
XII. évfolyam 17. szám

szabó átveszi

2004. szeptember 1.

a vándorkupát

A sportnapokról szóló írásunk a 247. oldalon kezdődik!
(fotó: ifi. Csáki László)



242

CA faluguzddsz rovata

Malmi bűzu felvás órlás a
A Dél-Gabona Malomipari Rt. megkezdte a 2004. évi malmi

búza felv ásárlását. Felvás árl ási áraik :

- javítőbűza22,000 Ft/tonna + komp. felár vagy ÁFA
- malmi buza2l.000 Ft/tonna * komp. felár vagy AFA
- takarmánybűza 17.000 Ft/tonna + komp. felár vagy ÁPa.
Információt Zsírosné Tóth Máriától lehet kérni (telefon: 06-

621484 284).

T úmo g at ús i előfeltétel
A Földművelésügyi és Vidékfej lesztési Minisztérium felhívj a

a gazdálkodók figyelmét, hogy a nyári betakarítást követően a
tarlóhántást és a talajok lezárását, a tarlóápolást (gyommentesen
tartás, nedvességmegőrzés stb, érdekében) időben és szakszerűen, a
jő gazda gondosságával végezzék el. A tarIő égetése - növény-
egészségügyi hatósági elrendelést kivéve - tilos. A rendeletben
foglaltak betartását az FVM a területi szewezetein keresztül ellen-
őrzi.

A vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő
"Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes
Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáró1
szólő 412004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszeíűsített területalapú
támogatások, valamint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ramban és a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglalt egyes támo-
gatások igénybevételének előfeltételeként határozza meg a mini-
mális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények betartását.
E támogatások igénybevételének egylk feltétele a betakarítást
követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás elvégzése,
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A parladű irtdsa
A parlagfií Magyarországon a fertőzött területet tekintve a

g,vomnövények között az e\ső helyen á11, mintegy 5 millió hektár
területen fordul elő, és 700 ezer hektáron erős a fertőzés. Felsza-
porodásának elsődleges oka a gondozatlan parlagterületek ará-

nyának gyors ütemű növekedése, a talajjal szembeni igényte-
lensége, jő szárazságtűrése, végül, de nem utolsósorban: az ellene
alkalmazott gyomirtási technológiák nem minden esetben helyes
megválasztása.

A szántóföldi növények közül elsősorban a kapás kultúrák, a
napraforgó- és kukoricatáblák, nyár végén pedig a kalászos gabo-
nák tarlói a leginkább veszé|yeztetettek.

Évek őta visszatérő gond, hogy száraz tavaszokon be-
mosócsapadék hiányában a kukorica és napraforgó alapgyom-
irtásának hatékonysága nem éri el az üzemileg elvárható gyomirtási
szintet.

Az idei tavasz ettől eltérően az átlagostól is csapadékosabb
volt, ez kedvezett az alapgyomirtások hatékonyságának, ami termé-

szetesen nem jelentí azt,hogy a felülkezelések, állománykezelések
minden esetben elhagyhatók.

Kukoricában az 5-7 levelesnél fejlettebb állományban már
csak a mechanikai védekezés (kapálás) jöhet szőba. A felül-
kezelésekre engedélyezett készítmények skálája rendkívül széles,
mind évelők, mind magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
ellen lehetőséget biáosít az eredményes beavatkozásra.

Napraforgóban a helyzet gyökeresen más, magról kelő két-
szikű gyomnövények ellen az állományban alka|mazható her-
bicidek száma három készítményre szűkül a Pledge 50 WP, Mo-
down 4 F, valamint imidazolinon ellenálló fajták esetében a Pulsar
40 SL.

Ez a beavatkozási lehetőség rendkívül szűk időintervallumra
korlátozódik: a megfelelő hatékonyság érdekében a kezeléseket a
parlagflí 2-4 valődi leveles koráig el kell végezni.
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A leghatékonyabb gyomirtási technológiák kiválasztásában
minden szakmai segítséget megadnak a szakembereket tömörítő
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagai,
valamint a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok munka-
társai.

különösen a kukorica felülkezelésekhez célszerű a szakem-
berek segítségét kérni, mert eltérő összetételű gyomfertőzöttség és
eltérő talajviszonyok mellett más és más technológiai megoldások a
1eghatásosabbak.

A növényvédelmi hatóság a termelőket közvetlenül is felszó-
lítla a fertőzött területek mentesítésére, A parlagfu virágzás előtti
időszakában * ez ér,.től kezdődően - a védekezést már közfelhívás
útján rendelik el a hatóságok.

A kötelezettségüket elmulasztó termelők esetében külterü-
leten a megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, belterületen az
önkormányzatok jegyzőt a termelő költségére az elmarudt véde-
kezéseket közérdekű védekezés keretében elvégeztethetik. A véde-
kezés költségeinek behajtásán túl a törvény előírásainak megfe-
lelően az érinteííet növényvédelmi bírsággal is súitani kell.

Az FVM fokozottan felhívja az éríntettek figyelmét,hogy az
agrártámogatások igénybevételére csak azok a termelők (földhasz-
nálók) jogosultak, akik tevókenységük során maradéktalanul be-
tartják a termőföld-védelemre, a növényvédelemre vonatkozó jog-
szabályokat.

Parlagterületeken - amennyiben a tulajdonos jövőre sem kí-
vánja hasznosítani a területet a taIq mozgatása nélkül,
mechanikai úton, kaszálással, szárzűzással, yagy glifozat
hatóanyagú herbicidek alkalmazásával kell a parlagfű fertőzést
felszámolni.

Továbbra is tűzgyújtdsi tilalom
A Földművelésügyi és Vidékfejlesáési Minisáérium által

2004. július 24-tőI elrendelt átmeneti tűzgyi|tási tilalom továbbra
is fennáll.
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A rendelkezés értelmében tilos mindennemű tűzgyűjtás,
beleértve a par|ag- és gazégetést is az orczág teljes területén lévő
erdőkben - a kijelöIt túzrakő helyen is - és az erdőterületek
hatátátől számitott 200 méteren belül, valamint a közít és vasút
menti fásításokban.

A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy az erdőben
kirándulók és amezőgazdasági területen dolgozók égő cigarettát ne

dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

Gregus Sandorné

Kérjük azokat a telefon tulajdonosokat, akilcttek a telefonszáma
megváltozott, illetve azokat az e-mail-ezőket, akiknek címe a
jegyzékben még nem jelent meg, hogy telefonszámukat vagy e-mail
címűket tudassák a Csengelei Krónika szerkesztőségével (tele-

fonszám: 06-30/6 216 223)! A telefonszámok és e-mail címek lead-
hatók személyesery is az Ovodában Kontesz Józsefnénál, a Tele-
házban Tarkr;ly Agnesnél, vagy a Korona sörözőben (Május I. u.

5 2.), A változásokat folyamatosan közölni fogjuk.

Kiegészítések és helyesbítések a
tele fo n sz á m-j egy zékhez

Katona Attila Május L u,32.
Korom Mihály Arany J. tt. 12.

Kurucz Anita Tanya 198.
Oláh Pál Tanya246,
Plébánia Május I. u.32.

06-70l2 5Il224
06-7013 855 422, 06-3014 993 281

06-3014 350 973
06-3014 40I I4l

286I40, 06-7012 5Il224
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Átaoták a bérlakásokat
Augusztus 25-én ünnepélyesen adták át a lakóknak aFaIuház

mellett épült szociálts bérházat, melyen megjelent Vincze Lászlő
országgyúIési képviselőnk és Laczkő Ferenc plébános is.

A 32,5 méter hosszú és 7,5 méter széles épületben öt lakás
került kialakításra. A kivitelezéshez 60 %-os állami támogatást
kapott az önkormányzat, a fennmaradő 40 oÁ-ot a szolgálati lakások
eladási ár alb ől fedezték,

Abérhénban a következők kaptak lakást: Szabó Lajos, Ben-
csik István, Törköly Ágnes, Sági Csaba és Pék Zoltán. Remél-
hetően ezek a fiatalok hosszú ideig itt maradnak településünkön!

M. M,

A lakáskulcsok ünnepélyes átadása
(fotó: dr, Tóth Tibor)
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O X. C sengelei Sportnapok

Rekord számű érdeklődő
Augusztus 7-én este 6 órakor vette kezdetét a jubileumi, X.

Csengelei Sportnapok. Bemelegítésként a helyi öregfiúk foci-
csapata a kisteleki rendőrökkel játszott barátságos mérkőzést. Ezen
nagyarányú kisteleki gy őzelem született.

Ezután batyus sütögető party volt nosztalgia diszkóval egybe-
kötve, mely most is nagy közönségsikert aratott. A 3 órai zárőrát
csak fél ötkor tudtuk teljesíteni.

Másnap 9 őrátől Csengele - Kistelek kispályás serdülő labda-
rugó mérkőzés került megrendezésre. Itt is a városiak győztek. Ezt
követően gyermek 1l-es rugó versennyel folytattuk, ahol megle-
petésre az egy szem leány nevező, a csengelei Túri Henrietta nyert.
Második Barta Róbert (Csengele), harmadik Tóth Gergő (Kistelek)
lett. Ók a szegedi Uhlsport bolt ajándékait vehették át Badényi Já-
nos jóvoltából,

Ezek után ízletes birkapörköltet fogyaszthattak a kilátogatók,
és mellette hallgathatták a Special Selection műsorát.

13 órakor Márkus Tamás vezetésével megérkeztek a Harley
Davidsonosok és közel egy őrán át gyönyörködhettünk 10 motor-
csodában.

14 órakor megkezdődött a nagysikerű street fighter show. A
közönség itt láthatott először - sok más veszélyes mutatvány mel-
lett - olyan motoros kaszkadőrt, akit fémtalpon vontattak a motor
után. Köszönet illeti Szabó Zsolt körzeti rendőrt és pusáaszeri
kollégáját, akik a csengelei polgárőrökkel közösen biáosították a
helyszínt.

Sajnálatos módon a Csengele - Rádió 88 mérkőzés a ven-
dégek hibáj ából elmaradt.

Fél 5 órakor kezdődött a T-Mobile 11-es rugó verseny. Ezen
a szép számű nevezők közül a jászszentlászlői Szabó Lászlő lett az
első, és egyben boldog tulajdonosa egy színes kijelzős Motorola
telefonnak.
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Nagy sikert aratott a motoros kaszkadőr bemutató

Ezt követően került sor a Csengele - Tömörkény nagypályás
labdarúgó mérkőzésre a Vándorkupáért. A helyiek Wenner kettő,
illetve Haraszti Roland egy gőljával 3:O-ra nyerlek. Ennek köszön-
hetően egy évig ők őrzlk a kupát.

Este fél nyolckor a csengelei firvószenekar és mazsorett cso-
port mutatta be műsorát a tőliik megszokott magas színvonalon.

A további programot a "szokásos" vihar zavarta meg. De
mintegy 2 0 perces csúszással tovább foli,tatódott a napi píoglam.
Eredményhirdetések után a Special Selection műsora következett.
A fiatalokból álló zenekar tagtraí: Rácz Roland, Csáki László, Vígh
István, Muhel Zoltán és az énekes, Hajdú Zsanett.
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2I óra után szép számú közönség várta a Való Világ 3

szíárJaií, Milot és Marcsit. A két flatal nagy közönségsikert aratott
maj d fél őráig osztották az autogramot.

A következő fel|épő a Matyi és a Hegedűs duó volt. Őket
csúcs számú rajongó várta, a sportnapok keretében ilyen hatalmas
tömeg még sohasem gyűlt össze. A fellépők remek hangulatot te-
remtettek az éjszakai atcabáIhoz, ahol a Domix együttes szőra-
koztatta a közönséget.

Közben fél l2-kor magas színvonalú tűzljáték emelte a
sportnapok szinvonalát, majd éjjel fél egykor következett a várva
r,árt tombola sorsolás. Sok nyeremény várt gazdátra, többek között a
Dénes Balázs áItal felajánlott 5 fődíj is.

Maller Mariann mikrohullámú sütőt nyert
(fotók: i{. Csáki Lászlő)

A sportnapok nem sikerülhettek volna ilyen jól, ha nincsenek
a szpol^Eoíok: Dénes Bali;zs, Vígh Attila, Vígh Péter, Korona
Market (Málik Istvánné), Nemes-Nagy Zsolt (Sándorfalva), Molnár
János, Nemere István, Csókási Zoltán, Csókási Lászlő, Forgó Jenő,
Sisák László (Kistelek), Tóth János (Kistelek), Czibolya András,
Csúri József,Mészáros Péter, TőthZoltán Kiss János, ifi. Víg Ti-
bor, Tóth Csaba, id. Lengyel János, ifi. Széplaki Sándor, Willi
Dienstühler, Szabó Ferenc, id. Tóth Ferenc, Szabó Tibor, Gyapjas
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Ferenc, Kuklis András, Harkai István, Szeszfőzde (Fehér Kálmán),
Bencsik Zoltán, ifi. Lengyel János, Juhász Jőzsef, dr. Bereczky
Lőránd, Bencsik Ferenc, V ígh I stván, L onga I stván, K ucsora M i-
hály, Szűcs Imre, Magony Imre, Molnár Zsolt (Kistelek), Széplaki
Tibor, Mobil Trans (Kiskunlachéaa), Vetter Kft., Tóth Tibor,
Csengele Községi Önkormányzat, P -Group Consulting Quality Kft.
(Szeged), Mini diszkont (Beke Csaba, Kiskunmajsa), Baranyi
Ildikó, Baranyi Jőzsef, Kiss Ferenc, Novák Imréné, Jázmin virág-
bolt (Hunyadi Ilona), ifi. Tóth István, továbbámég 4-5 helyr vállal-
kozó, aki nem járult hozzá neve közléséhez.

A rendezvény lebonyolitásához segítséget nyújtottak: Vörös
Tibor, Vörös Tiborné, Bencsik Attila, Fehér János, Kurgyis Dezső,
Kurgyis István, D udás I stván, C sáki Lászlő, T örköly Á gnes, T úri
Anikó, Kun-Szabó A ntalné, B öröcz K atalin, K elemen K ata, T óth
Sándor, Hegedűs Rudolf, Kertész László (Pusáaszer) és a Csen-
gelei Polgárőr Csopor1.

A tervek szerint az idei az utolsó sportnap lett voha. Azon-
ban a nagy közönségsiker, és a sok pozitív megnl,ilr,ánulás erőt
adhat a folytatáshoz' 

I<un-szabó Tibor

Le a kalappa!!
Tíz éve tudjuk, hogy a sportköri elnök, Kun-Szabó Tibor

nélkül nem lenne csengelei sportnap.
A hosszű évek során mindig összekunyerálta a százezreket a

műsorokhoz, és azt ingyen a falu lakosságának átnyújtotta. Csak
az tudja igazún értékelni ezt a ||kolduló" munkdt, aki múr gyűjtött
közérdekű célra. O az évek során megedződött, és a rosszindulatú
pletykák ellenére minden évben egy-egy szép nappal ajándékozott
meg bennünket.

Egy évtizedes munkdjáért megérdemli,
k ép ze letb e li kalap un kat e lőtte !

hogy megemeljük

Molnár Mihály
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oFoci krónika

Elindult a bajnokság
Bainoki meccsek:

2004. augusztus 14. Csengele - Zsombó 2:1 (1:0)
Csengele: Mazán, Szabó (Buza 46,'), Gőra, Túri, Heim, Pálfi, Ku-
bát, Sándor (Csala 70.'), Haraszti, Wenner (Kiss 46.'), Juhos.
Csengelei gőlszerző : Kubát (2).

A bajnokság eleji góllavő forma. Az eredmény nem tUlcrazi a két
cs apat közötti különbs éget.

2004. augusztus 21,. Szatymaz - Csengele 4:2 (3:1)
Csengele: Demeter, Szabó (Kiss 60.'), Góra, Túri, Heim, Pálft,
Sándor, Kubát, Yilrszegi (Csala 75.'), Wenner (Horváth 80.'), Ju-
hos.
Csengelei góllövő: Sándor (2).
l8 győzelem után fájó, de nem megérdemelt vereséget szenvedtünk
a tavaly még megye II. osztályú csapattól.

2004. augusztus 28. Csengele - Pusztamérges 9:0 (5:0)
Csengele: Demeter, Buza, Gőra, Heim, PáIfi,Yárszegi (Szabó 65.'),
Sándor, Kubát (Túri 75.'), Haraszti (Wenner 46,'), Kiss (Csala 70.'),
Juhos.
Csengelei góllövők: Várszegi (3), Juhos (2), Wenner, Kubát, Heim,
Sándor.
Vereség után és a nyaralások befejeztével az általam legjobbnak
vélt kezdő I I futott ki a pályára. Ennek meg is látszott az ered-
ménye. Igaz, Góra kiállítása miatt az utolsó 30 percet ]0 emberrel
játszottuk.

Kun-Szabó Tibor
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visszatekintő
Ezt írtúk Csengeléről95 éve:

Megölték a tanyai atlétát - Gyilkosság Csöngölén

(Saját tudósítónktól,) Híres volt a csöngölei kapitányságban
Rozsnyai István juhász. Hatalmas, derék szál, vaserejű ember volt,
akinek a "virtusától" rettegtek a fiatalok. Rozsnyai vissza i s élt a
természetadta nagy erejével. Mindenkivel kötekedett s korcsmai
verekedéseknek, dugott bálaknak ő volt a felelmes hőse. A
hatóságnak: atanyai rendőrségnek, bíróságnak sok dolgot adott. De
nemcsak fejbeverő hősködésben taláIta gyönyörűségét. Baja volt
vele a hatóságoknak más bűnökért is. Rozsnyai István híres tolvaj
is volt. Birkát, lovat, marhát lopott s ült is miatta eleget a szegedi
csillagbörtönben. A tanyai atlétát most utolérte a végzet: a vere-
kedő természete olyan halálos viszályba sodorta, amelynek ő lett az
áldozata.

Rozsnyait félték és ahol lehetett, kerülték a tanyai legények.
Mikor már nagyon sok gyűlt össze a rovására, összeesküdtek
ellene. A júniusi majsai vásáron meglesték s kérdőre vonták. hogy
miért verte meg ezt meg azt. A juhász éppenséggel nem ijedt meg,
sőt még ő kezdte a támadást. Ekkor aztán iszonyúah elverték.
Rozsnyai ezután először életében került volna törvén,vszék elé,
mint panaszos, met1 eddig mindig csak - vádlott volt, A kecskeméti
törvényszéken a napokban kellett volna megjelennie a felpörös
juhásznak. De már nem lesz belőle sem felpörös, sem alpörös.

Augusztus 8-án ugyanis újból egy kis összekoccanása volt a
tanyai Herkulesnek. Franczia lőzsef csöngölei legénnyel akadt
össze. Hogy miből keletkezett a verekedés, nem tudni. Frunczia
Jőzsef, amint ölre kaptak, kést rántott s azzal mellbe szűrta
Rozsnyait. A juhász föl sem vette a kis sérülést, amit az ellenfele
rajta a késével ejtett. Hazament,le sem feküdt. S nyolc nap múltán,
űgy léúszotl mintha a vaserejű ember egészen meggyógyult volna.
Semmi bajáról sem panaszkodott s végezte a dolgát, mint rendesen.
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\íost aztán egyszelTe csak a haláIát jelentették be ahozzá-
tartozói a "halálbírónál", ahogy a tanyai emberek a halotti anya-
könl,r, vezetőjét nevezik. A Felsőtanyán gyanús volt Rozsnyai
haiála s azért a tanyai kapitányság szintén j elentést tett a s zegedt
rendőrségnek. Most aziránt indult meg a nyomozás, nincs-e össze-
fuggésben a tanyai Herkules haláIával a legutóbbí párviadalán
kapott sebe.

&tegjelent a Szeged és Ilidéke 1909. szeptember l8-i számában)

I(Dl rrd, e, c r ec eptj eim

színes tál tőkehallal
Hozzávalók: 60 dkg tőkehalfilé, 4 kicsi vöröshagyma, 4 cikk

fokhagyma, ] kisebb póréhag,,ma, I húsos sárga színű paprika, 2
nagy paradicsom, 1,5 dl száraz fehérbor, fél citrom leve, ] ágacska
kakukkfű, l ágacska rozmaring, ] babérlevél, 4 evőkanál olívaolaj,
őróltfehérbors, só.

Egy nagy túzállő edénybe tesszük a szeletekre vágott vörös-
hagymétt, az aprőra darabolt fokhagymát, a vékonyan felkarikázott
póréhagynrát, akockáravágott paprikákat, és a meghámozott, dara,
bokra vágott paradicsomot, Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a bort
és az oIajat a kakukkfúágat, a rozmaringágat, a babérlevelet, és

letakarva előmelegített sütőbe toljuk.
Közben a halszeleteket megmossuk, letörölgedük, kockára

v ágj uk, sőzztlk, b orso zzuk, citromlével megloc s olj uk.
Amikor a zöldségek félpuhák, a halkockákat beleforgatjuk,

visszatoljuk a sütőbe, és készre pároljuk. Ne egészen puhára, a
zöldség roppanós maradjon.

Kivesszük a sütőből, néhány percig még hagyjuk letakarva,
majd kivesszük a fűszerágakat és a babérlevelet, Azonnal tálaljuk.

Nemere Ilona
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Hirdetések
Beköltözhető, rcndezett, jő állapotú, kicsi tanyát vagy házat (max.
2 szobásat) keresek megvételre. Telefon: 06-7012 839 2O9

Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és
segédmunkást azonnali kezdési lehetőséggel felveszek csengelei
telephelyemre! Érdektődni; Tóth Tibornáí-a isengele, Béke u. ].
szám alatt személyesen vagy a 06-30/9 354 355 telefonszámon.

Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó. Ér-
deklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

kismamákfig,,elem! Eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgaminíás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később
sportkocsivá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gl,,ermek-
hordozó. Irányárról annyit, hogy ha komolyan érdekel, megegye-
zünk, Erdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illen,e este ]8-
]9 óra között a 286 069 telefonszámon, Árvai Kálmánné Csengele,
Vadgerlés u. ]7, szám.

3 db 12-es 30 méter hosszú főliaváz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-30/4 I01 484.

1300-as Lada eladó. Érdeklődni lehet dr. Balikó Katalinnál a 286
017 telefonszámon.

Szántdst és tárcsdzdst vállalok! Kucsora Péter 106-30/9 g50 270

600 ú-öles zárt kert 3 db foliasátorral. Erdeklődni; Túri
vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ] 5. szám alatt.

Eladó
Islván



-255-

2t20 néglzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mdjus 7. utca
végén (Széll Júnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

.{ Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekeÁtett,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefoíl, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I. u.22, @ 286 I9I

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

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlaszló, Kossuth u. 17 .

\q 06-3019 084 061

Ha bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumús fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésíe vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű ldmpdval

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

& A legujabb
ELEKTROMOS xBnExpÁn:
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás é s g aranciális s zervu a
138.500 Ft

tecltnika &
Hálőzatrő| tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:



-256-

Táp -takarmány kereskedésemben tüzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határídővel ház-
hoz széllitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

@ 286 241 w 06-30/3 228 453

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

- Fényképezőgép j avítás, szahanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jáno sn é féU,képész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 a 06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

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

Cs,é,líg ale i,,-

lK,rüaL,ltmtt

Alapító szerkesztő; Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


