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A nőnapi báI szépe

A nőnapi bálról szóló írásunk a 87, oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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OA falugazdász rovata

A támogatások igénytéséhez teljesítendő
feltételrendszerek me ghat ár ozása

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről a
412004. (L 13.) FVM rendelet rendelkezik.

A j ogszabály célj a az Eurőpai }r'rező gazdasági Orientációs és

Garancia Alapból ftnanszír ozott egyszenísített területalapú támo-

gatások, valamint az Agritr- és Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ramban, valamint a Nemzeti vidékfejlesztési Tervben foglalt támo_

gatások igénybevételének előfeltételeként szükséges minimális
gaz dálko dás i é s körny ez etv é delmi kö v ete lm ények fe lt ét el -rend s z e -

rének meghatirozása.

A "Helyes Mezőguzdasúgi és Környezefi Állupot||
biztosítás dnuk előírús ai

Tataj megfelelő védelmének szempontjai: Eróziónak kitett
területeken, tavaszí vetésű növények előtt talajvédelmet szolgáló
talaj fedettsé g bizto sít ása. Er őztőval veszély eztetett terül eten rét e g-

vonalas talajművelés alkalmaz ása. Erőziő ellen kialakított teraszok
megőrzése. Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sá-

vok (sövények, táblaszegélyek, stb.) megőrzése.

Talaj szervesanyag-tartalom szintje fenntartásának szem-
pontjai; Vetésváltás alkalmazása a térség agro-ökológiai adott-

ságainak fi gyelembevételével. Betakarítást követő tarlóhántás, illet-
ve tarlóápolás alkalmazása. A tarló égetése tilos, kivéve növény-
egészségügyi hatósági elrendelés esetén.

Talajszerkezet fenntartása megfelelő gépek használatával:
Termőföld hasznosítási irányának megfelelő gépek, eszközök al-
kalmazása, P eriodikus mélyműve l é s alkalmazása.

A művelés minimális szintje fenntartási szempontjai: Szántő-
területek művelésben taríása, gyommentes állapot biztosítása. A
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tájképet alkotó természetes elemek megőrzése. A természetes
gl,epterületek megőrzését biztosítani kell. Nemkívánatos lágy- és
fásszáru növények mezőgazdasági területeken történő megtelepe-
dését és terjedését meg kell akadáIyozni. A gyeptípusnak megfelelő
kaszálással vagy legeltetéssel történő hasznosítás, illetve legalább
évente egyszei tisztitó kaszálás végzése, A gyepterületek termé-
szete s termőképe s sé géhez igazo dő le gelteté st kel l folytatni,

A "Helyes Gazdúlkodúsí Gyakorlat|| előírúsai

A szántóföldi növénytermesztés alapfeltételei: Monokultúrás
termesztést kerülni kell. Legalább 5 évente egyszer pillangós nö-
vén1,{ kell termeszteni a vetésváltásban.

A gyepgazdálkodás alapfeltételei: Az állatsűrűség nem halad-
hatjameg szatvasmarha, juh, kecske és vad esetében az I,8 áIIat-
egység/hektár, szabadtartásí sertés esetében az L,4 állategy-
ség/hektár mértéket. AbáIázást és a széna lehordását legfeljebb 30
napon belül el kell végezni. A gyepet égetni tilos.

A t áp any a g - g az d á l ko d á s a l apfe l t é t e l e i : Tap anyag- g azdálko -
dást legalább 5 évente elvégzett talajmintavétel alapján kell végez-
nl. A gazdálkodó a nitrogén trágyizás során a természetileg érzé-
keny, továbbá a nitrátérzékeny és nem nitrátérzékeny területeken a
megadott határértékeket nem haladhatja meg. 5 oÁ-nál meredekebb
lejtésű területeken a trágyát csak növénnyel fedett területen,
azonnali bedolgozás mellett lehet hasznáIni, Trágya nem juttatható
ki felszíni víztőI, forrástól, emberi fogyasáásra, illetve állatok
itatásétra szolgáló kúttól 10 m-es sávban. Gyors hatású, könnyen
oldódó nitrogéntrágya, trágyalé, hígtrágya betakarítás után csak
akkor juttatható ki a szántóteületre, ha a trágyázás és a vetés
közötti időszak nem több mint 14 nap és még az adott évben
megfelelő talajfedettséget biáosító növény kerül a területre. Tilos a
írágya kijuttatása december 1. és február 15. között. Nem juttatható
ki trágya fagyott (a talaj 5 cm vagy annál nagyobb mélységig
tartósan fagyott), vízzel telített, összefiiggő hótakaróval borított
talajra. A gazdálkodó istállótrágyát csak szigetelt alapú, csurgalék-
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víz összegyűjtésére szo|gálő gyűjtőcsatornával és aknával ellátott
olyan trágyatelepen tárolhat, ahol biztosítható az állaftartó telepen
keletkezett 8 havi trágyamennyiség tárolása. Ideiglenes trágya-
kazal, tr ágy aszarv as me ző gazd a s á g i tábla széIén 1 e g fe lj ebb 2 hőnap
i dő tartamra al akítható ki a v o natk o ző j o gszab áIyb an me ghatár o zott
feltételek betartása mellett. A gazdálkodó hígtrágyát, trágyalevet,
csurgalékvizet és silólevet kizárőlag csak olyan szivárgásmentes,
szigetelt taríá|yban vagy medencében tárolhat, amely legalább 20
évig ellenálI akonőziónak és befogadási kapacitása legalább 4havi
mennyiség tár olását bizto sítj a,

A növ ényvédel em al apfelt ét el ei : A mező gazdasági tevékeny-
ség során kizárőlag hatóságilag engedélyezett növényvédő szert és
termésnövelő anyagot lehet felhasználni a technológiai és a
felhasznáIásra való jogosultsági előírások maradéktalan betartása
mellett, Tilos a növényvédelmi tevékenység során a vadon élő
szervezetek veszélyeztetése. Növényvédő szert emberi és állati
tarlózko dásra, valamint él elmi sz er é s takarm ány tár olásár a szolgálő
helyiségtől elkülönített és biztonságosan zárhatő raktárban vagy
szekrényben, tűz- és robbanásveszélyt kizárő, egészséget és kör-
nyezetet nem veszélyeztető módon szabad tárolni. Tilos
növényvédő szert tárolni természeti területeken, valamint a l,édett
természeti területeken és azok határátől mért egy kilométeres
távolságon belül, továbbá belvizveszélyes területeken. Gondos-
kodni k ell a n övényvédelmi t evékenység során kiürült csomagoló
burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről,
megsemmisítéséről. Csak megfelelő műszaki állapotu nör.ény-
védelmi gépek és berendezésekhasznáIhatők fel a növényr.édelmi
tevékenység során.

A természet- és tájvédelem alapfeltételet: Tilos a természetes
vagy természet közeli élőhelyek, valamint a gazdaság területén
elhelyezkedő történelmi és építészeti szempontból értékes műem-
lékek és területek károsítása, tájelemek elmozdítása a mezőgaz-
dasági tevékenység (kiszántá s, trágyázás vagy y egyszeí ezés, táj ele-
mek elmozdítása, stb.) során. Tilos a védett természeti érlékek
károsítása.
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Á: állattartás alapfeltételei: A gazdá|kodónak az áIlattartás

során gondoskodnia kell az álla/' színnára olyan életkörülmények
biaosításáról, amelyek megfeleLnek az állat fajának, fajtfiának,
nemének, korának, jellemző fizlkai, élettani, tenyésáési, visel-
kedési és szociális saj átosságainak, valamint egészségi állapotának.
Az áIIat etetése és itatása során csak olyan takarmányt és ivóvizet,
illetve egyéb ttatásra alkalmas folyadékot szabad felhasználni,
amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem
v eszély ezteti. Az állattartő köteles áIlatának állatorvo si ellátásáról
rendszeresen gondoskodni. Az áIlattartőnak az állatok tartása,
száIlítása és forgalmazása során gondoskodnia kell az állat-
egészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírások betar-
tásáról.

A gazdasági terület rendben tartásának alapfeltételei: A gaz-
dálkodónak ahasznáIaíban lévő utak, szegélyek, csatornák, árkok,
gazdaságí épületek, telepek, szérűk, tárolók, stb. környezetének,
szegélyének tisztán tartásárő|, ápolásáról is gondoskodni kell.

A karclező nyilvántartások alapfeltételei: A gazdálkodónak a

mezőgazdasági művelés alá vont táblákon történő tevékenységekről
táblatörzskönyvet kell vezetni, A gazdálkodás során felhasznált
növényvédő szerekről és termésnövelő anyagokról, valamint az
azokkal való tevékenységekrőI a gazdálkodónak nyilvántartási,
permetezési naplót kell vezetnie, A tevékenységgel összeftiggő,
előírt nyilvántartásokat és azok dokumentációit legalább 5 évig
meg kell őrizni.

Gregus Sándorné

Faluh ázi hírek
A több éves hagyományra visszatekintő Szomszédoló következő
fordulója március 2I-én (vasárnap) 15 órakor lesz aFahlhluban,Ez
alkalommal Szatymaz kedveskedik kulturális műsorral, melyre
mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan.

Törköly Ágnes
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Polgárőr közgyűlés
Március 6-án a Faluházban tartotta a Csengelei Polgárőr

Csoport a2003. évi munkáról szóló beszámolóját. A rendezvényen
meghívottként részt vetl az önkormányzat, a rendőrség, a tűzoltő
egyesület és a pálmonostori polgárőr egyesület képviselője is.

Kucsora Péter csoportvezető elmondta, hogy a múlt eszten-
dőben 243 esetben 518 fovel láttak el szolgálatot a polgárőrök, ez
összesen 2670 őrát tett ki. Ebből 16 eset biztosítási szolgálat volt
(falunapok, útátadás, temető őrzés), a többi megelőző, figyelő
jellegű volt. A szolgálati gépjárművel összesen 19,I94 km-t tettek
meg. Beszámolt arról is, hogy a megyei polgárőr napon jól
szerepeltek a csengeleiek. A helyi körzeti megbízottak együtt-
működve szórólapot készítettek a tanyai lakosság tájékoztatására,
melyet azok örömmel fogadtak.

A Polgármesteri Hivatal képviseletében dr. Tóth Tibor jegyző
szólalt fel. Elmondta, hogy az önkormányzat elégedett a polgárők

Sági Csaba adta a legtöbb szolgálatot (fotó: Nacsa Jánosné)
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ter ékenvségével, melyet bizonyt az is, hogy az anyagi támogatást
lblr-amatosan biztosítj a a szeryezet szimára.

Tódor Sándor kisteleki rendőrkapitány jő kezdeményezésnek
tartotta a tanyai lakosság tájékoztatását. Igy a külterületen élők is
rudhatják, hogy ki hogyan érhető el, ha a szükség úgy kívánja.

Vízi Sándor pálmonostori polgárőr vezető is jónak taláIta a
tanyasiak tájékoztatását. Náluk is működik az űgynevezett tanya-
proglam, mely a külterületen élők biztonságának a növelését tartja
szem előtt. Szeretné, ha a következő pálmonostori polgárőr napon a
csengeleiek is részt vennének.

A hozzászólások után Kucsora Péter jutalmakat adott a
legtöbb szolgálatot ellátó polgárőröknek. Sági Csaba, Béres András
és Tóth Imre vehetett át egy-egy borítékot.

Végül a nőnap alkalmából a polgárőr asszonyokat köszön-
töttük fel.

M. M.

Vércukorvizsgálat március 23,24,25.
Csontsűrűség vizsgálal március 23,24.

március 23,24,25.
március 23,24,25.

március 25.
március 25.

9-I4 óra között
9-I4 őra között
9-I4 őra között
9-I4 őra között
8-12 őra között
9-I4 őra között

bemutatója, vásár-
9-14 őra között

9-I3 őra között

Bajor pékség (diabetikus, fogyókúrás termékek
lú,si lehetőség) március 25.

Egészségházban:
\-ő gyógyószati rákszűrds március 23, 24.
(23-án dr. Gyulai Zsolt,24-én dr, Szokolova Ljudmilla)

A TB-kártyát szíveskedjenek magukkal vinni!

E gészségügyi napok
Faluházban:

Tüdőszűré,t
Vérnyomásmérés

Allergia szűrés
Véradás
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Minden csengelei csaldd
könyvespolcán ott a helye:

Az első könyv falunk történetéről!
A Csengelei Krónika szerkesztősége a 2004. évben taríandó
jubileumi, X. Csengelei Falunapokra megjelenteti Csengele
krónikája címmel községünk történetének első összefoglaló ntonog-
ráJiáját. A kb. 350 oldalas katetből csak annl,i .fog készülni.
amennyit előzetesen megrendelnek. Minden eg):es példán1, sor-
számozva lesz, kérésre a tulajdonos nevével is ellátjuk,

Aki a megielenés után már azonnal ritkasággá váló könll,et
szereíné megszerezni, az legkésőbb 2004. április l5-ig a Falu-
házban Torkdty Ágnesnél 3500 Fí előfizetési díj befizetésével
jegyeztetheti elő. A kötet önköltséges alapon készül, ezért szükséges
a pénz előzetes befizetése, amiről nyugtát adunk.

A könyv átadása a X. Csengelei Falunapokon történik.

i "* -, "/#ál \_l:W
} ,-:,,-t

iJb;. il
fll3a:im: e+ -!ái::
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ki tud róluk?
Hamarosan lezárásra kerül a Csengele krónikája című könyv

I. és II. világháborus hősi hallottak történetét feldolgozó tésze,
Azonban szerepel még néhány olyan személy neve az emlék-
művön, melyekről nem sikerült megtudni semmit.

Ezek a következők: Kucsora Pál, Kun-Szabő Antal, Kun-
Szabó István, Kun-Szabó János, Kun-Szabó József, Magyar Fe-
renc, Sági János, Tóth József és Virágh Mihály.

Arra kérem lapunk olvasóit, hogy akik bármit tudnak a fenti
személyekről, art fudassák Kordás Istvánnal (telefon: 286 I87)
vagy Molnár Mihállyal (telefon: 286 335, vagy 06-3016 216 223),

Szeretnénk minél több hősi halott fenyképét is közölni.
Jelenleg a következőkkel rendelkezünk: Kucsora Péter, Magony
János, Mészáros Ferenc és Petróczi István. Ha valaki további
fényképekkel rendelkezne, Yéqük jelezze a fenti személyeknek,
yagy a Faluházban Törköly Agnesnek vigye be, aki a számítógépes
feldolgozás utánazonnal vissza is adja!

Molnár Mihály

Nagyböjt,
avagy akkor most 40 napig semmit sem ehetünk?

A böjtről manapság egyre ,inkább a koplalás, éhezós jut
eszünkbe, ami kissé riasrtő lehet. Am fogyasáói szemlélettől átha-
tott társadalmunkban sokan rájöttek már arra is, hogy szerue-
zetünknek szüksége van egy kis lélegzetvételnyi szünetre, ún.
méregtelenítésre, mikor nem terheljük magunkat túl zsíros,
kalóriadús ételekkel, diétát tartunk, léböjt kűrára fogjuk magunkat.
Mindez valóban jó, egészséges és szükséges is szervezetünk szá-
mára, de vigyázat: a diéta, fogyókúra, a különféle egészség-
megőrző fitness és wellness programok nem azonosak a böjttel!
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A böjt nem elsősorban a testünknek szól, bár testünkön
keresztül érinti meg másik két fontos dimenziónkat: szellemünket
és lelkünket, A vallási értelemben vett böjt elsődleges célja, hogy a
fölösleges terhektől megkönnyebbülve jobban oda tudjunk figyelni
aláthatatlan, ám igen fontos valóságra. Belehelyezkedjünk egy ún.
isteni dimenzióba, akaraterőnk megerősödjön, felkészüljön a
próbatételekre.

A Szentírásban mielőtt valami nagy jelentőségű dologba
fognának az emberek, böjtölnek és imádkoznak. Azaz vissza-
vonulnak a világ zajátől, befelé figyelnek, és belső csendjükben
fogékonyabbá válnak Isten szavának meghallására. Kriszus mielőtt
megkezdte küldetését, 40 napig böjtölt apuszíéhan O r.alóban nem
evett semmit. M4 amikor követni akarjuk őt, a böjt lénl,egét kell
teljesítenünk. Egyházunk azt kéri tőlünk, hogy haml,azőszerdán (a
nagyböjt kezdete), és nagypénteken csak háromszor együnk egy
nap, ezek közül is csak egyszff lakjunk jól, és tartózkodjunk a
húsételektől, ha már elmúltunk 18 évesek, de még nem vagyunk
idősebbek 60-nál, és nincs o1yan betegségünk, ami valamilyen más
étkezési rendet szabna meg számunkra.

Olyan teljesíthetetlen kérés ez? Szerintem nem. Ennél sokkal
nehezebb a mai ember számáraa lényeg megragadása. A nagyböjt
ugyanis a HÚsvÉrt BLŐxBszÜrnr IDEJE. Nem tétlen
várakozás, hanem tudatos készülődés a húsvéti miszériumra.
Ilyenkorra már vége a farsangi, báli mulatozás zajának, elcsen-
desülünk, visszavonulunk. kevesebbet televíziőzunk, halkabban
hallgatjuk a rádiőt, nem dáridózunk. Több időt szentelünk család-
tagjainknak, meglátogatjuk régen látott rokonainkat, egyszóval
i gyekszünk elgépiesült, monotonn á v álí taposómalmunkb ó 1 vissza-
találni az emb erléptékűbb életformához.

Mindez 40 nap, mellmek végén - ha mindezt jól éltünk meg,
ha jól készülődtünk - ott ragyog majd a valódi ünnep: Krisztus
feltámadása, mely a mi örökéletünk záloga is egyben.

Zólyomi- Katona Theod ór a
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Nőnapibál
Március 6-án este 7 őrátől gyülekeztek aFaluházban a báIoz-

ni vágyó vendégek, A nőnaphoznem illő csípős hideget feledtette
az önkormányzati képviselők és a polgárőrök maroknyi csapata. Az
érkezőket konty alá valőva| emellé a hölgyeket köszöntő szavak-
kal, 1-1 száIvirággal és puszikkal is fogadták a délceg fiúk.

Miután mindenki birtokba vette a helyét, következett a vacso-
ráighátra|evő idő hasznos eltöltése: sorsjegy vásárlása, büfé mély-
reható megszemlélése, sóvár pillantások a színpad szélén csücsülő
tombola tárgyakra, a nyárlőrinci Nomád zenekar muzsikájának
fiilelése, a nézelődés közben felfedezett ismerősök, rokonok be-
cserkészése egy kis trécselésre,

Dr. Tóth Tibor jegyző felbeszakította a szabadidős tevé-
kenységeket. Üdvozolte a jelenlévőket, jó étvágyat kívánt, majd
köszöntő szavakkal méltatta a nőket. Tette mindezt sánta Ferenc
polgármester helyett és nevében, aki nem jött el felesége betegsége
miatt - akinek ezűton is gyors felépülést kívánunk.

A ftirge lábú és kezú po|gárőr pincérek sürögtek-forogtak az
asztalok között a mennyei illatokat árasztő tálakkal. A szakácsok
remeklésének volt bizonltéka, hogy rohamléptekkel kellett csere-
berélni az ijrüIő tálakat telire. Tóth Sándor és csapata büszke lehet
művére. Vincze Lászlő országgyűlési képviselőnk kijelentette: iga-
zán jő pörköltet Csengelén lehet enni.

A rágőizmok és a gyomor leterhelése után ejtőzés gyanánt a
korábbi szabadprogramokat lehetett folytatni fél 1O-ig. Ekkor kezd-
te meg műsorát a csengelei fúvószenekar, Czitok Zoltán karmes-
terkedésével, Nagy sikert arattak, különösen az indulókkal, ame-
lyeket tapssal kísért a közönség, A konferansziénak, Czirokné
Krizsán Zsuzsétnak arra is kite4'edt a íigyelme, hogy az O1é, olé
zeneszámmal gratuláljanak a Kuszi FC-nek a legújabb
győzelmükhöz, A lelkes hallgatóság követelésére ráadásként ismét
előadták az "Elbűvölő dobok" és a "Fehérvári induló" darabokat.
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Az "Elbűvölő dobok" dobosai, különösen Muhel Zoii fergeteges
dobverő-kezelése ámulatba ejtett mindenkit. A Nomád zenészei a
szinp adr ől áhítattal l e st ék Zo l i m i nde n mo z dulatát.

A tehetséges ifak produkcióját tí.nc követte, amelyhez No-
mádék rendületlenül biztosították a remek muzsikát a maradék
sorsjegyek árveréséig. Miután rövid idő alatt gazdárataláItak, kihir-
dették a bál szépét. E megtisztelő cimet Nacsáné csodaszép fest-
ményét és a Jázmin virágbolt csokrát a zsűri Czakó Ildikónak ado-
mulyozta, A bájos kismama állapota ellenére nem sokat ücsörgött,
intenziven vett részt a báli forgatagban, a tőle megszokott vidám-
sággal (Bálint nevű kisfia március l2-énjött a világra).

A "beiktatási ceremónia" után Ildikó indította a sorsolást.
Rohamosan fogytak az ajándékok, a feszültség nör,ekedett. Forluna
jóvoltából a Dénes Balázs által felajánlott kenr,érsütő gépet és a
kenyérpirítót ifi. Széplaki Sándor nyerte meg,

Az izgalmakat reggelig tartó mulatozással r,ezette le a v en-
dégsereg.

S z ép l aki S ándo r a fo díjj al (fotó : Nacsa Jánosné)
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_\ rendezvény nem jöhetett volna létre, ha azt felaján-
lásaikkal nem támogatták volna a következők: Baranyi József,
Beke Csaba (Mini diszkont), Csengele Község Önkormányzata,
Csókási Tibor. Dénes Balázs, Forgó Jenő, Hunyadi Ilona (Jázmin
vrrágbolt), Kiss Ferenc, ifi. Kormányos Sándor, Kuklis András, id.
Lengl-el János, ifi. Lengyel János, Málik Istvánné (CBA),
\Iészáros Ferenc, Nacsa Jánosné, Nemere Ilona, Nemere István,
Rénviné dr. Torontáli Renáta, Szabő Béla, Széplaki Sándor, Tóth
Csaba. Tóth Ferenc, Vetter Kft., Víghné Juhász Anett, Yígh Zoltán
(btifé).

Köszönjük támogatásukat !

kontesz Józsefné

cFoci krónika

Gőlzáporral folytatódott a bajnokság
F e I k és zülés i mér kőzé s ek
2004. február 21. Csengele - Szőreg (megye l-es csapat) 4:4 (0:3)
Csengelei gőlszerzők: Harasái R. (3), Búza.

2004. február 28. Csengele - Röszke II. 5:3 (3:0)
Csengelei góllövők: Heim, Wenner, Pálnok, Zsemberi, Harasái R.

Bajnoki meccs:
2004. március ó. Csengele - Baks I0:2 (7:I)
Csengele: Demeter, Szabő, Wenner, Túri (Pálnok 50'), Heim, Búza
(Csala 46.'),Kubát (Zsemberi 55.'), Sándor,Mészáros (Haraszti Zs.
65.'), Haraszti R,, Juhos.
GőIszerzőink: Heim (2), Juhos (2), Sándor (2), Wenner (2), Ha-
raszti R,, Bűza.
Á szomszédvár felett aratott nagyarányú győzelmünket egyesü-
lettink alapítójának, Túri Feri bácsi emlékének ajánljuk.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
3 db 12-es 30 méter hosszú fóIiaváz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-3014 101 484.

1300-as Lada eladó. Érdeklődni: dr. Balikó Katalin e 286 0I7.

Szánttíst és tárcsázást vállalok! Kucsora Péter 106-30/9 g50 270

ROVER 620 SDI (dízel) 2000 cm3, 105 LE, 1998 októberi ezüst-
metál személygópkocsi kitűnő állapotban 42.000 km-el eladó.
Felszereltsége: klíma, ABS, Iégzsák, elektromos ablakok, elektro-
mos és futhető tükfök, külön üléshuzat, állíthatő ülésmagasság,
állítható kormány, 15"-os könnyűfém felni, CD rádió-magnó.
Irányár: 2,7 mil.liő forint. Fizetés hitelre is megoldható bankon
keresztül. Érdeklődni lehet Sánta Ferencnél személyesen, vagy a
06-7013 Ig3 I37 telefonszámon.

Etadó 600 J-öles zárt kert 3 db fótiasátorral. Erdeklődni; Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ] 5. szám alatt.

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május I. utca
végén (Széll Júnossal szemben). Ára: 550.000 Ft. Érdektődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szdm.

Kútfúrást és iavitást
vállalok garanciával
A
B 06-30 t2 2g5 118

Gsányi lmre, Kistelek
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_{ Kelőpatak u, 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I. u.22. @ 286 I91

Eladó gázzal műkódő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535.,számú tanya ] hektár földdel,
Nortonkút és ipari áram van. Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Árpád u. ] 4. szám. r 286 21 1

H Zildkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin űzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkártya készítést vállalom (gázúzemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u, 17.

B 06-3019 084 061

Ha bőrproblémáí vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzóddsa, fiíjdalmas ízületi mozgásai, arc-
és ltomloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiás
kezelést nagy méretű lómpdval.

Erdeklődni: Kormtínyosné Yáradi Ildikő gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

& A legújabb
ELEKTROMOS KEREKPÁR!
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és g aranciátis s zerviz a
138.500 F,t

technika &
Hálőzatrő| tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határídővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig ]-től 13 őráig.

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

@ 286 24I a06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választ ékb an kaphatók !

- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Paszíell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6,

@ 257 786, este: 329 659 ie06-30/5 479 521

v"mb;iWfui A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megielenő lapja

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


