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Sikeres papír- és vasgyűités
2003. szeptember 18-tó1 3O-ig papír- és vasgyűjtést szervezett

az Általános Iskola diákönkormányzata, A meghirdetett gyűjtésen
elsőstől a nyolcadikosig szinte minden gyermek aktívan részt vett.

Ennek eredményeként több, mint 120,000 Ft gyűlt össze,
amelyet az iskolai játszőtér bóvítésére fogunk felhasználni. Ez az
összeg csupán töredéke annak, amibe egy korszerű és igényes
játszőtér kerül, ezért jőtékony célú adományokkal is igyekszünk
növelni a keretet.

Ezíton is köszönjük a segítséget és a felqánlásokat, és to-
vábbra is várjuk a lakosság, valamint a váIlalkozók pénzbeli
támogatását,

Lantos István

Szem étszállítási díj bevezetése
Tájékortabm Onöket, hogy Csengele Község Képviselő-

testülete a módosított I8|2OO2. (XII. 27.) Önk. számú rendeletévei
a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a
szetvezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről
szab ály o zást alko tott.

A fentiek értelmében a szemétszáIlítási szolgáItatásért az
igénybevevők térítési díjat kötelesek ftzetnt.2003. évben a
települési szilárdhulla dék száIíitáss al kapcsolato s közszolgáltatás
esetén alkalmazuldó szolgáltatási díj bruttó 1196 Ftlév. A dU
beszedése 2003. október 20-tőI október 30-ig történik, megbízott
űtján a lakásán.

A szemétszállítási díj meg nem ítzetése esetén a megállapított
éves díjat közadók módjára fogluk behajtani.

Dr. Tóth Tibor jegyző
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Cldtogatóban az íróndl

Megielent a 357. kötete
A népszerű író, Nemere István már évek óta községünkben lakik.
A Csengelei Krónika a 2001. év végén közölt egy hosszabb
interiút. Közel két év után újra felkerestük a legtermékenyebb
magyar szerzőt, aki késuégesen válaszolt kérdéseinkre.

Elég régen beszélgettünk már. Közben volt egy elég súlyos
betegsége is...
- Igen, ami annál is váratlanabbul jott, mert előtte sohasem voltam
beteg. Soha kórházban nem voltam, se semmi. Egyszer csak be
kellett mennem és 20-25 napig úgy kellett feküdnöm az ágyon,
hogy még ftjlkelni sem volt szabad. Nem volt egy kellemes dolog.
Amikor bementem, egy nyavalyám volt, két hét múlva már négy.
Az egylk a másikból következett, akőrház, ffi€g a fekvés miatt. De
úgy tűnik, hogy kimásztam belőle.
A könyvtár nemrég kapott egy rakás újabb Nemere könyvet.
Most már töretlen a munkakedve?
- Persze! Tulajdonképpen én odabent is dolgoztam, de az nem az
ígazi vo\t. Ugy dolgozíam, hogy elhatároztam, hogy mindennap
kitalálok egy regényt, Egy könnyebbet, amin nem kell sokat
töprengeni, ilyen szerelmes típusú könyvet. 25 nap után hazajöttem
25 ilyen vázlattal. Abból már néhányat meg is írtam, sőt már egy
meg is jelent. Ez tavaly késő ősszel volt, azőta már elég sok könyv
jelent meg.
Rengeteg ismeretterjesztő könyvet is ír, sok-sok adattal. Ezeket
nyilvánvalóan nem lehet fejben tartani. Hogyan tudja ezeket
tárolni? Számítőgépen, kartotékokon?
- Számítógépben nincsen semmi. Gyűjtöm a forrásokat meg az
anyagokat. A kettő között az a különbség, hogy forrásnak én a
régebben megjelent könyveket nevezem általában, az anyag meg
minden más, amit találok, Például van egy csomó olyan téma,
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amikben én folyamatosan gyújtök. Ez 30-40 témakör, amiből
könyv lehet. Nem biáos, hogy lesz, de lehet. EzeWőI gyűjtöm az

anyagot. Ha valahol találok egy újságcikket, kivágom, elteszem. Ha
eszembe jut valami, vagy látok valamit a tévében, vagy valahol a

beszélgetésben arról a témáről, akkor azt leirom egy cédulára és azí
is elteszem. Így szépen gyűlnek, gyűlnek, van, hogy évekig. Van
olyan kis dossziém, ami már 10 éve ott van, már egészen

megsárgult, Olyan is előfordul, hogy ki kell dobni az egészet- merí
más valaki megírta közben. Ez is megesik. Vagy 10 évig g1,-űjtök

valamit, és a dosszié még mindig igen keskeny. Tiz év után derül

ki, hogy nincs az egészben elég téma, csak fel könyvet lehetne

belőle írni. Csak nekem tűnt úgy az elején, hogy ebből lehetne

valamit csinálni. Aztán varurak olyan dolgok, melyeknél rájöt,ök.

hogy már nem is annyira érdekelnek, mint amikor 10 ér-e

elkezdtem gyűjteni. Körülbelül a fele arryag az, ami használható.
Fér még ezektől az anyagoktól?
- Néha már nehezen. Ezeket időnként selejtezni ke1l. Amire rájöt-
tem, hogy nem jó, r.agy megírta más, fájő szívvel, de az össze-
gyűjtött anyag megy a szemétkosárba, kidobom. Es hát rengeteg

könyvet is kell vásárolnom. Minden héten, ha Pesten vagyok és ha

csak jut rá idő, benézek egy antikváriumba, meg Sze_eeden is.

Múltkor összeszámoltam, hogy Pesten 25 antikvánumba járok
összesen.
Ilyenkor mindet fel is keresi?
- Nem mindegyiket, hanem folyamatosan. 2-3 havonta jutok el

megint ugyanoda, van, hogy félévente. Addigra szaporodik, kicse-
rélődik az anyag. Gyakrabban nem is lenne érdemes menni. mert
szinte mindig ugyanazokat a könyveket látnám. Intemetről én nem
szedek le semmit.
Megbízh at at|an az internet?
-Egyrészt. Odabárki bármit feltehet, nincs semmifele kontrollja.
Bármit feltehetnek, és engem is átvemek, vagy valaki mást is, mert
olyan anyag van ott, ami nem valós. Azon kívül milyen fonás az,

amíhez bárki hozzáférhet? Nem vagyok a demokrácia ellensége,
csak éppenséggel amit én egy könyvben tudok mutatni valakinek,
és azügyanaz lenne, mint az interneten, csak az lenne a különbség,
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hogy azok olvasnák, akik nem intemeteznek. Így viszont, ha olyan
forrásokra akadok, mondok rá egy példát: megjelent valamikor a
két háboru között - most már űgy mondjuk, hogy a műIt században

- egy könyv 500 példányban és ebből 28 van még Magyarországon
összesen, és ebből én megtalálom az egyiket és abban rengeteg

érdekes dolog van arról a témáről, arről az emberről vagy anől az
eseményről, amiről én írok. Akkor az nagyon jó, mert az egy

forrás. Ott olyan dolgok vannak, amiket holtbiztos, hogy 1000

olvasó közül 999btztos nem olvasott.
Jönnek sorozatban kifelé a híres emberek magánéletéről szóló
könyvei. Hogyan lehet ezekhez anyagokat szerezni?
- Nem mindig könnyű. Most éppen bajban vagyok Rákosi
Mátyással. Az ember azí hirlrié, hogy erről aztán annyi van, hogy
csak győzze összeszedni az'50-es években megjelent könyveket.
Kiderült, hogy pontosan az '50-es években megjelentekben egy
büdös szó sincs a gyerekkoráről, afr,atalságáről. Még azlgazi nevét
sem lehetett megtalálni. Egy külföldi kiadású, de magyar nyelvű
lexikont kellet megszeTeznem, amiben egyáItalán megírták, hogy
mi volt az eredett neve. Hogy Rosenfeld volt és nem Rákosi.
Ilyenkor azembet akadályokbaütközik, és vagy tovább keresgél,
vagy ha szorítja a határidő, akkor úgy írja meg a könyvet, hogy a
gyerekkorát nagy gólyaléptekkel átugoqa, és máris mintha
felnőttként született l,olna. Na, lehet ezel<hez szerezní anyagot,
minden egyes ilyen emberhez. A még meg nem jelentek közül
mondanám Ady Endrét, Horthy Miklóst. Ezekhez az ember
utánanézeget, és megpróbái szerezni valahol, *ár. egészen furcsa
kiadású könyveket. Horthyról én is csak most tudtam meg, hogy
annak idején festett, méghozzá nem is rosszul. Megfestette például
Ferenc Józsefet, aki mellett négy évig szolgáIt, mint segédtiszt.
Azíín énekelt. Lehánal csinált olyan dalt, amihez Horthy irta a

szöveget. Szóval elég fura dolgokat is műveltek althoz képest, hogy
mi mást tudunk róluk. Szóval lehet szerezni róluk anyagot, csak
néha nagyonnehéz.
Akkor várhatjuk nemsokára a Rákosi könyvet?
- Azmégegy kicsit odébb 1esz, csakmostkezdtem el. Ki tudja,
hogy mikor lesz belőle könyv és mikor jelenik meg. Vannak olyan
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írásaim, melyek azév elején születtek meg és még nem adták ki
őket. Sokféle dologtól függ, Lényegaz, hogy állítóIag ez a solozat
nagyon népszerű. Nem azért mert én írom, hanem mert másféle
szemszögből közelítem meg a híres embereket. Nem arról l,an szó.
hogy lerántjuk a sárba őket, leszedjük róluk a keresávizet. hanem
megmutatjuk a negativ oldalukat is. Akiket mi csak bronz-
szobornak látunk, azokkőzelrőI nézve emberek voltak, l,a_g!, r,oltak
kisebb-nagyobb stiklijeik, ilyen-olyan ügyeik, szerelmi ü5,eik
Kossuth Lajosról már lehetett olvasni az ominőzus sikkasztási ü_el,e

mellett azt is, hogy hogyan csábította el egykoron az Andráss1, *eróf
feleségét, Aztán annak a kis íiacskája neki később minisaere lett.

Mármint nem az ő fia volt, hanem annak a nőnek, akinek aházába
járt éjszakínként.
Ki a legtermékenyebb magyar író?
- Az nem vitás. Nem azért mert én ilyen sokat írok, hanem mert a

többiek lusták, azt hiszen. Meg hát ők másképpen írnak. Ha valaki
sokat ír, nem biztos, hogy rosszat ír, de az sem biztos, ho_e1, jót, ^\ki
keveset ír, az nem jelenti okvetlenül, hogy jót ír, mert sokáie
rágódik egy könyvön.
Most mennyinél tart?
- 357 könyvem jelent meg.
Nemrégen láthattuk a Magyar ATV-n az X-aknák című
műsorban, ahol az amerikaiak holdra szá||ásáról volt a vita. _{z

ufósok bojkottálják ezt a műsort elfogultsága miatt...
- Nem is vitás, hogy elfogult. En direkt azétl mentem oda pontosan.
mer1 tudtam, lrogy nagyon elfogult. En Vágót személyesen. réeóta
jól ismerem Vt9g a családok is összejártak egykoron, még a'90-es
évek közepén. En tudom, hogy már akkor nagy szive r,ág.,,a 1,o1t,

hogy egy olyan műsort csináljon, amiben ezeket a témákat üti-
vága, mint a répát. Ezt igy is mondta. Most meg is akarta csinálni,
csak majdnem nem sikerült úgy, ahogy akarta. Az első adásban
meg is mondta - ahol én is ott voltam -, hogy ő csak látszólag á1l

középen, ő a szkeptikus oldalhoz tartozlk. Pontosan ezért yáIlaltam
el a kihívást, hogy hadd legyenek ketten szemben. Az első műsor -
májusban vagy júniusban - témí4a az UFO volt, ami pedig
nemrégenment, azarrőI szólt, hogyvoltak-e az amenkaiak a hol-
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don. A második témába én csak véletlenül csöppentem bele, mer1
volt egy pasas Magyarországon, aki erről könyvet iít sok
fényképpel. O nem jött el, így valakinek képviselni kellett azt az
oldalt. Ezér1 is hangzott el az, hogy én nem vagyok 100 %-ig
meggyőződve arról, amit képviselnem kell. De voltak kétségeim, és
azí eIő is adtam.
Eléggé diplomatikusan nyilatkozott meg. Sohasem mondta,
ho.gy ez így volt, hanem ilyen információja van.
- Altalában így is szoktam mondani, sőt így is írom. Ez egyeseknek
tetszik, másoknak viszont egyáltalán nem. Az elvakultabbak azt
szeretnék, hogy teljesen bele a közepébe, megmondani nekik,
véresen. Elárulhatok egy titkot, maga Vágó istván is ezt akarta, és

nagyon elégedetlen volt. Olyan szépen beszélgettek egyrnással az
ellenfelek, ő meg azt várta. hogy végre egymás torkának ugrunk és
lesz a műsorában valami nagyon izgalmas. Hát nem lett!
Ha egy mondatban kellene kifejteni, hogy voltak-e a holdon az
amerikaiak, akkor mit mondana?
- Ugyanazt mondanám, mint ott: komoly kétségeket ébresztenek
bizonyos fotók és filmek. Mert hiszen tényleg van egy csomó
fénykép, amiken például az ámyékok nem píttltuzamosak, hanem
összetartóak. Ez nyílván azt jelenti, hogy pár métere volt tőlük a
fényforrás. Másképpen nem is lehet megmagyarázni, hogy egy 150
millió km-re lévő naptól két ilyen cölöpnek az árnyéka nem
egyforma.
Feltűnt még a műsorban, hogy annyira nyugodt volt, mintha be
lett volna nyugtatőzva. Egyáltalán ki tudja hozni valami a
sodrából?
- Hajaj| A nejem, Ilonka tudna mesélni, Gyermekkoromban is
szerepeltem mindenfele iskolai műsorokban. Ott sem voltak
gondjaim a közönséggel. Azt hiszem 1991-ben volt egy ifiúsági
műsor a tévében. Szinte minden vasárnap délelőtt megjelentem, és
ott beszélgettünk különböző helyeken, még temetőben is. Rájöttem
nagyon régen, hogy úgy kell viselkedni, mintha nem lennének ott a
kamerák. Aztín a '90-es évek második felében Esztergomban volt
egy helyr kábeltévé, aminek 4-5 éven keresztül csináltam, szinte
minden héten egy "Firtató" című műsort. Jöttek oda politikusok, de
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mind olyanok, akiket a tévéhiradókban szoktunk látni, Orbán
Viktortól kezdve a Torgyánig mindenki ott volt, Horn Gyula
kivételével. Velük 20-25 perces beszélgetéseket csináltunk.
Torgyánnal egy órásat kellett csinálni, mer1 nála sokáig tartott. 18

kérdéssel készültem fel, ebből négy és felet tudtam feltenni. Szóval
nekem a tévészereplés teljesen normális dolog. Ugyanúgy
viselkedem akkor is, mint másutt. Nem nyugalom kérdése. Biztos
ki tudnának hoznt a sodromból, ha kemény, ízgalmas vita lerrne.

tétje lenne a dolognak. De ahol én szerepelek, nem olyan vészesek.
Mi tudja mégis kihozni a sodrából?
- Itthon a htuban például az áramszinet. Ha három másodpercnél
tart, akkor én már telefonálok a OBHrtÁSZ-nak. Mindig én vag,vok
az e|ső, aki szól, sokszor az egyetlen. Az emberek nyugodtan
ülnek, nincs villany, majd lesz. Nálam nem úgy van.
Térjünk át azUFO-témára! Ugy tűnik, hogy eléggé megosztott
a magyar ufókutató társadalom...
- Pont az ne lenne megosztott, amikor minden más megosztott.
Lehet, hogy még a bélyeggyűjtőknek is van két szövetségük.
Két országos terjesztésű ufós lap van Magyarországon. Az
utóbbi időben viszont csak a színes uFo-ban találkozhatunk
írásaival.
- Viszont évekig a másik ufós lapnak dolgoztam. Azt a társaságot is
ismerem, ők is jól ismernek. Aztán pár évvel ezelőtt áttértem ide.
Ennek egészen más oka volt. Volt egy közös cégünk az Lfő-
magaztnnál, amiből én kiléptem. Ekkor finoman értésemre adták.
hogy akkor már ne is írjak oda. De ezzel nincs semmi gond, mert
ugyanazok most is meghívogatnak az általuk rendezelt kon-
ferenciára. Ketten-hárman vagyunk az országban, akiket mindkét
oldalra meghívnak előadást tartani. A többiek teljesen ketté-
szakadtak, acsarkodnak egymásra. En meg mindig igyekszem az
ilyen dolgok felett állni, és nem veszek részt ezekben a kisded
harcokban.
Gondolom jól ismeri ezt a társaságot. A korábban igen népsze-
rű Hargitai Károlyról mostanában nem igazán lehet hallani.
- Fejébe vette, amikor 60 éves lett - ez lehetett közel10 éve -, hogy
ő öreg. Ezt eldöntötte csütörtökről péntekre, és visszavonulgatott.
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En is már vagy három éve találkoztamvele személyesen, pedig ez

előtte gyakran előfordult. Ennek egészségügyi okai is |ehetnek.

zutkábüán jár előadásokra és ritkábban is ír. írni egyébként is
nagyon nehéz már, mert mindent megírtak ebben a témakörben.

Amit meg nem, azt megírták a nyrgatiak és azt itthon lefordították.

Ez már a rendszerváltás idején elkezdődött, Most már nagyon

Iáthatő, hogy alig van téma. Nekem is csak 3_4 évente jelenik meg

ilyen könyvem. Nagyon ritka az, amirőI újat lehet mondani.

A lengyelországi ufós társadalmat most is ismeri? Náluk is

megosztottság van?
_ Jönnek a hírek az intemeten is, meg küldözgetik a kiadványaikat,
néha túl sokat is, Annyira nem f,rgyelem őket, de tudom, hogy még

afantasztlkus irodalom is megosztott,Ezvalahol érthető, mert nem

olyan kicsi ország, hogy mindenki elférjen, akik azonos témával

foglalkoznak, Óhatatlanu! azt kívánják az érdekek, hogy kettő-

vagy háromfelé oszoljanak. Mindegyik a maga földrajzi területén,

vagy egy tematikus területen igyekszik amaga kis szemétdombján
nagyokat kukorékolni.

Gr - ly)

Apukák az óvodában
2003. október 7-én délután szorgos kezek tették esztéti-

kusabbá és biztonságosabbá az ővoda udvarát. A lelkes csapat

eltávolította amár e|szfuaőt és veszélyessé vált gallyakat, bokrokat.
Ezúton is köszönjük az apukák segítségét, akik név szerint a

következők voltak: Forgó Gyula, Lantos István, Pigniczki Tibor,
Sági Csaba, Széplaki Sándor és Turcsán Antal.

Lantosné Horváth Irén
óvodai sz. m. elnök
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Köszöniük az 1 o/o-ot|

Az állampolgárok jövedelemadójuk I oÁ-ával2002. évben 72.200
Ft-ot ajánlottak fel a Csengelei Polgárőr Csoport számára, melyet a
szo 1 gálatok ellátásáho z szüksé ges územany ag v ásárlásítr a használ-
tunk fel.

Polgárőrség

Kiegészítések és helyesbítések
t e l e fo n sz ám- j e gy z ékh ez

Csíkosné Jankó Edit Tanya 99.
Gémes Antal Tanya 13.

Gémes Antalné Tanya 13.

Gyapjas Ferenc T anya 228.
Pálnok József Tanya 40,
Pálnok Józsefné T anya 22.
Tóth János Május L. u, 47 .

Vörös József Tanya 537.

06-7015 420 597
06-30/5 743 065
06-2015 309 066
06-3015 783 890
06-70l5 159 581
06-3014165 298
06-7015 101 605
06-3014 386 20l

Kérjük a telefonlulajdonosokat, hogy a telefonszám vdltozásokat
hozzdk a Csengelei Krónika szerkesztősége tudomásdra, azokat
folyamatosan közzétesszük. A vúltozús személyesen bejelenthető
uz óvodában Kontesz Józsefnénál, a Faluházban Törköly
Ágnesnél, a Korona sörözőben és Novák Imréné boltjtíban, vűgy a
s zer kesztős ég telefo ns zdmún : 0 6- 3 0/6 2 1 6 2 2 3.
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ODarts bajnokság

Müller shanghai-os bravúrja
Szeptember 26-án újra nyíldobó bajnokságot rendezett a

Korona söröző. A korai kezdés miatt nehezen jöttek össze a

versenyzők, de végül is 13 játékos vetélkedett egymással.
Krikettben Müller Gábor lett a bajnok 37 hibaponttal. A

dupla ki-beszállós 301 döntőjében Túri Kornél fogyasztotta el
elsőként pontjait. A Shanghai versenyszámot Müller Gábor úgy
fejezte be, hogy Shanghai-t dobott, mikor 20 pontja volt. Legtöbb
pont dobásában (high score) Túri Kornél végzett az élen 52I
ponttal.

A bajnokságon volt egy sándorfalvi játékos is, de neki csak a
Shanglrai versenyszámban sikerült harmadik helyet elérni.

M. M.

A bajnokok a verseny szervezőjével
(fotó: Molnár Mihály)
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A Faluház nyitva tartási rendje
09 - I7 Könyvtár
13 - 17 Társastánc és zeneoktatás
19 - 2I Asztalitenisz
14 - 15 Színjátszás
14 - 16 Kézműves foglalkozás
09 - 17 Könyvtár
13 - 17 Társastánc és zeneoktatás
14 - 18 Zeneoktatás
14 - 16 Kézműves foglalkozás; Szolfézs
17 - 18 Néptánc
19 - 21 Népdalkör
í9 - 21 Asztalitenisz
t3 - í4 Gyóglorna
17.45 - 19.15 Dzsúdó
18.30 - 20 Foci edzés
20-2I Nllt teremfoci

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

cFoci krónika

Még veretlenek vagyunk
Bajnoki mérkőzés:

2003. szeptember 27. Csengele - Röszke II. 1:0 (0:0)
Csengele: Keresztes, Bűza (Szabó P. 65.'), Sándor, Pálíi, Túri,
Heim, Yárszegi, Góra, Haraszti R. (Palotás 55.'), Wenner (Csala
80,'), Juhos (Haraszti Zs. 88.').
GőIszerző: Góra.
Az ellenfél kétszer lépte át a felezővonalat, csak a védekezéssel
törődött. A gólkulanbség volt a kérdés, de sajnos csak egyszer
sikerült a kapuba találni. Sándor a 25. percben ] ]-est hibázott.
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2003. október 5. Zsombó - Csengele 3:3 (2:1)

Csengele: Keresztes, Buza, Sándor, Túri (Haraszti R. 55.'), Pálfi,
Palotás, Heim, Kubát, Góra, Juhos, Wenner.
Csengelei gólltivők: Palotás, Wenner, Juhos.
Naglmellényű csapatunk majdnem elszenvedte első vereségét a
szerény képességű Zsombó ellen.

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
Eladó §koda 105-ös másfél év műszakival. Irányaí 70.000 Ft.
Ugyanitt 3 báIa széna is eladó 6000 Ft/báIa áron, vagy szalmfua
cserélhető. Erdeklődni: Gémes Antal, Csengele, Tanya 13., É 06-
3015 743 065,

x x,§ #,§€ # x§ F # ;s§ # x§ ;q # X # # # # ;w # # # # # rg #
A Jázmin virág- és ajándékbolt (presszó udvar) ajánlatai:
- csokrok, különleges alkalmi csokrok Qegújabb irányzat saerint),
- cserepes virágok, virágkosarak,
- rendezvényekre, ünnepségekre asztali díszek, dekorációk,
- esküvőre menyasszonyi csokrok, egyedi asztali, autó és húűér
dekordciók,
- meny&sszonyoknak ingyenes tanácsadás (ruha, csokor, meg-
hívó, stb.),
- szárazvirág csokrok, fali dís7ek,
- sírcsokrok, koszorűk (különlegesek is) igényes kivitelben,
- selyem szálas és csokros virágok,
- műalap ú koszorúk felújítds a.

Nyitva keddtől szombatig 8 és 12 között, illetőleg igény szerint
a lakáson bármikor. Telefon 06-3012 658 284.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat!

Hunyadi Icu
F ,W ,*§ F F ;9C ,+$ F F ;s€ 9S :r€ 

"W 
,"9g Y§ ;rC ;lí ,*í $í Y§ 9í 9€ :s€ 50,W W }$
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g^)reti buL-

2003. okfőber 23-őn (csütőrtők)
21.00-től 04.00-ig

a csengelei Faluhőzban!

Belépődíj: 600 Ft

Tombo/a nincs!
Belépőj ével értékes aj ándékokat nyerhet !

Zene: Dj, Roberto

rfalokről Vbh Zoltőn és csapata
gondoskodik!

tlL inden kíf szerefetfe/ vőrun k!

Rendezőség
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éÖ A kgújabb technika éÖ
ELEKTROMOS KEREKPAR! Há|őzatről tölthető. Egy
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 100 km üzemköltsége 50 Ft.
Árusítás és garanciális s zerviz a csengelei benzínkútnál. Ára:
138.500 Ft

Eladó géazal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó tovabbá a csengelei 535., számú tanya 1 hektár ft'lddel.
Nortonkút.és ipari áram van. Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Arpád u, 14. szám. l286 2II

JAWA 350-es Twin Sport motorkerékpár eladő. Irányár 100.000
Ft. Érdeklődni lehet: Balogh János, Csengele, Tartya 2íO. Íá 06-
3012 098 253.

MTZ-80-as traktor eladó. kányfu:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. É 06-3012 951 901

*********************************

Ha bőrproblémdi vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdulmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpitís
kezelést nagy méretű lámpával.

Erdeklőtlni: Kormdnyosné Vtíracti lldikó gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákbun)

**************************#******



-328-

Táp-takarmány kereskedésemben t'jzelő - és építőany agot (PB - géz,

betongerenda, cserép, tég|a, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-

hoz száIlítom a megrendelt anyagot, Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráíg.

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

B 286 24I é06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-

nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vál asztékb an kaphatók !

- Fényképező gép j avít ás, szaktanács adás.

- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vósárolhatók!

N a c s a J án o s né fénykép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este;329 659 d06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásuíca2la. E-mail: csengele@freemail.hu

§/

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


