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MAI\ kamion a Csókási cégnél

Csókási Zoltánnal készült iníerjúnk a 290. oldalon kezdődik!
(fotó: Szalkai Józset)
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aA CAMION újságban is szerepeltek

MAN kamionok a
Gsókási-Transnál

A fuvarozással foglalkozó csalddi vállalkozásról már sokat
hullhattak olvasóink, hiszen szinte nem múlik el olyan rende1vény
vagy pénzgyűjtési akció, melyet ne támogatndnak. A cég ügy-
vezetőj ét, Cs óktísi Z oltánt kérdeztem aktuális tém ákról.

Nemrég a "CAMION" című szaklap foglalkozott azza|, hogy
MAN kamionokkal fuvarozol. Csak i lyen t ípusú g épkocsijaid
vannak?
- Van még a flottámban egy IVECO, de az ídén azt is l e fogom
cserélni. Sokáig meg voltam elégedve az IVECO-kkal is, de az
utolsó széria nem igazán vált be. Nagyon sokat költöttem a javí-
tásukra. A MAN megbizhatőbb autó, de drágább is, Komfortosabb,
kényelmesebb és minőségben is jobb gépjármű
A Mercedesekhez, Volvokhoz viszonyítva hasonló árúak a
MAN kamionok is?
- Egy kicsivel drágább, mint a Mercedes, yagy a Volvo. A Scania
áll most egy árban a MAN-nal, de félmilliós különbségek vannak,
meg p eísze a felszereltség. A MAN-nak olyan jó a piaca Német-
országban, hogy nem győzik gyártani, Az árből nem akarnak en-
gedni, nem akarják meghódítani a keletet, mert így sem tudják ki-
szolgálni még a német piacot se.

A MAN német cég?
- Igen.
A kocsikat vásároltad, vflgy lízingeled őket?
- Lizinge\em. Ezeket a kamionokat csak az olajmultik tudják kifi-
zetni készpénzzel, Az igazi fuvarosok közül egy sem, mind lízin-
gelik. 50-60% beugrókkal, vagy kevesebbel, kinek hogy van pénze,
A "CAMION" című lap szerint Magyarországon neked volt
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MAN § §TAR
Az első Magyarországon

Csókósi Zoltón fuvorozó tovoly vóltott
mórkót, és mo mór 4 dorobot is mogóé-
nok mondhoi oz oroszlónos hoszongép-

iórművekből. Nem is okórmilyeneket, Mo,
gyororszógon övé lett oz első 530 lóerős,
common roil motoros vontotó, moidnem
oz első volt, oki 488 lóerős, szintén com-
mon roil motorrol szereli MAN nyerges
vontotói óllított munkóbo. Júliusbon pedig
obszolút elsőként vólt egy 5 Stor ,,kivitelű"
nyerges voniotó tuloidonosóvó.
A Csókósi Trons igozón kis vóllolkozós, oz
ügyvezető Csókós Zoltónon kívül még né-
gyen dolgoznok o csolódios cégnél. Hűtő-

A Camion című lap cikke

először MAN 5 Star típusú kamionod. A szállodákná| az 5
csillag luxus kategóriát jelent. lgaz ez a teherautókra is?
- Ebben az altőban kivitelben igen, de árban nem. Ugyanolyan ár-
ban kaptam, mint a többit. Tízévente mindegyik haszongépjárműs
cég kihoz egy luxus autót. Nem adják többért, csak a reklám ked-
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véért gyar\ák őket, hogy tudnak ők ilyet is. Ebben van fabetét,
elektromos ablakemelő, komfort ülés, szinte minden.
Hány alkalmazottal dolgozol?
- Öten dolgoznak náIam. En vagyok a hatodik a cégnéI, mint ügy-
vezető.
Járszmég külföldre?
- Csak ritkán. Ha úgy kívánja a fuvar,hogy 24 őra a|att ki kell érni,
akkor igen, Ilyenkor ketten megyünk.
Mit fuvaroztok?
- Zöldséget, gyümölcsöt, A zöldséget kifelé száIIitjlk, visszafelé
meg a gyümölcsöt hozzuk. Hollandiáből banánt, narancsot, meg
különféle gyümölcsöket. De hozunk fagyasztott húst is. Például
kiskunhalasra csirkehúst hordunk.
Csak hűtőkamionj aid vannak?
- Igen.
Van elég megrendelés? Mit hozott az uniós tagság?
- Most még van. Azt hiszem, most fogluk érezni az uniő hatását az
év vége felé, a következő év elején. Január, február és március
amúgy is holt szezon a fuvarozásban. Remélem, hogy én nem
fogom megérezni, Az árakon viszont érződlk. hogy az unióban va-
gyunk. A szaklapok szerint 40-50 százalél<kal növekedett a gépko-
csipark. Ez az árakatjócskán lehűzta, Olyan 30 %-kal kevesebbért
csináljuk azt a fuvart, amit tavaly végeztünk.
Akkor a régi,uniós tagok is bajban vannak!
- Ugy igaz, Ok meg minket, keletieket szidnak, hogy olcsóbban
csináljuk. De a csehek és a szlovákok még mindig olcsóbbak ná-
lunk. Ha dolgozni akarunk, akkor mi is kény,telenek vagyunk en-
gedni az árből.
A vállalkozásodat mennyire sújtja aziparűzési adó?
- Jócskán sújtja. Köztudott dolog, hogy ennél az adőnemnél csak az
anyagköltséget lehet levonni, alízinget nem. PresszőnáI vagy élel-
miszerboltnál amit megvesz, azt el is adja, le tudja számolni. Ne-
kem csak új autóim vannak, nincs anyagköltségem. Millióhoz kö-
zeíit az az ősszeg, amit évente erre fizetni kell.

Cr -ly)
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E,GYIflAZI HIREK
Szeretettel meghívjuk a község minden lakóját templomunk

búcsújának ünnepére, melyet védőszentjének, Szent Imrének tisz-
teletére tartunk október 3I-én, vasárnap. Az ünnepi szentmise 9

órakor kezdődik, amit Tóth Tamás kiskunfélegyhazikáplán mutat

be.
A szentmise után a gyermekeket ismét játékos vetélkedővel

r-árják a szegedi Katolikus Ifiúsági Iroda munkatársai, a felnőttek
pedig egy Rómáról szóló előadást hallgathatnak meg. Az előadő 6

ér,ig élt az örökvárosban.
Mindenkit szeretettel r"Tt a plébánia munkatársai,

Halottak napi megemlékezést tartunk november 2-án 13 őrátől a

temetőben, uténa sírszentelés lesz. A sírszentelésre jelentkezni le-
het a temetőgondnokn áI, v agy a plébanián.

Zólyomi -K atona Theodóra

Uj iIletékbélyegek
A pénzügyminisztérium új 100, 200, 500, 1000, 5000 és

1 0. 000 Ft-os illetékbélyegeket hozott forgalomba 2004. szeptember
15-én,

A korábbi nagymértékű hamisítás miatt többféle biztonsági
elemet helyeztek el a bélyegeken, illetve ofszet- és metszetnyomás
kombinációj ával készítik őket. A metszetnyomat - űgy, mint a

bankjegyeken - kiemelkedik a papír síkjaból, könnyen tapintható.
A korábban kibocsátott bélyegek az 5000 Ft-os címlet kivé-

telével 2004. december 15-ig használhatók fel, vagy az illeték-
hivatalokban beválthatók. Ezlttin érvénytelenek. Az 5000 Ft-osat
csak az illetékhivatalokban lehet beváltani.
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OA falugazdász rovata

C s aládi g azdúk Jigyelmébe !
Az utóbbi időszakban gyakran kaptunk - főleg az ijgy-

felszolgálaton keresztül - olyan jelzéseket, amelyek arra utalnak,
hogy nemcsak az érintett családi gazdálkodők, de még a kompetens
helyek sem mindig biztosak a családi gazdaságok működé-
sét szab ályozó rendelkezések tartalmában, i lletve a zok é rtelmezé-
sében.

Mindezek miatt szükségesnek tartom eztlton is felhívni a
figyelmet arra, hogy a családi gazdaságok |étrehozásáról, nyilván-
tartásba vételéről, működéséről, valamint kiemelt támogatásukról
szőlő 32612001, (XII. 30.) Korm. számű rendelet 2. számű mellék-
letében lévő nyilatkozat tartalmát a 20712004. (VII. 6.) Korm.
számű rendelet oly módon váItoztatta meg, hogy 2005,január l-től
a családi gazdáIkodőknak amellett, hogy természetesen a családi
gazdaság irányítását élethivatásszerűen, főfoglalkozásban kell
v égeznie, lehetősége van más j övedelem szerző tevékenység folyta-
tására is, nem főfoglalkozás keretében.

Mivel a korábban nyilvántartásba vett családi gazdálkodók a
korábban hatá|yban lévő jogszabályok alapján tették meg a nyilat-
kozatukat, amely arra vonatkozott, hogy 2005. janlár 1-je után
semmifele egyéb kereső tevékenységet nem folfathatnak, ezen
nyílatkozatok tartalmukat illetően ugyan nincsenek teljes össz-
hangban a2004, július 6-a óta érvényben lévő rendelkezésekkel, a
családi gazdálkodókat mégsem kell újabb nyllatkozat tételére
felszólítani, hiszen az alapvető kötelezettségvállalás az élethi-
vatás szerű, főfo glalkozásban v é gzett c sal ádi gazdáIko dói tevékeny-
ség végzésére az eredeti nyilatkozatban megtörtént,

Ezt követően a földművelésügyi hivatalnak csupán az a
feladata, hogy a családi gazdálkodők esetében az éIethivatásszerű,
főfoglalkozás keretében végzett mezőgazdasági tevékenység
me g 1 étét ellenőr izzq annak hiány át szankc i onálj a.
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Az őszi vetésekhez ujúnlott kalúszos
gabonák fujtói és azok kísérleti eredményei

Az IKR Rt. nagyparcellás őszibűza kísérletének értékelő
adatai 12 kísérteti hely átlagában (200312004)

Fajta Fajtatul. Kalász-
típus

Termés
(t/ha)

Nedvesség
(,Á)

korai érésűek

l. GK Csonsrád GK Kht sálkás 6.80 l2.3

7. GK Baeoly GK Kht. tar 6.68 l2.1

3. Balada (C4 Monsanto tar 6.u l2.5

4. GK Kalász GK Kht tar 6.62 lz2-

5. Mv Mambo Manonv. sálkás 6.57 l2.6

6. GK Verecke GK Kht tar 6.54 l2.2

7. Mv Marsall Martonv, sálkis 6.38 l1.7

8. GK Elet GK Kht tar 6,25 l2,0

9. Mv Dllma Manonv szálkís 6.16 l2.5

l0. Mv Emese Martonv sálkis 5,9l l2.4

l l. Mv Palotás Martonv sálkás 5.52 lz,2

Atlag 6,37 l2.3

Középérésűek
l. Ludwip íA) Probstd.-Raiff tár 6.54 l2.6

2. Boszanova (CZ) Monsanto-Mv. t^r 6.45 l2.3

3. Mv Maswds Mv. sálkás 6.47 l7.4

4. GK Petur GK Kht tar 6.32 l 1,9

5. Mv Süveses Mv. sálkás 6.30 l2.0

6, BR 022 (Babdka) (C4 Monsanto tar 6.30 i2.2

7- GK Misi<a GK Kht tar 6.72 l2,0

8., Mv Verbunkos Mv. sálkís 6.20 l2.0

9. Mv Ködmön Mv, sálkís 6.14 l2.3

l0, Mv Suba Mv. sálkás 6. l0 l2.2

l l, Mv Csárdás Mv, sálkás 6,02 l 1.8

Atlag: 6.z7 l2.1

késői érésűek

l. Bill (Dj Saaten U. tar 6.68 l3,2

2. Brutus (A) Saatbau L.-Karintia sálkís 6.00 l3.1

3. Mv Mapda|éna Mv. sálkís 6,00 l 1.9

Adas: 6.13 l2.7

Kísérieti főátiag: 6.3l l2.3
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Őszi árpa

oszi tritikálé

F'aita Allami elismerés éve Eréscsoport
Botond l991 Korai
Carola 2000 Közéo
Petra 1 998 Közép

Fajta Allami elismerés éve OMMI kísérleti
termésátlas (t/ha)

Lupus 2000 5,62 (2002. év1)

Kitaro 1998 4.97 (2003. évl)

Gregus Sándomé

Megbeszélé s az útrongálásokról
Az M 5 aúőpálya építésével kapcsolatos szállítások egyre

nagyobb károkat okoznak akörnyező települések útjaiban. A jász-
szentlászlői út rongálása miatt a két érintett település kártérítési
igényt nffitott be.

A probléma összehangolt kezelésére október 7-én Csengele,
Kistelek, Balástya és Szatyrrraz polgármestere és a Csongrád Me-
gyei Köátkezelő KHT két munkatársa tanácskozott falunkban. A
hozzászőlők elmondták, hogy a különböző cégek különféle módon
állnak hozzá a kérdéshez, Yan, amelyik rugalmasan áll a dolgok-
hoz, yan, aki letagadja, hogy van kerete a tönkretett utak javittatá-
sára. A jelenlévők elhatároúák, hogy az érintett utakról térképet
készíttetnek, és a tanácskozásról készült jegyzőkönyvvel az lIIe-
tékes szerveknek, cégeknek megküldik.

Remélhetőleg még a tél beállta előtt megtörténik az úthibák
kijavítása.

M. M.



Onkormúnyzuti ülés
Csengele község önkormányzata 2004. október 12-én tartotta

soron következő ülését.
Első napirendi pontként aháuiorvosok és a fogorvos számol-

tak be tevékenységükről.
Dr. Varga Ferenc írásban terjesztette elő beszámolóját. Szó-

ban felvetette, hogy nincs Kisteleken hivatalos gyermek szakren-
delés, Legközelebb Szegeden, a Gyermekklinikán van csak segítsé-

gük. Örömmel üdvözölte, hogy ez évben 29 gyermekszületés vár-

haíő. Ez nagy dolog, és szükséges lenne megoldani a gyermek

szakellátást. Gondot jelent az alkoholiznus, melytől magas ahalá-
lozások száma, Az idősekre gondolva felvetette egy 25-30 fős
idősek napközi otthona szükségességét.

Sánta Ferenc hozzászőIásában elmondta, hogy most értbe az
a több éves munka, mely támogatások formájában és a gyer,

mekekre való odafigyelésben (művészeti iskola) jelent meg.

Bentla-kásos idősek napközi otthonát nem lehet megvalósítaní a
mai viszonyok között, de a tervek között - egy-kót éven belül -
sz erep el e gy napp ali fo glalkoz tatő létr ehozása.

Dr. Torontáli Renáta írásban terjesztette elő abeszámolóját.
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy oktató körzetet hozott 1étre.

Budapesti fiatal orvosok jönnek gyakorlatra Csengelére, és nagy
megelégedéssel, sok élménnyel témek haza.

A polgármester elmondta, hogy törvény irja eIő a moz-
gáskorlátoz ottak r észére az akadálynrentesít ést, Tíz középület van
községünkben, melyeket uniós szintnek megfelelő feljárókkal kell
eilátni. Ez jelentős pénzbe fog kerülni, de keresik a pályázati lehe-
tőséget is,

Dr. Balikó Katalin fogorvos írásbeli beszámolój (útoz hozzá-
fltae, hogy három éve akkreditáWa van a rendelője, így végzős
fo gorvo sokat tud tanítani.

Bitó József elmondta, hogy az idősödő lakosság problémá-
jával az önkormányzatnak foglalkozni kell. Megkérdezte az owo-
soktól, hogy a TBC újra feltitötte-e fejét Csengelén, falunkban le-
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het-e élni azídőpont egyeztetéssel, továbbá aprivatizáció előnyére
vált-e az orvoslásnak?

Dr, Varga vá|aszában elmondta, hogy a TBC valamikor a

szegények b etegsége volt. Ma is felüti fqét a hajléktalanok és az

oda nem figyelő emberek között, A prívatizáció jól sikerült, de

ezzel gondja növekedett. Két éve nem váItoztattak a ftnanszirozás
mérlékén, viszont az energia költségek jelentősen emelkedtek, amit
a saját fizetéséből kell ellensúlyozni. A sárájkot az egészség-
ügyben ebben a formában nem tartja céIravezetőnek, mert ő nem
teheti meg, hogy nem látja el a betegeit. Az iránltott betegellátás
nem megvalósítható az errtberek pontatlansága, és az ellátásből
adódó tolódások miatt.

A polgármester összegzésében elmondta, hogy C sengele l a-

kossága szerencsés helyzetben van, hogy ilyen orvosok látják el
őket. Az önkormányzat mind anyagilag, mind erkölcsileg támo-
gatja kitartó, kiváló munkájukat.

Az orvosok beszámolőjart a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.

Második napirendi pontként a polgármester számolt be a két
ülés között végzett munkáról. Az autőpálya építése folyamatosan
halad, és vele páthuzamosan a helyi útjainkat tönkreteszik. A kez-
detekkor igéret volt arra, hogy csak az E 75 főútról Csengelére
vezető úton, a foutcán, valamint a Pántlika úton történnek a fuva-
rozások, és ezeket amunka végeztével ki is javítják.Ezzel szemben
használják a jászszent|ászlői utat és majsai utat is, melyeken a
széttaposás jelei jelentek meg. Mindent el fogunk követni a

környező községekkel együtt, hogy csak a kijelölt utakat hasz-
nálják. A Rózsa Ferenc utca szilárd burkolattal való ellátására ána-
jánlatot kaptunk. A szociális bérlakásoknál elkezdődött a kedtés
építés. A falu központjába tervezett forgalomlassító védősziget
alapozási munkái folpak. A forgalom csökkenése után lesznek a

befejező munkák. Az ővoda építésére beadott páIyázatrőI Buda-
pestenvoltmegbeszélés, A sikeres pályázat ellenére sajnos pénzt
nem adtak. T úzoltő szertfu épitéséhez p énzigy i támo gatást nyertünk
el.

A polgármester úrhoz két kérdést intéztem: miként közleked-
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hetnek éjszakfuként és hétvégén a teherautók; miért nem halasz-
tották a jövő évre - azegyébként fontos - forgalomlassító sziget
kivitelezését? YáIaszában elmondta, hogy az aatőpálya építés kie-
melt beruházás, így a járművek barmikor közlekedhetnek. A másik
kérdésre azt vá|aszolta, hogy a pá|yfuat most volt kiírva. A ho-
mokbányák hamarosan bezétmak, csökkenni fog a forgalom. Az
aszfaltréteg felkerülése után a szállítások az autőpáIyán fognak
történni.

Lantos István felvetette, hogy az óvoda melletti részt parko-

lónak kellene kijelölni, esetleg a bolt melletti parkolót meg lehetne

hosszabbítani, mivel reggelenként, a gyerekek száIlításakor dugók
alakulnak ki, ami balesetveszélyes. A polgármesteri válasz szerint
ez igen sokba kerülne, és mire elkészülne, már nem lesz dugő az

autópályásokmiatt. Addig is a szülőknek a piactérre kellene par-

kolniuk.
A képviselő-testület a polgármesteri beszámolót egyhangúlag

elfogadta.
A következő napirendi pontként Henczné Gút Juliannatartott

beszámolót védőnői tevékenységérő|, és a gyermekjóléti szolgá-
1atró1,

Kuklis András elmondta, hogy örü1 a sok gyermekáldásnak.
A polgármester úr megköszönteHenczné munkáját, és továb-

bi sok sikert kívánt.
A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Ötciait napirendi pontként a Csengele Községi Sport Egye-

sület beszámolőját tárgyalta meg az önkormányzat. Bitó József
felvetette, hogy olyan csapatot támogat az önkormányzat, amely-
ben nem fociznak csengeleiek, és a mérkőzéseket sem a falunkban
játsszák. Lantos István szerint nagyobb energiát kellene fordítani az

utánpótlás csapat tudásának fejlesztésére. A kérdésekre nem szü-
letett válasz, mivel az egyesiJlet elnöke nem volt jelen. A beszá-
molót az önkormányzat egyhangúlag elfogadta.

A következő napirendi pontként a szociáIis szolgáltatás ter-

vezés koncepcióját tárgyaltuk meg. Erre törvény kötelezi a 2000
lakosnál nagyobb településeket, A tervezetet ahelyi szociális ke-
rekasztal korábban megtárgyalta. Tóth Istvárrné ismertette a kon-
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cepciót. A dokumentum foglalkozik a község demográfiai hely-
zetével, a településszerkezettel; a lakáshelyzettel, családszerke-
zettel, a foglalkoztatással; a szociális szolgáltatások kiépítettsé-
gével; a jövőképpel, a várltató eredményekkel és sok más, részle-
tesen kidolgozott témával. Az önkormányzat a koncepciót egyhan-
gúlag elfogadta. A24 oldalas tervezet a Csengelei Krónika későbbi
számaib an kerül i smertetésre.

A Petőfi utcán lévő fenyőfa sort az önkormányzat védetté
nyilvánította, igy azokat a DEMASZ a továbbiakban nem gallyaz-
hatj a. Emiatí a \égv ezetéket szigetelt vezetékre kell kicserélni.

Ifi. Kormányos Sándor
képviselő

l@lrrdrenc receptjeim

Tej fölös töltött paprika
Hozzávalók: 4 nagy husos zöldpaprika, 25 dkg darált hus, 10

dkg zsemlemorzsa, I0 dkg vaj, 2,5 dl tejföl, l)dkg gomba, 2 fej vö-
róshagyma, őrah feketebors, só.

A paprikákat kicsumázzuk, a magjukat is kikaparjuk, és
forró, sós vízbenblansirozzuk 5 percig. Amikor kivesszük, azonnal
hűtsük le hideg vizzel, A fonó vajban megfonnyasztjuk az aprőra
vágott vöröshagymát, tegyük hozzá a felszeletelt gombát és a darált
húst. Kevergetve pároljuk együtt, majd hagyjuk egy kissé kihűlni.
Keverjük hozzá a zsemlemorzsát és a tejfolt, sőzzuk, borsozzuk. Ha
túl súrű, kevés tejjel lazíthatjuk. Töltsük meg a paprikákat, és ma-
gas falú tűzáIIő tálban állítsuk egymás mellé. Öntsünk alá kb. két-
ujjnyi magasan vizet, toljuk a forró sütőbe, és süssük 30-40 percig.
Azonna| tálaljuk

Nemere llona
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Véradás lesz!
\ovember 9-én (kedden) 9 és 13 óraközött véradás Iesza Falu-
házban. A Vöröskereszt és a Véradó Szolgálat szeretettel váqa a !

régi és új r,éradókat.

o Foci krónika

Egy döntetlen, egy vereség
Bajnoki meccsek:

2004. október 2. Csengele - Forráskút 1:1 (1:1)
Csengele: Mazán, Buza, Góra, Pálfi, Heim, Horváth (Mészáros
55.'), Kubát, Kiss (Szabó 80.'), Haraszti, Wenner I. (Csala 80.'),
Juhos.
C sengelei gőlszerző : Kubát.
Csapafunkat betegség tizedelte. Nem várt döntetlen született a lel-
ke s .forráskútiak ellen.

2004. október 9. IKV (Szeged) - Csengele 2:1 (0:1)
Csengele: Demeter, Buza (Szabő 70,'), Góra, Pálfi, Heim, Wenner
II., Várszegi, Kubát, Sándor, Harasztí (Csala 80.'), Wenner I..

Csengelei góllövő: Wenner I.

Várszegit az 55. percben kióllították. A játélwezető ellopta a győ-
zelmünket. l5 évig az IKVfocistájavolt, most pedig erre a mér-
kőzésre őt kuldték. Bővebben nem kívánom kommentálni a tör-
ténteket.

Kun-Szabó Tibor
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Nyereményakció a CBA-ban
A CBA-háIőzathoz tartoző Korona Market folytatja akció

sorczatát. Aki október 1. és 31. között 3000 Ft felett vásárol a bolt-
ban, az nyereménysorsoláson vesz tészt,

1 db mikrohullámú sütő, 1 db mixergép és 1 db 2000 Ft-os
vásárlási utalvány mellett sok más értékes ajandékot is kisorsolnak
a j átékban résztvevők között.

A sorsolás november 2-án I0 órakor lesz a Korona Market-
ben.

Süli Gabriella

Hirdetések
Servant 5114 típusú, 5 kW-os kandalló eladó. Erdeklődni a 06-
30/3 141 l22 vagy a 06-30/4 348 049 telefonszdmokon lehet.

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

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

Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás, dupla kerelaí babakocsi (mózeskosaras, később
sportkocsiuá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gyermek-
hordozó. Erdeklődni a 06-20/9 77B B89 telefonszámon, illetve este
1B-]9 óra között a 286 069 telefonszámon. Arvai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u. 17. szám.

Eladó 600 tr-öles zátl kert 3 db fóliasátonal. Erdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt,
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2120 néglzetméter alapterületű hobbikert eladó a Máius 7. utca
yégén (Széll Jónossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
leha: Kuklis Ándrás, Csengele, Május 1. u. 21. szdm.

A Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, vÍZ, villany) porta

eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:

Pignrczki Eva, Csengele, Május L 1- 22. 8 286 I9I

H Zildkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti

tehergépkocsik részér e zöldkártya készítést vállalom (gázizemű_

ekre nem)!
Vastag Zo\tán autószerelő mester

Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

6 06-3019 084 061

Ha bőrproblémái vannak, allergiója, be nem gyógyult sebei,

reumás fájdalmaí, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc_

és homloküreg-gyulladása vűgy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű lámpdval.

Eriteklődni: Kormónyosné Vdradi lldikó gyógytornásznúl ű

Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929

vagy 286 079 (esti órákban).

T={

G{D A legujabb tecltnika
ELEKTROMOS rrnrxpÁnt
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.

Árusítás és g aranciális s zerviz a

138.500 Ft

Hálőzatről tölthető. Egy
100 km üzemköltsége 50. Ft.
c sengelei benzinkútnál. Ara:
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Táptakarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gíu,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel béa-
hoz száIlitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
ítrakl
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

@ 286 24I @06-3013 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
választ ékb an kaphatók !

- Fényképező gép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 a06-30/5 479 52l

V"iöffila, A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer meg|elenő lap.ja
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