
§elei

XI. él,folyam 6. szám 2003. március 15.

A nőnapi bál szépe

A rendezvényről szóló írásunk a 80. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Egészségügyi napok
Csengele község Önkormányzata2003. március 28. és április

l-je közötti időpontban ebben az évben is Egészségügyi napok
keretében j áruI hozzá a lako s ság e gé szsé gén ek me gőr zéséhez.

A következő vizsgáIatokra lesz lehetőség:

tüdőszúrés (március 28. - április 1.)

vérnyomásmérés (március 28. - április 1.)

vércukor vizsgálat (marcius 28. - április 1,)

csontsűníségvizsgálat (március 31. - április i.)
nőgyógyás zati rákszűrés (március 28-3 1 .)

Véradás április 1-jén lesz.
Remélem, hogy az elmúlt éveh,hez hasonlóan most is sokan

élnek a helyben elvégezhető vízsgáIatok lehetőségével!

Henczné Gút Julianna

,

Uira szomszédoló
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt 2003. március 22-én
(szombaton) 16 órakor aFaluházban tartandó szomszédolóra, Most
Zákíny szék kulturáli s él etével i smerkedhetnek me g.

Törköly Ágnes
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PoIgárőr közgyűlés
A Csengelei Polgarőr Csoport 2003, március 8-án tartotta évi

rendes közgyűlését a Faluházban. A rendezvényt megtisáelte
jeienlétével Kertész Lászlő, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség
elnökségi taga, Tódor Sándor, a Kisteleki Rendórkapitányság
vezetője, Sánta Ferenc polgármester és Törköly Ferenc, a Csengelei
Túzo ltó Egyesület parancsnoka.

Elsőként Kucsora Péter csoporfutezető számolt be a 2002-es
ér,ben végzett munkáról. Elmondta, hogy a polgárőrök 217 esetben
iának el szolgálatot 427 fovel, ami 2146 őra tfusadalmi munkát
ielent. Ebből 17 esetben 30 fővel láttak el biztosítási feladatokat,
összesen 146 őréhan A polgárőr szolgálati gépkocsi az elmúIt
évben 12.324 km-t futott. Aszervezetnek 46 személy atagsa, ebből
8 nő. A legaktívabb polgárőr Béres András volt, aki az egyesület

A felkr; s z antö tt pol gár őr l ányok
(fotó: Nacsa Jánosné)
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vezetőjétőI pétzjutalmat vehetett át. Megemlítette még, hogy az

egyesületnek csak kb. fél óve tagja Tóth Imre és Sági Csaba, akik
ennek ellenére igen sok szolgálatot láttak el.

Kertész Lászlő polgárőr régió felelős hozzászőlásában
elmondta, hogy a Belügyminisztérium egyre komolyabban veszi a
polgarőrök bűnmegelőzési munkáját. Bejelentette, hogy az ídén
Ásotthalmon lesz a megyei polgárőrnap, melyen a csengeleieket is
szívesen IátJák. Virágh Istvárrrrak 5 éves szolgáIat után járó
emléklapot adott át, amlhez a helyi vezető pénzjutalmat mellékelt.
Molnár Mihály a polgárőr mozgalomban huzamosabb időn ke-
resztül a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén végzett kie-
melkedő munkája elismeréseként díszoklevelet vehetett át a megyei
szövetség képviselőj étő1.

Tódor Sándor rendőrkapitány elismerően szőlt a csengelei
polgárőrök tevékenységérőI, kiemelve, hogy a községben kevés
bűncselekmény történik, és ez a po|garőröknek is köszönhető.
Személyes megjelenésével is az eredményes munkát "honorálta".

Santa Ferenc polgármester is elismerte hozzászólásában a

polgárőr munkát. Ő kozelről ismeri eú. atevékenységet, hiszen már
évek óta taga az egyesületnek. Megköszönte a falu közbiztonsága
érdekéb en v égzett munkát.

A közgyűlés végén, a nőnap alkalmából Magony József
csoportvezető-helyettes és Bangó Péter titkárhelyettes egy-egy
doboz csokoládéval köszöntötte fel a női polgárőröket.

M. M.

ONőnapi mulatság

Erdélyi Víktőria lett abál szépe
Ritkán esik egybe a nőnap és a tiszteletére tartott rendezvény,

az idén "összetalálkoztak" .

Március 8-án este 7 &a előtt kezdett benépesülni a Faluház.
Az érkező hölgyeket önkormányzati képviselők köszöntötték 1-1
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szál gl,önl-öni szegfirvel. Nem maradtak el az érte járó cuppanós
puszik. amell,ekből jó sokat begyűjtöttek a fiatalemberek,

Amíg kint a bográcsban vigan rotyogott a birkahusi, addig
bent fokozatosan emelkedett a vidám hangulat. Annyira lefoglalta a
figelmünket a beszélgetés, sorsjegyválogatás, hogy ana eszmél-
ünk, Sánta Ferenc polgármester üdvözöl bennünket és jő étvágyat
kíl,án.

A polgárőr fiúk pillanatok alatt az asztalol<ra varázsolták a
r-acsorát, s ugyanilyen gyorsasággal csereberélték az ijriJlő tálakat
telire. A mesterszakácsok felülmúlták önmagukat, Harmath Sándor
és csapata remekművet alkotott.

Az isteni falatok elfogyasúása után a polgárőrök rom-
eltakarító hadművelete, kis ejtőzés, majd a ftrvószenekar műsora
következett. Czirok Zoltán növendékei fergeteges előadással
kápráztatták el a hallgatóságot. Nagy derültséget váltott ki, amikora
cintányér búcsút mondott a fogantyújánakaz egyik zenemű kezdete
előtt. Rácz Roland reszkető ujjakkal, de mosolyogva újraegyesítette

A zenekar most is nagy sikert ért el



-82-

őket. A közönség nem sajnálta a tenyerét a számok végén, sőt a
Fehérvári indulót végig tapssal kísérte. A ráadásként elhangző
műnél majdnem mindenki állva tapsolt az első hangtól az utolsóig.

Szabadidős program következett, a vendégek nagy része
tánccal múlatta az időt,

Lassan elérkezett a báI szépe kiválasztásának pillanata,
Nemere István író jelentette be, hogy a zsűri Q.{acsa János - Szeged,
Tódor Sándor - Kistelek, Nemere István - Csengele) ezt a címet
Erdélyi Viktóriának adományoúa. Viki meglepődve és meghatódva
vette tudomásu| az itéIetet, s könnyes mosollyal vette ált a virág-
csokrot és a döntést ígazolő felirattal ellátott arany medált láncca|.
Az eddigi bálak szépeinek kijelölóse nem mindegyik alkalommal
egyezett meg a közönség ízlésével. A mostani azon kevesek egyike,
amikor senki sem vitatta a dijazott személyét.

A maradék sorsjegyek eláwerezését követte a tombola-
télrgyak sorsolása. Elsőként Nemere István sorsolt ki 9 szerencsést,
akik a felesóge, Nemere llona egy-egy dedikált könyvét kapták. A
mindannyiurk fantaziáját izgatő fődíj kitartóan szemezett velünk
egész este, s ahogy fogytak az ajándékok, úgy nőtt a remény min-
denkiben, hogy ő vihetihaza.

Az éIet sokszor produkál furcsaságokat. Ezt a sorsolás ideje
alatt is megtapasúaltuk. A tavalyi íődíj TV nyertese visszanyerte a
saját ajándékát, de lemondott róla. Pár perccel később Tisóczki
Ferenc az utolsó előtti nyeremény Q.tracsáné gyönyöní képe)
tulajdonosaként hűzhatta ki a fődíj nyertes szétmát. A ceremónia
tisztaságát - hogy Feri üres kézzel nyúl a dobozba - felkérésre a
kisteleki rendőrkapitány felügyelte. Hihetetlen, de tény, a kombinált
hűtőt felajánló Dénes Balázs birtokában volt a nyerő szelvény,
Sportszerűen nem tartott igényt saját ajándékátra, s immár ő emelte
ki a kapitány még argusabb tekintetének kíséretében a leendő
hűtőtulajdonos sorsjegyét. S mit ad Isten? Tisóczki Ferencné bal-
lagott ki boldog nyertesként.

A meglepő fordulatok után a még maradó vendégek
megnyugvástkerestekéstaláltak a büfében és a táncparketten. A
Csáki zenekar, mint mindig, most is kitett magáért, kora estétől



Dénes Balázs húzta a fődíj számát
(fotók: Nacsa Jánosné)

hajnalig muzsikált.
A rendezvény4 felqánlásával támogatta: Baranl,i József, Beke

Csaba (Mini diszkont), Bencsik Ferenc, Bénl,i Zoltán (btife), Juhász
József, Magonyné Ferenczik Edina (Sconto bolt|, Forgó Jenő,
Kacziba János és neje (Csongrád), Kiss Ferettc, id. Kormányos
Sándor, ifi. Kormányos Sándor, Korom Henriett (Vit.ág-ajándék
úzlet), Kuklis András, id. Lengyel János, ifi. Lengyel János, Málik
Istvánné (CBA), Mészáros Ferenc, Nacsa Jánosné, Nngy Gábor,
}'emere llona, Novák Imréné, Rényiné dr. Torontáli Renáta, Vass
G.l,örgy és neje (Csongrád), Víghné Juhász Anett.

kontesz Józsefné

***

\:ucsu Júnosnénak a nőnapi bdlon készült fényképei
m egv(ísárolhutók TörköIy Ágnesnél a Fuluhdzbun !
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"Kitárult egy nagyobb üzleti
világ, nagy kihívásokkal"

A Csengelei Krónika olvasói időről iclőre talúlkozhatnak Tóth
Tibor gépgyártó vidékí szerepléseírű szóló tudósításainkkal. A
magas színvonalú marógépei méltán aratnak mindenütt
elismerést. Most egy nagyobb lélegzetű interjút sikerült készíteni
az elfu g l alt v áll alko zóv al.

Jó 10 éve még kőműves-kőfaragő táb|a volt kint a kapudon,
viszont évek óta már csak gépgyártással foglalkozol. Miért ez a
nagy vargabetű a v áIlalkozáso dban ?
- valóban más szakmával is bővítettem a vállalkozásomat. Akik
ismemek engem és édesapámat is, tudják, hogy ez a géplakatosság,
gépgyártás már a gyerekkoromtól kezdődött, a génjeimben
hordoztam. Mindig érdekelt is, bár a másik két szakmámban is
igyekeáem a tőlem telhető legjobban, megelégedésre dolgozni.
Azzal, hogy gépeket kezdtem el gyértarlt, kiszakadtam a
környezetemből, a lakhelyemről, kitarult egy nagyobb üzleti világ,
nagy kihívásokkal,
Sokszor jártam nálad, amikor elkezdted a számítőgép vezérlésű
gópek gyártását. Éllet-nappal a műhelyedben voltál, szó szerint
orrvérzésig dolgoztál. Ma viszont befutott gépgyártó vagy.
Sokan irigylik ezt tőled?
- Nem hiszem, hogy bárki irigyelné ezt a munkát,hogy vasból, több
száz speciális mini alkatrészből olyan gépet készíteni, hogy aá egy
saját magam áItal kitervezett program iránfltson. Ehhez
megszállottság is kell. Az emberek sejtik, hogy ez nem megy
másképp, mint hogy minden időmet erre fordítom) az estéim és a
hétvégék legtöbb részét is. En sem irigylem a gazdálkodókat, akik
éjjelenként itt húznak el utánfutókkal a házuttk mellett a piacokra.
Aki bír, dolgozik, aki sokat dolgozik, úgy illik, hogy haladjon előre
anyagilag is.
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El tudnád magyarázni 
"gy 

átlag embernek, hogy mit tud a
számítógép vezérlésű marógéped?
- A számítőgép vezérlésű marógép minden anyagba (p1. fa, fém,
gránit, stb.) bármilyen mintát belemar. Ez a minta több cm mély-
ségben is bemarható. A minta lehet a gép memóriájaból több ezer
féle vagy a megrendelő áItal hozott akármilyen rajz, forma. Ha
valamiről másolatot kell készíteni a gép letapogatja és elkészíti a
kívánt méretben, mélységben, darabszámban. Alkalmas asztalos
munkákra, bútorgytírtóknak, formakészítőknek, belsőépítészeknek,
kőfaragóknak és mindenki számára, akik valami kreatív dolgot
szeretnének késziteni. Marógép, amely nem csak egy meghatérozott
mélységben képes mintát készíteni egy anyagba, hanem közben
többféle mélységben is mozog le-ftil. (Ezthivják 3D-s mozgásnak)
Ez által domborműveket is készíthet. Ezek a marógépek fenyképről
is készíthetnek domborművet. Erzékelőkkel a gép adatokat vesz fel
a fényképről, amely megadja egy dombormű mélységpontjait.Ez a
proglam TTM E mB oss p ro n éven m ar t elj esen s aját f ejlesztés é s

persze van saját szerkesztő, rujzolő programunk is a TTM Creator
2002, Ezek a programok és a mechanika már számos helyen
megállták a helyüket. Van gépünk már a Soproni Egyetemen is,
ahol nem csak dolgoznak vele, hanem tanitják is a programjainkat,
és van gépiink a szegedí Déri Miksa Szakközépiskolában is, ahol
szintén a tanterv része, Ezt az iskolát mi is szponzorá|juk, segítünk
nekik a középiskolai börzéken, a sulis kiállításokon és ez csak 2
kiemelt példa, de még számosat sorolhatnék. Szeretném, ha a mi
fejlesztésünk ott szerepelne a speciális és szakiskolák fakultatív
tanrendjében, hiszen ezmár a jövő zenéje. Nemrégiben, körülbelül
két hete voltunk egy OKTV-s versenyen, ahol szintén támogatók
voltunk. Ez a verseny a szalgna kiváló tanulója címért foll
Szentgotthárdon, ahová minisztériumi felkérést kaptunk, hogy
mutassuk be a feltörekvő nebulóknak és szakiskoláknak gépünket.
A legjobban szereplő diák kaphatta meg cégiink qándékát, amí
egyben a fődíj is volt. Az ország 62 aszta|os és kárpitos iskolájából
155 diák és 62 szaktanár volt jelen és ismerkedhetett cégünkkel,
szoftvereinkkel és marógépeinkkel. Ezen a versenyen jelen volt
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Bama Anikó az Oktatási
Minisztérium v ezető főta-
nácsosa, államtitkár, aki-
nek szintén elnyerte tet-
szését cégünk egyedülál-
ló profilja és szeretné elő-
terjeszteni ötletünket a fa-
kultatív oktatással kap-
csolatban az oktatási Mi-
nisztériumban. Jelenleg a
gépgyártás a legerősebb
profilunk, de a számi-
tógép vezérlésű gépek
(CNC) vezérlő program-
jainak készítése is be-
indult.
A kőfaragással végleg le-
á||tál?
- A kőfaragás is egyfajta
embert kíván. Mindig
tisztelettel, részvéttel vi-
seltettem a megrendelők
felé. Minden család gyá-
szában részt vettem, aki-

nek a sírját én készítettem. Szomoru munka, pláne ahol élek, hiszen
lehet, hogy pár hónapjamég beköszönt az, akinek a nevét kellett
elhunytként bevésni. Felemelő feladat a hősi emlékművek készí-
tése. Volt részem ebben is, például a IL világháborús emlékmű a
szegedi Belvárosi temetőben, Pusztamérgesen a I -II. v ilágháborus
emlékmű, a kisteleki, tiszalöki, kiskunfélegyházi, óföldeáki,
mindszenti emlékművek, Nem mondom, hogy sohasem csinálom
majd újra, de amíg azt csinálhatom, amit nagyon szeretek, addig
inkább a technika mellett maradok.
A íiad már kisgyermekként magába szívta a számítástechnika
tudományát. Mit gondolsz, ő is csatlakozni fog a családi vállal-

A Ligno Novum első díjával
(fotó: Törökné Tóth Renáta)
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vállalkozáshoz vagy önálló utakat fog járni?
- A fiam most egyetemista. Programtervező matematikusnak
készül. Informatikusnak is elég lett volna a bejutási pontszáma, de
nem szeretne tanár lenni. A pillanatnyi tervei szerint bekapcsolódik
a vál|alkozás programoző tevékenységébe, és valószínűleg a
szÁmítőgépeknél marad, Bár az idegen nyelvek iránt is erősen
érdeklődik és az irodalomhoz is hasonlóan viszonyul. Tehát még
nem lehet tudni. Legfontosabb, hogy tanuljon, míg nem alapit
családot. A mai világban szi.ikséges a felsőfokú végzettség, hogy
akkor is meg tudjon jól élni valaki, ha nincs saját vállalkozása.
A Csengelei Krónika sokszor tudósított már a kiállítási
szerepléseidrő|. Az üzlet igényli ezeket a bemutatkozásokat,
yagy ez csak presztízs kérdése?
- A kiállításokon való bemutatkozás azért szűkséges, hogy az
érdeklődők a valóságban is láthassák, amit a reklámanyagokban
megjelentetiink. Működés közben megnézhetik, tesáelhetik,
ismerkedhetnek a gép és a program tulajdonságaival. Azért kell
részt venni különfele szakmai, speciális kiállításokon, hogy minden
szakma érdeklődő közönségével megismertethessük cégünk
tevékenységét. Minden évben vannak kiállítások, melyeken részt
szoktunk venni, mint például: :

Ligno Novum - a faiparos ok számara
Mach-Tech - a nagy gépgyártők kiállítása
lndustria - általános gépgyártői kiállítás
Decorstone - kővel kapcsolatos megmunkálás
B útorvilág - asztalo sok, bútor gy ártók sz akkiállítása
Info - programo zők, programok szakkiállítása
Egy kiállításon való részvétel nem könnyű, sok előkészülettel, sok
ftzIkai, s z e 1 l emi, any agi terhel é s s e l j ár . Kiállítás on való me gj el ené s
a konkurensek számára igen, presztízs kérdés lehet. Számunkra
kevés a konkurencia, hiszen vagynagyobb gépeket készítenek ir-
reális magas árért vagy rosszabbakat, amiket előbb-utóbb nem
gyártanak, mert senkinek sem kell. A gépeink tudásszintje megha-
ladja sok külftildön elismert gépét. Egykiállításon való szereplés
nekünk fontos, mert itt mérhetjíik le a magunk és a gépek sikerét,
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ez minőségi tesá a mrrnkánk számára is. Ha egy vásáron, mint
például: a soproni Ligno Novum szakmai vásáron az első díjat
elvihetjük, akkor ez egy egyértelmű elismerés a szakmai zsűri és a
szakma részéről is.
Úgy tudom, hogy éves szinten etég sok gépet gyártotok.
Győzitek a megrendeléseket?
- Sokat vagy keveset? Nem unatkozunk... Ennyr emberrel ilyen
szakmai felkészültséggel többet nem lehet. El kell néha utasítani
azokat, akik gyorsan szeretnének géphez jutni, pláne úgy, hogy az
árát a géppel aka1ák kikeresni, Gyakran mondom: nézzenek szét az
országban. En már a kérdésekből tudom, hogy miért fog visz-
szajönni, mit nem fog a konkurenciánál megtalálni. Nem gondolom
viszont, hogy ha sokáig élek, mindig ugyanezt a gépet fogjuk
gyártani. Mindig fejleszteni, haladni kell. Minden évben mutatunk
be új fejlesztést, akár a gép mechanlkaí részén, pl. esztergagép
számitőgép vezérléssel egy komplett mechanikán belül, vagy a
programokban van valami változtatás. Most tervezem a plazma-
vágógép gyártását.

Nagyrészt cs en geleiek az a|ka|mazottaid?
- Csengeleiek jelenleg az alkalmazottak. A vejem és a lányom a
szegedi vonalat erősítik.
Külföldön is szerepeltek már a gépeid. Nem problémáztak a
vámosok a határon?
- Nem szívesen lépem át a határt, nem szívesen veszek részt
külfrldi kiállításokon. Nagyon sok országba kaptam személyre
szóló meghívást: Ukrajnába, Lettországba, Lengyelországba, Ro-
mániába, Németországba, sőt még az USA-ba is, Las Vegasba. Az
utóbbi már több millió forint önerőt is igénybe vett volna, ami
bizonytalan befektetés. Erdekes, hogy sajnos a legnehezebb ma-
gyarként a magyar határon gépet átvinni és visszahozni, annak
ellenére, hogy 3 napig csak papírokat kell töltögetni. Amíg
Magyarországon elég a kereslet, addig csak reklámtevékenység
folyik külftrldön. Akinek kell, jöjjön, vigye ahogy bíqa.
Elfértek még a telephelyeteken?
- Régóta nem, mindig helyhiánnyal küszködünk. Legalább azizlett
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tevékenységet szeretném Szegedre áthelyezni. Helyben pedig a
masik izemrészt is beüzemelni.
Sokszor tervezted, hogy a céged más településeken is megie-
lenjen. Ma hogy á||sz ezze| a kérdéssel?
- Szegeden mítr biztos, sqát talajon állunk, Budapesten folya-
matban van.
Mindig szíveden viselted a falu dolgait. Az első választási
ciklusban önkormányzati képviselő voltál. Nem hiányzik a
politizálás?
- Valószínűleg rossz politikus lennék, amít ígazságtalanságnak
r.agy felelőtlenségnek tartok, nehéz magamban tartani, bárki le-
gyen, bárki családjához tartozik Természetesen van véleményem
minden falunkban történő dologról, gyakran pozitiv, de építő
jellegű is. Nem volt túl nagy igény a munkámra a második
jelöléskor, igy az energia is, amit a falu dolgaiért felhasználtam,
megmaradt a munkám számára. Jól döntöttem, hogy nem indultam
újra, nélkülem is szépen fejlődik a falu, annak ellenére, hogy igaz,
sok biztatást kaptam, vegyek részt lljra a falu igazgatásában
Ha már a politizálásnál tartunk, mi a véleményed az Európai
unióról? Jőttesz nekünk a csatlakozás?

- Amit eddig azEU csatlakozás részleteiről tudni lehet, ez annyira
kevés, hogy alig 1ehet véleménl mondani. Kell, hogy tartozzutk
l,alahova, hogy ne rekesztődjtink ki a fejlettebb technikával
rendelkező országok ijzleti vénájából az ípar és a mezőgazdaság
teniletén.
Megítélésem szerint benned €gy radikális ember lakozik,
azonban a neveltetésed folytán fékezni tudod magad. Jól látom
ezt?
- Radikális ember vagyok? Ki hogy ismer. A család és közelebbi
ismerőseim vidám, nyughatatlan természetem is ismerik. Mindig
mozgat valami belül, mindig belső kényszer vísz, hogy alkossak
valamit, akár vasárnap este van, vagy a tóparton, új gépeket terve-
zek. Mindenben azt látom, mitől működik úgy, ahogy, miért, és
nem lehetne-e jobban? Nem tudom elfogadni azt,hogy valamit nem
lehet, ki kell próbálni, hátha mégis valamilyen módszerrel megold-
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ható. Emiatt vannak konfliktusaim emberekkel, nem szeretem azt,
ha könnyen feladjak, a langyos víz típust,
Szabadidődben mivel foglalkozol?
- Ha van szabad időm, akkor legszívesebben (családi együttléteken
kívül) a hobbimmal foglakozom, ami az űj dolgok megtervezése a
számítőgépen. Ha jó idő van, akkor elcsábít a motorozás. Télen
pedig egy-egy este baráti társaságban a ping-pongozás a falu-
l,Ázban.

Cr -ly)

oFoci krónika

Edzőmeccsek magasabb
osztályú csapatokkal

Felkészülési mérkőzések:

2003. március 2.
Szatymaz (megye II. osztály) - Csengele 3z2 (1z2)
Csengele: Bencsik, Szabő, Ambrus, Túri, Heim, Pataki, Haraszti
Zs., Gőta,Haruszti R., Zsemberi, Kis.
Csengelei góllavők: Heim, Haraszti R.

2003. március 9.
Csengele - Kistelek (megye I. osztály) 1:1 (0:1)
Csengele: Pálnok, Szabő, Ambrus, Túri, Pálíi, Dancsok (Haraszti
Zs.46.'), Heim, Góra, Harasztí R., Wenner, Kis.
Csengelei gólszerző: Heim.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Kb. 150 kg-os anyakoca eladó. Aprilis első hetében másodszorra
JíaI. Elsőre 12 malacot nevelt. Erdeklődni lehet: Gémes Antal
Csengele, Tanya 13. szám a06-20/5 309 066

MTZ-8O-as traktor eladó. Irányar:400,000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. it 06-3012 951 901

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

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám alatti ingatlan 4 hold földdel.
Két családnak is alkalmas. Ipari árarfl,3 nortonkút van, Érdeklődni
\ehet Balázs Tibornál a Csengele, Tanya 53L szám alatt ( Ü O0-
3019 677 763).

x ** ****** ** * * **** *****+* **** *** * **

Ha bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumds fájdalmai, izomhúzódása, flíjdalmas ízületi mozgásai,
arc- és homloküreggyulladása vugy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterópiús
kezelést nagy méretű lámpúval.

Érdeklődni: Kormányosné Vdradi Ildikó gyógytorndsznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

*********************************
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Táp-takarmány kereskedésemben tilzelő - és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatéridővel ház-
hoz szá|litom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tő| 13 őtáig.

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

B 286 24I d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta me&ett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékb an kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olaj képek vás árolhatók!

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

B 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 168

v Cs!,;ígelei,,-

Lffi,ffiailfu,
A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megielenő lapja

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


