáradéI<kal kapcsolatban 2003. február 10. után
lehet jelentkezni, a szükséges nyomtatványok rendelkezésre állnak.

A ftildalapú támogatással és regisztráciőval kapcsolatos
ügyintézés kezdő időpontja kihirdetésre kerül a hirdetőtáblákon,
illetve a Csengelei Krónika következő számában,

Rácz Sándor

Kiegészítések és heIyesbítések a
te I efo n számle gyzé k hez

Berényi Tibor Május I.u.42.
Czibolya János Május 1. u.7.
Gémes Sándor ifj. Május 1. u. 54.
Forgó Jenő Május 1. u. 35.

(Benzinkút)

Tóth CsabaTanya6Il.
Tóth Mónika Tanya 611.

Gurdics Gáborné Tisza u, 23. 06-3012 8I7 790 perly@freemail.hu
Hegedűs Rudolf Tanya 569.
Nemere llona Tanya 95. 06-3019 598 442 nemerei@westel9O0,net
Nemere István Tanya95. 06-3012 67I II5 nemere@index,hu

06-20/4 800 223
286 078

06-30/3 970 2I3
286 004,06-601473 5I3

06-601473 5I4

06-3014 936 775

06-2014110 855
06-2014 243 83I
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cFoci krónika

Folytatódott a majsaí torna
A kiskunmajsai teremfoci bajnokságban szereplő csengelei

csapatok újabb eredményeí (zárőjelben a csengelei góllövők):
Január 19. Kuszi FC - Atletico MaDrill 5:1 (Szabó [3], Tóth

Sz., Várszegi)
MEBO - Kötönyi Bikak 2:I (Haraszti R., Pigniczki)
Január 26. Kuszi FC - Hid-Ro-Pol-Ler 6:4 (Szabó [3],

Ki szner, Y ár szegi, Polonkay)
MEBO - Toro 2:1 (Pigniczki, Adám)
Február 2.Kuszi FC - Alsóvaros 1:1 (Heim)
MEBO - Paintball SE 1:1 (Haraszti R.)

A MEBO-s focisták kifejezetten kérték, hogy említsük meg: a
január 19-i g,,őzelmüket íőles a lelkes szurkolóilcrtak (Yígh Peti,
Hurka, Gegő, Kornél, Norbi, Fehér Jani, Rózsa Pista bácsi)
köszönhetik.

l@lrrarenc receptjeim

|{ormandiai pirított csirke
Hozzávalók: 2 kicsi, sütni való csirke, 8 dkg vaj, 4 nagy alma,

2 dl Calvados, ] dl húsleves, őröltfehérbors, só.

A csirkét vág|uk négyfelé, dörzsöljük be sóval, borssal, és a
fonó vajon pirítsuk meg. Egy nagy űzállő tálba terítstik eI az
almaszeleteket, helyezzük rá a csirkedarabokat, öntsük rá a vajas
levet, a Calvadost, és a húslevest. Takarjuk le az edénfi, toljuk
előmelegített sütőbe, és közepes hőmérsékletnél süssük, míg a
csirke egészen puha lesz,

Nemere llona
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x§ x§ xK x§ x§ xK x§ x§ )K X x§ x§ x§ # x§ x§ F F
A Csengelei Polg árőr Csoport a polgárőr

mozgalom támogatásíra 2003. március 8-án
(szombaton) 19 őrai kezdettel birkapörkölt

vacsora§

Nönapi bált
rendez a c§engelei Faluh ázban.

Cs engelei F úvó szenekar könny űzenei műs orral

zene: csáki zenekar
Hűtött italolcról Bényi Zoltón és csapata

gondoskodik.
YYYYYYYYYY

Belépőjegyek 2500 Ft-os egységáron a Korona
sörözőben (Május t.u.52. szám) vásárolhatók

elővételben.

*§ ;a§ X§ X§ X§ X X§ X§ X§ X§ ;g§ X§ )K X§ )K )K x§ x§
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Hirdetések
MTZ-SO-as traktor eladó. Irányfu:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya701. Ü 06-3012 951 901

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

Piene Cardin enfants típusú babakocsi, 3 magassági fokba dönthető
támlával, |ábzsál<kal, bevásárlókosárral, megkímélt állapotban
eladó. Irányár:12,000 Ft. Erdeklődni: 06-30/2 499 44t.

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám alatti ingatlan 4 hold ftrlddel.
Két családnak is alkalmas. Ipari áram,3 nortonkút van. Érdeklődni
lehet Balázs Tibornál a Csengele, Tanya 53I. szám alatt (É 06-
30/9 677 763).

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Erdeklődni; Csáki
Lászlóné Csengele, Tanya 58I. d 06-30/4 323 248

*********************************
Ha bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógllult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgása.i,
arc- és homloküreggyulladása vagy egyéb problémói, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpids
kezelést nagy méretű lúmpával.
Erdeklődni: Kormdnyosné Vúradi lldíkó gyógytornásznál ű
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)
******#**********************#***
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Taptakarmány kereskedésemben t'jzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel haz-
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.

8 286 24I d06-30l3 228 453

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 nagy
választékban kaphat ók !
- Fénykepezőgép j avítás, szaktanács adás,
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jáno s né fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] 6.

@ 257 786, este:329 659 dOa-SOtZ 638 168

A Csengelei Polgárőr Csopor1
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásuíca2la. Bmail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


