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Jót halad a b érház építése

A "Jól halad az építkezés " című írásunk a ] 7 ] . oldalon olvasható !
(fotó: Törköly Agnes)
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OA falugazdász rovata

E gys ég es területulapú tám o g atás
2004. évi igénybevétele

Támogatási kérelmet az a termelő nyújthat be, aki az áIta|a

hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefiig-
gésben felmerülő kockázatot illetve költségeket saját nevében vi-
seli.

Támogatás alapjául szolgálő területnek kell tekinteni:
- szántő, gyep, illetőleg konyhakert területét,
- szőIő, gyümölcsös területét.

Csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támo-
gatható terület eléri vagy meghaladja az l hektárt. Amennyiben a

támogatható terület több önálló mezőgazdasági parcelláből áII, az
egyes mezőgazdasági parcelláknak el kell érniük, vagy megha-
ladniuk a 0,3 hektárt. Egy mezőgazdasági parcellára csak egy tá-
mogatási kérelem nyújtható be.

A támogatás alapjál| szolgáIő területet a tényleges haszno-
sítás alapján kell meghatározni.

A mezőgazdaságí termelő a kérelem benyújtásával nyi-
latkozik arról, hogy a támogatható terület megfelelő állapotnak
megfelel. E feltételt ellenkező bizonyításig teljesítettnek kell te-

kinteni.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a termelő tartsa

be az egyszerűsített területalapú támogatások és vidékfejlesáési
támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és

Környezeti Allapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" fel-
tételrendsz erónek meghatár o zás áró 1 szó ló rendelkezé seket.

A támogatási kérelmet a lakóhely vagy a székhely szerinti
Mezőgazdasági és Vidékfejlesáési Hivatal Területi Kirendeltsé-
géhez június 1 5-ig kell b enyújtani, kizérőlag az MVH által rend-
sz eresített formanyomtatványon,
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A támogatási kérelmen fel kell ttintetni az Európai Unió
Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a
nemzeti agrártámo gatási rends zerben érintett összefiiggő ügyfelre-
giszter léttehozásárőI és az ezzel kapcsolatos nytvíntartásba véte-
1éről szóló rendelet alapján kiadott regisárációs számot. Re-
gisárációs számhiányában a kérelemhez egyidejűleg csatolni kell
a nyílváfiartásba vételi kérelmet is, Ebben az esetben a támogatási
kérelem a nylv íntartásb a vételt követően kerül elbírálásra.

A támogatási kérelemben foglaltak, valamint a támogatási
íeltételek adminisztratív és helyszíni ellenőrzésére kerül sor.
Amenynyiben az ellenőrzések eredménye szerint, hogy adott fizlkai
blokkra beadott támogatási kérelmek által lefedett terület összesen
nagyobb, mint a fizlkai blokk nettó támogatható területe, en.ől az
MvH értesíti az érintett mezőgazdasági termelőket és egyúttal
felszólítja őket a kérelemben megadott területi adatok helyesbí-
tésére, A kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők kötelesek az
értesítés kézhezvételét követő 15 napon beltil a szóban forgó adat
megerősítését vagy helyesbítéséttartalmazó írásos választ adni az
MVH részéte,

Amennyiben a túligénylés továbbra is fennáll, az MVH a
túligénylés 3 széualékíig, a tílígénylés arányáb an fizlkai blokk net-
tó területéig csökkenti a fizikai blokkon belüli területeket, illetve a
túligénylés 3 széualéka felett helyszíni ellenőrzést folytat Ie az
érintett ftzlkai blokk vonatkozásában. A helyszíni ellenőrzést nem
kell lefolytatni, ha a határídőt a kérelmet benyújtó mezőgazdasági
termelő elmulasáotta. Ebben az esetben azMYH ahatárid,őt elmu-
lasztő mezőgazdasági termelő kérelemben bejelentett területeit a
túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.

Amennyiben a többszörös igénylés esetén az adminisztratív,
illetve helyszíni ellenőrzés eredményeképp sem tisztéahatő, a me-
zőgazdasági parcellát a támogatási összeg megállapításánál fi-
gyelmen kívül kell hagyni mindaddig, míg valamelyik érintett me-
zőgazdasági termelő a jogvita elbirálásíra egyébként illetékes ható-
ság vagy bíróság jogerős határozatával, vagy a termelők együttesen
nem bizonf tj ák j ogosultságukat.
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A támogatási kérelem tárgyában az MVH 2004. november
3}-íghatároz. Ahatálrozatban megjelölik a kérelem által lefedett te-

rületet, a támogatásra jogosult területet, továbbá az alkalmazott jog-

következményeket. Amennyiben a támogatási kérelemben megje-
lölt és az ellenőrzések során jogosultnak talált területek össáerülete
meghaladja abázisteriletet, az adott támogatási évben a kérelmet
benyújtó mezőgazdasági termelők részére folyósítható támogatási
összeg arányosan csökken.

Amennyiben a kérelem álta1 lefedett terület hasznosítása vo-
natkozásában a támogatási kérelem benyújtását követően a mező-
gazdasági termelő személye megváltozlk, arról a kérelmet benyújtó
mezőgazdasági termelő a hasznosító személyében bekövetkezett
változást követő 10 munkanapon belül az MVH területileg illetékes
szerv ét az általa me ghatár o zo tt nyo mtatv ányok c s ato 1 ás ával érte s ít i .

A területet hasznosításba vevő mezőgazdasági termelő nyilatkozik
a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő által vállalt kötelezett-
ségek betartásárő|.

Múr lehet igényelni az
előJinanszírozdst!

Az április 30-ig határidős mező g azdasági termelők földhasz-
nálatának és áI\attartásának támogatásáról szóló IGAZOLAS térti-
vevényes levélben érkezett meg a postára. Ezen szürke csíkkal át-
hízott támogatási összegét Ártalmaző okirat elszámolási (plénzí-

génylési) lehetősége megkezdődött május 24-től a kijelölt bankok-
nál. A kérvényünkhöz legközelebbi szerződést elnyert bank a kiste-
leki OTP, ahol ügyintézhető az átutalás kérelmezése. Mellékeini
kell az igénybejelentő lapot (míntájat lásd a következő oldalon) és a

04 1 1 -es bevallás (APEH-es) nyomtatványt.

Gregus Sándorné
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Igénybejelentő lap
a mezőgazdasági termelők földhasználatának és

ál|attartásának támogatásáról szóló 4112004. (IV. 7.)
FVM rendelet alapján igénybe vehető költségvetési

támogatás előfi n a n szír ozásár a

1 . A jogosult termelő neve:

2. CimelSzékhelye:

4, Regisztráciős száma:

5, Cégegyzékszáma:

7. Atámogatási okiratban szereplő támogatási összeg:

8. Bankszámlaszáma:.
A bankszámla tulajdonosa:. .

Alulírott büntetőj ogi felelősségem tudatában kij elentem, hogy
a) a rendelet alapján igénybe vehető költségvetési támogatás előfi-
nanszírozásában részt kívánok venni. Tudomásul veszem, hogy a
támogatási összeg 96 oÁ-a kerül részemre folyósításra,
b) a regisztrációs szátmra és a támogatási összegre vonatkoző ada-
taimat a minisztérium az előfinanszírozást végző pénzngyi intéz-
mények részére közvetlenül is átadhatj a,

c) az igénybejelentés időpontjában nem állok csőd-, felszámolási-,
r, é gel sz ámo lási-, vagy végrehaj tás i elj ár ás alatt,
d) előfinanszírozás céljábó1 a támogatási okirat eredeti péIdányát
nyújtottam be.

Kistelek,2004
a|áir ás l cé gszerű aláir ás
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OA büntetés: 3 év börtön

Az apja halálát okozta
Több mint két éve történt bűncselekményre tett pontot a Sze-

gedi ÍtelOtábla. Egy 44 éves csengelei férfit itéIt el halált okozó
testi sértés miatt.

Az apa és fia évek óta rossz viszonyban élt eg5rmással, amit
mégtetézett az is, hogy közös fedél alatt laktak. A fiú 2001 janu-
árjában úgy megverte "édesapját",hogy nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett. A súlyos testi sértésért akkor pénzbírságot
kapott.

A kedélyek továbbra sem nyugodtak, mindkét emberben íorrt
az indulat egymás ellen, Eá elősegítette italoző életmódjuk is. Az
apa I995-ben, egy összezördülés után szíven szurta gyermekét, de
ő csodával határos módon túlélte ezt. Az idős embert egy ér, tíz
hónapi börlönre ítélték, melyet három év próbaidőre felfuggesz-
tettek.

Ezután 7 évig nem történt különösebb. 2002, március 20-án
azonban újabb összetűzés következett. Az iflű egész nap italozott,
majd este bazaftrt a hrryára. A szintén ittas apjával megint össze-
veszett, majd fojtogatta. Másnap a háziorvoshoz fordult, akinek azí
mondta, felmenője leesett az ágyrőL Az orvos az idős embert még
eszméletben ta|áIta, de beszélni már nem tudott vele. Mentővel a
szegedi baleseti sebészeti klinikára szállították Közel két hónapos
áp olás ellenére kéto ldali tüdő gyulladás követk eztéb en me ghalt.

Az orvos szakértőí vélemény megállapította, hogy a fojtoga-
tás és a későbbi tüdőgyulladás között ok-okozati összeíiiggés volt,
így a Csongrád Megyei Bíróság halált okozó testi sértés miatt 3 év
börtönre ítélte. Eá helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla, így a ke-
gyetl en fií v árhat1 a a felszőIítást a büntetés ének letöltésére.

l
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Hogyan szayazzunk?
A Magyar Köztársaság 2004. május L napjátől az Eurőpai

Uniótagja. A választópolgárok június I3-án első alkalommal vá-
lasztják meg azokat, akik hazánkat azEurőpa Parlamentben képvi-
selik.

A szavazás reggel 6 órakor kezdődik és este hét őráig árt,
M i e l őtt fe lkere s né a szav azőhely i s é get, ellenőrizze az érte sítőIap on)
hogy hol adhatlale a szavazatát, vagyis hol találhatő a szavazőköre.
Ez többnyire a lakóhelyéhez közel lévő iskola vagy faluhaz. Ami-
kor indul, készítse elő személyi igazolványát és lakcím káínüft.
Az előbbit helyette síth eti az űtlev éI v agy a kárty a alakú j o go s ítv ány
is.

A SzavazatszámláIő Bizottság ellenőrzi a személyi azonos-
ságáú. Ez nem fontoskodás, mert a választási bizottság taginak ez a
kötelessége. Ezután alá kell írnta aválasztásinévjegyzéket, majd
átveszi a szavazőlapot, amely csak akkor érvényes, ha rajta yan a
v álasztást bizottság hivatalos pecsétj e.

A szavazőlapon látni fogja a pártok nevét, emblémíqát és az
egyes pártok listáján szereplő jelöltek nevét. A pártok neve felett
egy kört helyeztek el. A kiválasztott párt feletti körbe tegyen egy
X-et, de semmi mást. A szavazőlapottollalkellkitölteni. A sza-
vazőlapot a szavazőfijlkében töltse ki. A szavazólapot bele kell ten-
ni a borítékba, majd az urnába kell dobni. Aki leadta a voksát,
hagya el a helyiséget.

Egy jó tanács: ha korán megy, nincsenek sokan, késő délelőtt
megint nincsenek sokan, késő délután viszonylag kevesen vannak,
de ha véletlenül kisebb sor á11 a szavazóhelyiség előtt, ne riadjon
meg, a szavazás nem tart tovább néhány percnél.

Kérem a lakosságot, hogy minél nagyobb számban vegyen
részt a szavazáson|,

Dr, Tóth Tibor,
a Helyi YáIasztási Iroda vezetője
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Fotópályázat
"Valós ág, látomások, ilyenek vagyunk"

A pályázat filozófiája., fotóművészeti eszközökkel megörö-
kíteni - Kistelek és térsége - emberi történeteket, hagyományokat,
népi kultúrát, épületeket, műemlékeket. A pályaművek ösáönözzék
a nézőket arra, hogy értékeiket felismerjék, hagyományaikat ápol-
ják, a kulturális örökséget pedig tovább gyarapítsák.

A p ály ázaton életkortó l, fo glalko zástőI é s lakóhelytő l frig get -
lenül bárki részt vehet maximum 10 fotóval vagy képsorozaff.al,
melylehet színes és fekete-fehéris. Mérete 18 x 24 cm-es lehet,
ettől csak a rövidebb oldalon lehet szükség szerint eltérni, ameny-
nyiben ezt a képkivágás igényli. A képeket semmilyen hordozó
anyagía nem kell felerősíteni!

Minden kép hátoldalára kérik felírni a mű címét, hol. mikor
készült, a fotós életkorát, a fenyképezőgép típusát, a jeligét (önta-
padós címkével), Lezárt bodtékban kell mellékelni az alkotó ner,ét
és címét, a borítékra ráimi a jeligét.

Témakörök:
1. Portré és viselet: Jellegzetes arcok, fejdíszek, kalapok. nép-

viseletek, munka közben közeli fotók,
2. Epitészet: Az ember áItal, báímely korban épített objek-

tumok, épületek, műemlékek örökíthetők meg kívül, belül.
3. Elet a hétköznapokon, ünnepeken: Családi képek,

ményfotók, ünnepségek, utazási élmények a város kömyékén
tel ek, B alás ty a, Ópusztaszer, C sengele, P asztaszer, B aks),

4. Oktatás, pihenés, sport: ÉIet az iskolában, szabadidős
kenységek, tömegsport, versenysport.

5. Fotómontázs (több képből, vagy egy kép digitális átszer-
kesztésével) bármilyen témában,

A fotókat felhasználhatlák térités nélkül a kiállítás népsze-
rűsítésére, különféle sajtótermékekben. Nevezési dü nincs. A
nevezési lap kitoltése kötelező! A képeket 3 tagű szakértő zsúri

eSe-
(Kis-

tel,é-
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értékeli és a válogatott anyagból kiállítás nllik Kisteleken au-
gusztus hónap végén, melyet szeretnénk utána minden településen
bemutatni, a k iemelt a lkotások fotósai j utalomban r észesülnek. A
kiállítási megnyitó pontos időpontjáról a résávevők értesítést kap-
nak.

A beküldött fotókat nem küldik vissza, de személyesen kér-
hető a beküldési címen, november végén.

Beküldési határidő : 2004. j úlius 25.
Beküldési cím: Nacsa Jánosné fenyképész 6760 Kistelek,

Kossuth u. 16. Bővebb felvilágosítás ugyanitt és a (62) 251 786
telefonszámon.

aEzt írtúk CsengelérőI 90 éve

visszatekintő
Cigányok a boglyakemencében - A kisteleki

csendőrség bravúrja

A kisteleki csendőrség, mint levelezőnk telefonálja, ismét
olyan bravúros fogást csinált, amellyel gyarapíthatja eddigi jeles
sikereinek szinnát. Ezzel a fogásával a kisteleki csendőrsé g a tanyai
lakosság elismerésére méltán tarthat számot, mert alkalmasint
hosszabb időre egy kiszabadult fegyenc garázdáIkodásaitól szaba-
dította meg a lakosságot. 

*

Kolompár Béla kiszabadult fegyencet és a vele hit nélkül élő
Rostás Marit Németh József kisteleki csendőrőrmester április 22-én
Király Ferenc csengelei gazda tanyáján a boglyakemencéből ha-
Lászla elő és megvasalva behozta Szegedre és itt átadta a király
ügyészségnek,
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Kolompár Béla kisteleki illetőségű cigany nyolc évet töltött a

lipótvári fegyházban ahonnan a téien szabadult ki. A cigánynak
elébe gyalogolt a kedvese, Rostás Mari cigányasszony. A kisza-
badult fegyenc négy hónapi kóborlás után vergődött haza asszo-
nyáva| az 1lletőségi helyére, Kistelekre, ahol azonnal kérdőre
vonták őket a dologtalan csavargásért. Mivel nem tudták ígazolni,
hol töltöttek négy hónapot, a csendőrség Szegedre hozta őket. Itt a
járásbíróság két hétre ítéIte az érdekes párt. Aprilis 17-én szaba-
dultak ki és most már pontosan jelentkeztek Kisteleken. Azt mond-
ták, ezután munkával akarlét< megkeresni a kenyerüket. De már
másnap kereket oldottak a községből. Németh csendőrőrmester,
ameíTe csak portyéaott, mindenütt kereste Kolompár Bélát és Ros-
tás Marit. Portyázás közben azt hallott4 hogy Csengelén, Király
Ferenc tanyájánkét gazdátlan lovat találtak. Németh József csend-
őrőrmester azonnal Király Ferenc tartyája felé fordította a lova
fejét.

Amikor a tarryára ért, akét 1ó ott ivott a vály6ná|. A kamrá-
ban megtaláIta a két lóra va|ő szerszámot és ezenkívül meglepő
leletre bukkant, ötven darab női ruhára.

- Hát a kocsi hol van? - kérdezte a tanyabeliektől,
- Nincs itt kocsi.
Németh csendőrőrmester összej árta a tanyát és a ttágyadomb

mellett megtalálta a kocsinak összetört darabjaít. A csendőr-
őrmester nem sokat teketóríázott enúán, hanem folnyittatta a lakást
és bevilágított a boglyakemencébe is, amelynek sötétségéből ki-
villogott Rostás Mari fehér foga és ijedt szeme. Mellette ott ku-
corgott lovagja is, KolompítrBéla, a kiszabadult fegyenc.

- Mit csináltok itt? - kérdexe a csendőrőrmester.
- lH.át alsunk, kezsit-lábát csókoljuk. Alsunk ost melegsünk

egy kicsit. Ránk fer, csókoljuk a becses lábát, mert nagyon hideg
telünk volt.

Hanem a két lóró1, kocsiról, meg az ötven darab női ruháról
nem akartak tudni.

- Sohse láttuk, sohse hallottunk felőlük. Rogyjon rárrk az ég,

ha mi loptuk.
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Nem sokat teketőiázott velük Németh csendőrőrmester,
hanem megvasalvabehozta őket Szegedre. Most azután nyomoz a
derék csendőrőrmester, hogy Kolompárék honnan tettek szeft a

lopott dolgokra. A nyomozás megkönnltése céljából közöljük,
hog1, a két 1ó közül az egyikpiros pej, csillagos csődör, tízéves kö-
rüli. A Másik Iő tíz év körüli, pej, herélt.

Az ötven darab női ruha alkalmasint a kocsin volt abból a

célból, hogy valamely község kereskedőjének szállítsák.

(Megjelent a Szegedi Friss Ujság l914, április 26-i számában)

Jól halad az építkezés
Az 5 lakásos bérház építése a terveknek megfelelően halad.

Nemrég elkészült az épilet tetőzete is.
Az önkormányzat legutóbbi ülésén döntött a leendő lakók

személyéről. Nyolcan páIy ázrak az öt lakásra,
A lakók az elképzelések szerint szeptember hónapban köl-

tözhetnek be.
M. M.

Polgárőr elismerés
Nemrég tartotla éví közgyűlését a Csongrád Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetsége, melyen egyik polgárőrünket is elismerés-
ben részesítették. Kimagasló szolgáIat ellátásáért Tóth Attila
elismerő oklevelet és egy karőráú, vehetett át.

M. M.
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06-3014 666 958
06-70l5 627 867
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Megvédhető a bajnoki cím!

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

Ifj. Kurucz Mihály Tanya209.
Kurucz Róbert Tanva 198.

oFoci krónika

Bajnoki meccsek:

2004. május 15. Ópusztaszer - Csengele 2:4 (|:3)
Csengele: Demeter, Bíza, Góra, Pálfi, Heim, Yárszegi (Szabó P.
75.'), Sándor (Túri 80.'), Kubát, Haraszti R. (Csala 85.'), Juhos
(Haraszti Zs. 9 0,'), Wenner.
G őIszerzőink : Wenner (2), Har aszti R., S ándor.
Az első helyezést eldantő szomszédvár rangadón magabiztos
győzelmet arattunk, mert a csatársorunk gólképesebb volt, mint a
védelmünk. Köszönjük a 22 fős csengelei szurkolótábor buzdítását.

2004. május 22. Csengele - Balás§a II. 2:0 (1:0)
Csengele: Demeter, Buza, Góra, Pálfi, Heim (Csala 80.'), Szabó
(Túri 60.'), Sándor (Zsemberi 82.'), Kubát, Harasztt R., Juhos,
Wenner.
Góllövőink: Juhos, Haraszti R.
Sikerúlt a visszavágás az őszi vereségért. A g,,őzelem nagyobb
arányú is lehetett volna.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
\-agy képernyős, Philips Mach Line típusú színes televízió
megkímék, gyúri dllapotban eladó. 84 cm képátmérő, 16:9
képernyő, duplafull menü,4 éves, PIP-es (kép a képbenfunkció),
s zt e reo, teletext, equalas er, leve hető h angszóró k, elalvás kapcs oló.
Erdeklődni lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.

Beköltöáető, rcndezett, jő állapotú, kicsi tanyát keresek megvé-
telre. Telefon:06-70l2 839 209

Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő fehér rácsos kis-
gl,erek ágy kis pelenkázós szekrénnyel + hozzá színben és mintában
illő baldachin (2 éves, a szegedi Faktum bútorboltból való). To-
yábbá eladó jó óllapotban lévő szürke és finom apró spárgamintás
dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később sportkocsivá ala-
kítható), Eladó még sötét drapp mintával gyermekhordozó,
I1ányárról annyit, hogy ha komolyan érdekel, megegyezünk.
Erdeklődni a 06-20/9 778 8B9 telefonszámon, illetve este ]8-]9 óra
között a 286 069 telefonszámon. Áryai Kálmánné Csengele, Vad-
gerlés u. ]7. szám,

3 db 12-es 30 méter hosszú főliavéz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-3014 I0I 484.

1300-as Lada eladó. Erdeklődni: dr. Balikó Katalin á 286 0I7.

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

Eladó 600 a-öles zárt kert 3 db fótiasátorral. Érdeklődni. Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ] 5. szám alatt,

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Áru: 550.000 Ft. Erdeklődni
leltet: Kuklis András, Csengele, Máius 1. u. 21. szám.
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Ballagás,
báI,

buli,
esküvö,

gyerekzsúr?

Segítünk feledhetetlenné tenni u nupot!

A 100 Yo-ban latexből készülő, környezetbarát dekorációs lég-
gömbök hetekig megőrzlk eredeti formájukat. Igy tartós élmény,t

biztosítanak!

A megfelelő dekoráció a jó hangulat feltétele. Áhodja meg deko-
ráciőjatt Ha nincs ötlete, amerikai katalógus és ingyenes szak-
tanácsadás segíti a döntésben. Bízza proíi léggömbdekoratőrue a

tökélete s látv ány me gtew ezését é s kivitelezé sét.

Léggömbeső - baIlonfelengedés -
léggömb-szobrok - Uv-|ufik -

léggömbfal

Lili Dekor
@ ou-ro 13 65t 224
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_{. Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekefitett,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május 1. u.22. 8 286 191

Eladó gázzal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikaknró.
Eladó továbbá a csengelei 535. számú tanya 1 hektár földdel.
}'ortonkút és ipari áram van. Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Árpád u. l4. szám. ( 286 2] 1

H Zildkártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin izemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részér e zöIdkártya készítést vállalom (géaizemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
l ászszentlászló, Kossuth tt. I'7 .

\q 06-3019 084 061

Ha bőrproblémái vannak, allergidja, be nem gyógyalt sebei,
r e u m á s fáj d alm ai, izo m h ú zó d á s a, fáj d alm a s ízül eti m o 7,g ás ai, ar c,
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpids
kezelést nagy méretű lámpúval

Erdeklődni: Kormányosné Vúradi lldikó gyógytornásznúl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órókban).

A legujabb technika &
ELEKTROMOS KEREKPÁR!
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás é s g aranciális s zerviz a
138.500 Ft

Há|őzatrő| tölthető. Egy
100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táp{akarmány kereskedésemben tüzelő- és építőany agot (PB-géa,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faányag, ród..
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatfuid,ővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J, u. 1.
@ 286241 1 06-30/3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, eslnivő-lakodalom, egyéb renclezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
v álas ztékban kaphatók !
- F é nykép e ző gép j avítás, s z aktanác s adás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Ján o s n é fe ny kép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u, ]6.

@ 257 786, este: 329 659 r4oo-sots 47g 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megielenő lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei polgárőr csopor1 Felelős kiadó:kucsora péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulá s utca 2la. E-mail; csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő; Molnár Mihály Felelős szerkesáő:koúsz Józsefné


