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OA fuluguzdász rovata

Földh asználat és álattartás
támog at á s ának i g énylé s e

A támogatás mértéke:
- szántő, gyep, gyümölcs, szőlő területek után 8000 Ft/ha

(legkisebb támogatható terület szántő és gyep esetén 1 ha, szőlő és

gyümölcs esetén 0,3 ha. A támogatható terület nagysága nem
haladhatja meg a MePAR-ba bejelentett területet.),

- anyatehenenként 40.000 Frldb (I2 hónapos kornál idősebb,
az Aylrshire, Holstein-Friz, Jersey fajtáú*:roz nem tartoző, 2004.
március 31-én a termelő tulajdonában levő gümőkor, brucellózis és

elukózis mentes szarvasmarhára, a termelő tejkvótája nem halad-
hatja meg a 120.000 kg-ot),

- anyajuhonként, anyakecskénként 1600 Ft/db (a 6 hónapos-
nál idősebb 2004. március 31-én a tenyészíő szen-ezeteknél nljl-
vántartott nőivarú egyedekre),

- tejkvóta után 2 Ft/kg (a termelő tulajdonában 1ér,ő 2004.
április 1-jén a Tej Terméktanács által kiadott kr,óta igazolás alap-
ján),

A szántő, gyep, szőIő, gyümölcs területek támogatásához
szükséges iratok:

1. Támogatási kérelem nyomtatvány, 1. számú melléklet a)

lup,
2. Cégkivonat, vállalkozőí igazolvány, illetve őstermelői iga-

zolvíny másolat,
3. MVH regisztráciős lap másolat, vagy nemzeti regisztrációs

lap másolat,
4. Igazolás az MVH-hoz bejelentett terület adatairól (Me-

P AR), ennek hiény áb an nylatko zat a terül ete gy ező sé gr őI,
5. A 612004. (L 22.) Korm. rendelet 3,, 4., és 5. számú mel-

lékletei,
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6, \1,ilatkozat a"Helyes Mezőgazdaságí és Környezeti Álla-
potrÓI".

7. Kérelmező nyilatkozata, hogy nem á11 csőd, felszámolás,
r,é gelsz ámolás vagy végrehaj tási elj árás alatt.

Anyatehén támo gatásához szüksé ges iratok :

1, Támogatási kérelem nyomtatvány, I. számú melléklet a)

1ap,

2. Cégkivonat, vállalkozői igazolvány, illetve őstermelői iga-
zolvány másolat,

3. MVH regisztráciős lap másolat, vagy nemzeti regisztrációs
1ap másolat,

4. Állatorvosi igazolás a hármas mentességről,
5. Igazolás a tejkvóta vonatkozásában, illetve nyilatkozat

anól, hogy a 120.000 kg-ot nem haladja meg,
6. Anyatehén állomány azonosító, L számímelléklet b) lap,
7. A 612004. (I.22,) Korm. számú rendelet 3., 4. és 5. számű

melléklete,
8. Nyilatkozat az állatáIlomány tulajdoni helyzetérőI,
9. Kérelmező nyilatkozaía, hogy nem áll csőd, felszámolás,

vé gelszámo l ás vagy vé grehaj tás i elj ár ás alatt.

Anyakec sk e támo gatáshoz szükséges iratok :

1. Támogatási kérelem nyomtatvány, L számú rnelléklet a)

1up,

2. Cégkivonat, vállalkozői ígazolvány, illetve őstermelői iga-
zo7vány másolat,

3. MVH regisztráciős lap másola| vagy nemzeti regisztrációs
1ap másolat,

4. A 612004, (L 22.) Korm. számi rendelet 3,, 4. és 5, szátmí
melléklete,

5. Kérelmező nyilatkozata,hogy nem áll csőd, végelszámolás
i,agy végrehajtási eljárás alatt,

6. Magyar Juhtenyésztők, Magyar Kecsketenyésáők Szövet-
ségének tgazolása.



-132-

Tejkvóta támogatáshoz szükséges iratok:
1. Támogatási kórelem nyomtatvány, I. számú melléklet a)

|up,
2. Cégkivonat, vállalkozőt igazolvány, illetve őstermelői iga-

zohány másolat,
3. MVH regisztrációs lap másolat,vagy nemzeti regisztrációs

lap másolat,
4. Igazolás a tej kvótár a v onatkozőan,
5. A 612004. (I. 22.) Korm. számű rendelet 3,, 4. és 5. számű

melléklete,
6. Nyrlatkozat a támogatásban részesített tejkvóta megtartá-

sáról,
7. Kérelmező nyilatkozata, hogy nem á11 csőd, felszámolás,

végelszámolás vagy végrehaj tási elj árás alatt.

A támogatási kérelmek beadási határideje 2004. április 30-a,
helye az FVM Földművelésügyi Hivatala, illetve a helyi falugaz-
dász iroda. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A hivatal atitmogatásről igazolást állít ki, melyet 2004. május
3-15. között a falugazdásznál lehet átvenni. A támogatás 2004.
december 10-e után igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

A jogosult a tátmogatást - külön jogszabályban meghatározott
feltételekkel - 2004. május 15-től pénzügyi íntézmény útján elő-
ftnansziroztathatja, ebben az esetben az ígazoláson található összeg
96 %-át kapja meg.

Fontos: az a termelő, aki ezen támogatási lehetőséget a fenti
határidőig nem használja ki, a későbbiek során már nem igényel-
heti.

A t ámogatás i gényléséhez szükséges nyomtatványok és nyi-
latkozat minták a helyi falugazdász irodákban szerezhetők be. A
falugazdászok az irodákban kihirdetett rend szerint 2004. aprilis
3O-ig munkaszüneti napokon is tartanak ügyfelfogadást.

Felhívom a figyelmüket továbbá arra is, hogy az Uniós terü-
letalapú támogatások igényléséhez szükséges egygdi blokk-
térképeket nem postai úton kapják meg, hanem a helyr falugazdász
irodában vehetik át. Mivel a térképek nem egyszerre érkeznek a te-
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lepülésre, ezért a fogadónapokon a 286 284 telefonszámon folya-
matosan érdeklődjenek a saját térképük iránt. A 8000 Ft előlegen
rul a további földalapú támogatás igénylésének határideje május 20.
lesz. Ennek nyomtatványaít május 3-tól lehet átvenni a fahlgaz-
dászi irodában.

Gregus Sándorné

Oűetedeik alkalommal

Falusi Műv észeti Iskolák
TaláIkozőja

Április 24-én került megrendezésre falunkban a Csongrád
megyei Falusi Művészeti Iskolák Találkozőja,

Könnyűzen e, karnarazene, szólóh angszer, néptánc és egyéb
tánc kategóriában, közel 500 gyermek mutatta be tudását a zsűi-
nek. Tagjai a következők voltak: Ménesi Gabriella balettmester,
Hajdúné Gabnai KIára, a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola
tgazgatőla, Patyi Zoltán néptánctanár, Pataj Miklós festőművész,
Nagy János, a szentesi Lajtha Lászlő Zeneiskola tutára és nyugal-
mazott címzetes igazgatőja és Mihály Béla a szentesi LajthaLászlő
Zeneiskola ígaz gatőj a.

Könnyűzene kategóriában 9 produkció került bemutatásra,
melyek között volt több sztntetizátor, Trombita kvartett és egy
együttes, a Five Angels. Díjazottak lettek: Ambrus Bettina, aki a
Chrystal zenekar Kétutaző című dalát énekelte, a Trombita kvartett
Apátfalváról és Gárgyán Henrietta, ő szinteítzátoron a Rock az őra
körül című számot j áts zotta.

Kamarazene kategóriában 10 előadást hallgathattak meg az
érdeklődők. Első helyezett lett Kónya Eva és Rodler Anett ( Sán-
dorfalva), második Yadrőzsák Citerazenekar (Zákinyszék), har-
madik helyezett Vígh Róbert, Rozgonyi Ádám, Kovács Gabriella,
Szarvas Ferenc (Szegvár), Deak Nagy Petra, Tajnai Krisztina
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(Csongrád) és Varga Krisztina, Kovács Éva, Kelemen Ágnes, Sza-
bó Beáta, Görbe Edit pedig plakettet nyertek.

Szólóhangszeren 41 tanuló mutatta be tudását az iskola 1-es
termében. Első helyezést Sóti Erika (Balástya) és Mátó Erzsébet
(Apátfalva) kapott. Második lett Agoston Georgina (Szegvár) és Si-
pos Emese (Szegvár). Harmadik díjat érdemelt Deák Nagy Petra
(Csongrád), és Fazekas Anett (Szegvár). Plakettet kapott Szabó
Anita (Csengele), Kása Zsolt (Bordány), Gyenes Zsuzsanna (Bor-
dány), Bozóki Renáta (Szegvár), Vígh Dániel (Szegvár), Rozgonyi
Áaam (Szegvár) és Börcsök Hajnalka (Zákányszék).

Képzőművészet kategőriában 729 tanulő nevezett. A pálya-
munkákból a totnateremben rendeztek egy kíáIlitást. Ezek közül
Tánczos Bettina (Szegvár), Tenczer Zsőfta (Kiszombor), Barta
Hajnalka (Kiszombor), Nádasdi Zo|tán (Kiszombor), Papós Tímea
(Kiszombor), Pintér Zlta (Derekegyhéa), Balogh Gina (Balástya),
Pap E mese ( Balástya), G ergely B orbála ( Zsombó) és Viski Attila
(Zsombó) lettek dijazottak. Plakettet kaptak Kasza Szabolcs
(Domaszék), Csóti Bendegúz (Domaszék), Lukács Aranka ( Szeg-
vár), Bítrtfai Rita (Szegvár), Szabics József (Szegvár), Dohány
Katalin (Zákányszék), Molnár Renátó (Kiszombor), Botlik Ivett
(Kiszombor), Ambrus Richárd (Derekegyház), Dancsik Dorina
(Derekegyház), Kordás Zoltán (Balástya), Veszprémi Lili (Zsom-
bó), Polyák Rita (Zsombó), Katarof Klaudia (Szegvár), valamint a

Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola kézműves tanszak tanulóinak
nemezképei és kerámiái. A nemezképeket készítették Hegedűs
Dőra, Tóth Mónika, Nagy D, Bence, Kormányos Adrián, Szé11

Cintia, Vidács Diána, Lantos Viktória, Sánta Fanni, Vidács Niko-
lett, Szabó Zsanett, Törköly Vivien, Tóth Alexandra. Kerámiái
Jónás Szabolcsnak, Kőrösi Sándornak, Harkai Martinnak, Rozsnyai
Tamásnak, Yincze Tamásnak, Czlbolya Tibomak, Len Norbertnak,
Pigniczki Valentinnak, Csáki Lajosnak, Széll Renátónak, Bata
Zsoltnak, Horváth Rolandnak, Papp lldikónak és Trója Norbertnek
lettek kiállítva.

Egyéb tánc kategóriában 7 produkciót láthatott a közönség.
Ebben a kategóriában Cha-cha-cha lett az első (Csengele) második
Sándorfalva, harmadik bécsi keringő (Csengele) és egy modern
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kortárstánc (Nagymágocs).
Néptánc kategóriában első lett a kiszombori Ördögbocskor

néptánccsopofi , második a maroslelei Rózsabimbó néptánccsoport,
és harmadik a derekegyházi Szivárvány Művészeti Iskola néptánc-
csoportja.

17 órakor megtelt aFahlhán nagyterme. Ekkor került sor a
díjkiosáásra és az ajándékcsomagok átadására. Minden versenyző
lz gatottan v árta a v é g eredményt.

Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy jól
éreztik magunkat.

Jövőre újra találkozunk!
czirokné krizsán zslzsanna

aa

Onkormdnyzűti ülés
Csengele község képviselőtestülete 2004. április 29-én tar-

totta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Hornyák Imre okleveles építészmér-

nök ismertette Csengele község hosszú távú fejlesztési koncep-
ciójának alapjául szolgálő helyzetelemzést. Kiemelte, hogy a lakos-
ság főleg mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, jelentős ipari
termelés nincs, A lakosság száma l994-től csökkenő tendenciát
mutat. Jelenleg 2016 fő é1 Csengelén, ebből 1166 fő külterületen. A
munkaképes lakosság 520 fő, a munkanélküliek száma 89 fő (I7,2
%). Az alapfokú egészségügy intézményekkel jól ellátott a község,
viszont a múszerezettségen javítani kell. Az idősek szociális gon-
dozását is fejleszteni szükséges, A lakással ellátottság jó. 950 van
Csengelén, tehát 1-1 lakásra 2,I2 fő jut. Belterületen lakatlanház
13, külterületen 40 van. A község ivővízze| való ellátottsága 100
oÁ-os. Hosszú távú tervként szükséges a falu teljes köní szennyvíz-
elvezető rendszerének kiépítése, A település elektromos eIIá-
tottsága 100 %-os. A hosszú távú tervekben szerepel a légve-
zetékek (villany és telefon) ftildkábelre való kicserélése. A j elen-
legi szeméttelepet fel kell számolni, szelektív hulladékgyűjtő ud-
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var1 kell kialakítani és működtetni. A Bogárháti templomromot és a
kocsányos tölgyfa-csoportot védetté kell nyilváníttatni.

Bitó József képviselő felvetette, hogy a község nem rendel-
kezik nagyobb foldterülettel, mert a ftjldosztáskor nem gondoltak a

későbbi terj eszkedésre,
I{. Kormányos Sándor képviselő az autőpályához kapcsolódó

ipari park szükségességét vetette fel.

S ánta Ferenc polgármest er hozzászólásában elmondta, hogy
az ővoda fejlesztése szükséges, amelyte kész tervek vannak. A pá-

ly ázat benyúj tás a folyamatban van.
Végül Hornyák Imre közölte, hogy a felvetések bele fognak

kerülni a végleges tervbe. Nem ipari, hanem váIlalkozői parkot tart

szükségesnek l étesíteni.
A polgármester felvetette még, hogy megpróbálkozik az aü-

tőpáIya felhajtó kiépítésével, de nagyon pici reményt lát a meg-
valósulásra.

A képviselő-testület az előterjesztést a kiegészítésekkel eg1,-

hangúlag elfogadta.
A következő napirendi pontban az elműlt évi költségvetés és

annak megvalósulása volt a íéma. Elsőként SzakáI Pálné okleveles
könywizsgáló mondta el véleményét a2003, évi gazdáIkodásról. A
költségvetésben semmi kifogásolni valót nem talált. Ezek uíán a
testület egyhangúlag elfogadta a könlwizsgáló beszámolój át.

Tóth Józsefné gazdáIkodási előadó ismertette az elmúlt él,i
költségvetés főbb adatait. Az összes bevétel 262,931.000 Ft 1,o1t, a

kiadás pedig 231.496 Ft-ra teljesült. Az elmúlt évben elkészüit a
kiskunmajsai út, felépült a községháza telkén a tűzoltőszertár.
22.413.000 Ft pályázati pénzt nyertünk az 5 lakásos bérlakás felé-
pítésére. Elkészült két új buszvárő.Informatikai eszközökre az ön-
kormányzat 345 ezer foint pályázatí pénzt kapott. Felújításra
került a II. számű orvosi rendelő, a győgyszertár, a polgármesteri
hivatal és a sportház.

Mindkét bizottság, apénzijgy és ügyrendi is jónak ítélte meg
a 2003. évi gazdálkodásról szóló beszámolót beszámolót és

elfo gadásra j avasolta.
A hozzászólások után a képviselőtestület a2003, évikölt-
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s é gvetés telj esül ését egyhangúl ag elfo gadta.
Utolsó napirendi pontként Sánta Ferenc polgármester számolt

be a két ülés között végzett munkáról. A szociális bérlakás tetőszer-
kezete készül jelenleg, uíána követkemek a belső munkák. A laká-
s ok használatár a 8 p ály ázat érkezett.

Az ővoda újraépítése során a meglévő épületet - a konyha
kivételével - le kell bontani, és egy európai színvonalú óvodát kell
kialakítani. A tervek elkészültek. Az építési engedély a napokban
várhatő, Sikeres pályázat esetén 95 oÁ-os támogatást vehetünk
i gényb e. A testül et egyhangúla g támo gatta a b eruházást.

A szennyvízzeI kapcsolatban tárgyalások folynak. A tervek
szerint más településre szállítanák és köbméterenként 250 Fl-ért
tisztitanák.Ehhezjönne még a szállítási költség. Aki ezeket szám-
lával tgazolná, az - az elképzelések szerint - támogatást igé-
nyelhetne. A helyi szennyvíz-telep megvalósítása 500 millió fo-
rintba kerülne, így ez a közeljövőben nem valósítható meg.

Az autőpályilloz kapcsolódó homokbányák kijelölése meg-
történt. E szerint öt megnyitásáravan lehetőség.

A kiskunmajsaibuszjáratra nem volt igény, senki sem ltazott
rajta. Igy az önkormányzatrészéről ráfordított 25 ezer forint hiába-
való kiadásnak bizonlult.

A falunapokhoz szükséges pénzügyr támogatást az önkor-
mányzatbiztosítja.

A dzsúdó tanfolyam támogatására az önkormányzat 15 ezer
forint éves támogatást szavazott meg,

Lantos István képviselő, a diákönkormányzat elnöke felszó-
lalásában elmondta, hogy az iskolai játszőtér épitéséhez a vas-
gyűjtésből I24 e zer forint j ött ö ssze, e gy h ely v állalkoző 5 0.000
Ft-ot adományozott. Továbbá az önkormányzat 2I2 ezer, a képvi-
selőtestület 20 ezer, a diákönkormányzat 87 ezer és az általános
iskola 106 ezer forinttal jánú hozzá a megvalósításhoz. A t ervek
sz erint máj us közep ér e elkészül a j átszőtér . Ezen kezdeményezé s en
felbuzdulva az ővodának is gyűjtósbe kezdtek, amelyre mégvárják
a Korona sörözőben (Május L u. 52. szám) a felajánlásokat.

Ifi. Kormányos Sándor
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Iró-olvasó találkoző a Faluházban
Közönségtalcílkozó lesz Zemlényi Zoltán életművésszel, a Hoppú-
rézimi című könyv írójúval 2004. mdjus 12-én (szerdán) 14 óra-
kor.

A falunapok tervezett programjai
Május 29. (szombat)

09.00 Fúvószenekarok, mazsorettek felvonulása a faluban
10.00 Motorosok gyülekezése
10.30 Megnyrtó
10.45 Kiállítási megnyrtók
1 1.00 Kulturális műsor aF aluháznál
12.00 Ebéd
I 4.00 T étzene a F aluháznáI
17,00 Motoros felvonulás
Utána : Traktoros autótaposás a víztoronyrrál
Este: diszkó a víztoronynál

Május 30. (vasárnap)
08.30 Mise
09.30 Koszorűzás az I-II. világháborús emlékműnél
1 0.00 Lakossági főzőverseny a F aluház mellett
1 0.30 Toft a-tűraügyességi vetélkedő
13.00 Főzőverseny értékelése
16.00 Lovas kocsis felvonulás
20.00 Utcabál aFaluházmellett. Zene: Csáki zenekar,

Május 31. (hétfő)
08.30 Falunapi kispályás labdarugótoma
16.00 A csengelei kun vezér sirlát feltárő régész, dr. Horváth

Ferenc előadása "Kunok Csengelén" címmel aFaluházban,
Utána: Csengele krónikája című könyvek átadása, dedikálása.
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Internet bárhol - telefon nélkül
A rövidhullámú Internet csatlakozásl' z szükséges eszközök:

iránltott antenna, rádiós (wireless) kártya,50 ohmos koax kábel és

csatlakozók
Az eszközök együttes értéke 3I.200 Ft + AFA. Ha nem akar-

ja ezeket megvásárolni, akkor bérelni is lehet őket. Az alábbi táb_

Iázat áraiban a bérleti díj is bele van foglalva.

A további forgalom díja 1000 Ft/Gbl,te.

Ha hosszabb távon kíván élni ezze| az intemetezési

lehetőséggel, akkor célszerű a csatlakozási eszközöket megvásá_

rolni, mivel ezzel a havidíj is csökken. Az alábbi t[hlázaí ezeket a -

csökkentett - díj akat tartalmazza.

A további forgalom díja 1000 Ft/Gble,

Atáblázatok árai az ÁPÁ-tnem tartalmazzák. A szerelés díja
4800 Ft + ÁPa, A szerelési határidő 15 nap.

További tájékoztatást Imre István ad a 06-2012 309 945 tele-
fonszámon vagy az ihcornp@ihc.hu e-mail címen.

Csomas Körös Maros Tisza
vállalt

hónapok 24 12 0 24 l2 0 24 I2 0

egyszeri
belépési díi 1200 7200 7200

havidíi 5700 6100 8700 6900 7900 9900 9100 10100 12100

havi 1etöltés 500 MBl,te 2 GBvte Korlátlan

Csomag Körös Maros Tisza
vállalt

hónapok 24 12 0 24 I2 0 24 12 0

egyszeri
beléoési díi

,7200 ,7200 ,l200

havidíi 4500 5500 7500 5700 6700 8700 7900 8900 10900

havi letöltés 500 MBvte 2 GBlte Korlátlan
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Kiegészítések és helyesbítések a
t e l e fo n szám- j egy zékhez

Agárdi Ferenc Tanya257. 06-7015 008 969, 06-7015 008 979

oFoci krónika

7 -ből 7 győzelem és 52 csengelei
gól a tavaszi szezonban

Bajnoki meccsek:

2004. április 17. Röszke II. - Csengete 3:5 (2:1)

Csengele: Demeter, Buza, Góra, Pálfi, Túri, Yátszegi, Kubát,
Sándor, Haraszti R., Wenner, Juhos.
Gólszerzőink: Wenner (3), Pálfi, Juhos.
A hazai csapűt szokásához híven az első csapatából erősítette a
saiót csapatát, ami az első 20 percben meg is látszott a játékukon.
(Jgyanis 2;7-ra vezettek. Innen sikerült a brclvuros győzelem.

2004. április 24. Csengele - Zsombő 12:4 (6:1)

Csengele: Demeter, Bűza, Góra, Túri, Heim, Szabő, Pálfi (Haraszti
Zs. 7O.'), Yárszeg| Sándor (Csala 60.'), Haraszti R., Wenner
(Zsemberi 65.').
Góllövőink: Wenner (3), Sándor (2),Hataszti R. (2)., Csala, Pálfi,
Heim, Búza,Yárszegí.
A csengelei pólyán záporesőben gólesőt láthatott a szépszámú né-

zősereg. A 6. gólunk szerzője, Sándor Miklós a ]00. csengelei gólt
szerezte ebben a bajnotrságban és ezért 3 literes pezsgőt kapott az
emléklap mellé az egyesület vezetésétől.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Beköltöáető, rendezett, jő áIlapotú, kicsi tanyát keresek megvé-
telre. Telefon:06-70l2 839 209

Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő fehér rácsos
kisgyerek ágy kis pelenkázós szekrénnyel * hozzá színben és
mintában illő baldachin (2 éves, a szegedi Faktum bútorboltból
való). Tovóbbá eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, hlsőbb spor-
tkocsivá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gyer-
mekhordozó, és szinte új állapotban lévő járóka apró rácsos
hálóval. Irányárról annyit, hogy ha komolyan érdekel, mege-
gyezünk. Erdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illetve este
18-19 óra között a 286 069 teleíonszámon. Arvai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u. l7. szám.

3 db 12-es 30 méter hosszú fóIiavéz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-3014 101 484,

1300-as Ladaeladő. Érdeklődni: dr. Balikó Katalin E 286 OI7,

Szántást és tárcsázást vállalok! Kucsora Péter 106-30/9 950 270

Eladó 600 a-öles zárt kert 3 db ftliasátorral. Érdeklődni; Túri
Istvánvízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ]5. szám alatt,

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ára: 550.000 Ft. Érdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Máias 1. u. 21. szám.
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BalIagás,
bál,

bu!i,
esküvö,

gyerekzsűr?

Segítünk feledhetetlenné tenni u nupot!

A 100 oÁ-ban latexből készülő, környezetbarát dekorációs lég-
gömbok hetekig megőrzik eredeti formájukat. Igy tartós élményt
biztosítanak!

A megfelelő dekoráció a jó hangulat feltétele. Áhodja meg
dekorációját! Ha nincs ötlete, amerikai katalógus és ingyenes
szaktanácsadás segíti a döntésbe n, Bízza profi léggömbdekoratőrre
a tökéletes látvány megtewezését és kivitelezését.

Léggömbeső - baIlonfelengedés -
léggömb-szobrok - UV-Iufik -

Iéggömbfal

Lili Dekor
@ ou-ro 13 651 224
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_{ Kelőpatak u. 29. szétm alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pi_eniczki Eva, Csengele, Május L ll,22. EE 286 I9I

Eladó gázzal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535.,számú tanya I hektár földdel.
Nortonkút és ipari áram van. Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Árpád u. ] 4. szám. ( 286 2l t

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

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

B 06-3019 084 0ót

Ha bőrproblémái vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fiíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű ldmpával.

Erdeklődni: Kormdnyosné Váradi Ildikó gyógytornásznál ű
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

& A legújabb
ELEKTROMOS xEnErpÁnt
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és garanciátis s zerviza
138.500 Ft

technika &
Há|őzatről tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táptakarmány kereskedésemben íijzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héz-
boz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakl
Nyitva lartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

Et 286 24l a06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, eg,,éb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
válas ztékb an kaphatók !

- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás,
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacsa Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] ő.

8t 257 786, este: 329 659 É 06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csopor1
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu

V "ftíőntP.r,

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


