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Nemere lstván 60 éves

Az író születésnapjáról szóló írásunk a 326. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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CA falugazdász rovata

Kérdések és vdluszok uz agrúr-
kö r ny e zet g azddlko d ás r ó l

Mit nevezünk agrár-környezetgazdálkodásnak?
- Az agr ér -környezetg azdálkodás gyűj tőfo galom : a mező gazdaság,
valamint a természeti erőforrások, a fizikai (talaj, víz, levegő) és
természeti (tájkép, természeti értékek) környezet kölcsönhatásaival
kapcsolatos folyamatok, tevékenys égek szabályozásáva|, irány-
tásáv a| és befolyásolásával foglalkozik.
Mit kell tudni az agrár-környezetgazdálkodási támogatások
kiíiz eté s é r ő| á|ta|áb an?
- Az agrár-környezetgazdáIkodási kifizetés terület, azaz hektár,
valamint állatlétszám alapú vissza nem térítendő támogatás, ame-
lyet v alamely agrár-körny ezetgazdáIkodási intézkedés végre-haj tá-
sának ellentételezéséül biztosítunk, a gazdálkodó által vállalt, vala-
mely célprogramba bevitt terület mértéke vagy állatlétszáma alap-
ján,legalább 5, legfeljebb 20 éves időtartaffía. A kifizetés mértéke
a vállalás jellegétől, lartalmátől függ. A kifizetés a vállalt intéz-
kedés végrehajtása kapcsán felmerülő bevételkiesés és a több-
letköltségek kompenzálására kerül meghatár ozásra. Az agrér -kör -

ny ezetgazdálko dás i ki fi zeté s nem záq a ki, ho gy e gyidej űle g ugyan-
azon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetők
legyenek, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek
megfelel:
a) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszítozott adott évi egy-
s é ges terül e talapll támo gatás,
b) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszirozott egységes terü-
letalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti
támogatás,
c) az EMOGA Garancia Részlegének társfinanszirozásában meg-
valósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támoga-
tása.
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Ki és mil_ven feltételek mellett jogosult a támogatások igénybe-
l,ételére?
- .\ területalapú támogatást az a fcildhasználó veheti igénybe, aki:

a l me ző gazd as ág i tevékeny s é gb ő1 szurnaző b ev étell e l rendelkezik,
b t nlegfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek,
c t a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén

betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait.
A területalapú célprogramok esetében azon területek után

r ehető igénybe támogatás, ahol a támogatási kérelem által érintett

mező gazdasági parcellát a célpro gramban elő írtaknak me gfelelően

hasznosítják; ahol aZ egyes mezőgazdasági parcellák területe lega_

lább 0,3 hektár; ahol az egy célprogramba bevitt fcildterulet mérete

eléri a célprogramként meghatározott minimálisan támogatható te_

rület nagyságát.
Az állat|étszám alaputámogatást az az áIlattartó veheti igény-

be, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelem alapját
képező állatok vonatkozásában:
a) mező gazdas ági tevékeny sé gből bevétellel rendelkezik,
b) szarvasmarha, juh, kecske esetében a szarvasmarha-fajok egye-

deinek jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántarlási és Azo-
nosítási Rendszerról szóló 9912002, ()(I. 5.) FVM rendelet szerinti
elóírásokat telj esíti,
c) az egyéb állatfajok esetében teljesülnek az egyes célprogramok-
ban külön meghatározott feltételek,
d) a teljes támogatási időszak alatí gazdaságának teljes területén
betartja a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" előírásait.

Az áIlatállomány alapí célprogramok esetében azon állatok
után vehető igénybe támogatás, ahol az egy célprogramba bevitt
állatok száma eléri a célprogramként meghatározott minimálisan
t ám o g ath at ő állatlétszámot,

A támogatott minden gazdáIkodási évben egyszeí köteles a

F ö l dművelé sügyi és Vidékfej le sáé s i Mini s ztérium áItal szerv ezetí
a grár- kö rny ezetgazdá|ko dás i okt at ás i k ép z é s e n r észt v enni.

Milyen kötelezettségeket, előírásokat kell betartani a program
során?
- A gazdálkodónak először is teljesíteni kell a "Helyes Gazdálko-
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dási Gyakorlat" előírásait. Ezen felül be kell tartania az egyes cél,
pro gramokn áI r ész\eíezett előírásokat, amelyek első sorban az a|áb -

bi környezetbarát módszereket, agrotechnikát, technikát veszik
figyelembe. Igy például:
O a területi adottságokhoz ígazitott vetésforgó alkalmazása,
O egyes növényvédő szerek alkalmazásának korlátozása,
O ta|ajv izs gáIatr a alap o zott, kö rny ezetkímé 1 ő táp any ag- gazdáIko -

dás alkalmazása,
O téhlaszéIek gyepesítése (flives mezsgyék),
O előreplzésre és megelőzésre a\apozott növényvédelem,
c erőziő elleni védekezés különböző módszerei,
O természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő szántóföldi és

gyepgazdá|kodás.
Meddig kell a vállalt kötelezettségeket betartani?
- A legtöbb agrár-kömyezetgazdálkodási támogatásra 5 éves váIIa-

lási kötelezettséget kell tenni, kivétel ez a|őI a hosszú távú terü-

letpihentetési célprogram (érzékeny vizbéuisok esetében), amely 20
éves kötele zettségv állalást j elent.
Mikor és hol lehet a támogatást kérelmezni?
2004. évben a támogatási kérelem a kifizetési kérelmet is magába
foglalja, amelyet november 26-ig lehet benyújtani az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon, postai uton az MVH terü-

letileg illetékes megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban.
Ez aztjelenti, hogy ebben az évben nem kell külön kifizetési kérel-
met benyújtani,

2005-től kezdődően a támogatási kérelmet (új belépőként) a
tárgyév márciusában, az MVH által rendszeresített formanyomtat-
ványon, postai úton kell benyújtani az MVH területileg illetékes
megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban. A kifizetési ké-
relmet a tárgyév szeptemberében, az MVH által rendszeresitett
formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az MVH terü-
letileg illetékes megyei kirendeltségéhez, egy eredeti példányban.
A támogatás igénybevételének feltételeit a megjelenő jogsza-
b ályok, valamint az MVH közlemény ei tartalmazzák,

Gregus Sándornó
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KOZMEGHALLGATAS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2004, november 26-án

tpénteken) 15 órakor az Önkormányzati Képviselő-testület köz-
meg}allgatast (falugyűlést) tart a faluhánban. A közmeghallgatás
elsó napirendjeként a Csongrád Megyei Növény- é s T alajvédelmi
Szolgálat szewezésében előadás lesz a zátrlati károsítók (burgonya
tonálfére g) me gj elenésérő l, é s a v énhatő intézkedé sekről.

A részletes napirend:
I. Tájékoztató a burgonya fonálféregről. Előadó: Dr. Budai

csaba főtanácsos
II. JogszabáIyí rész: törvények, rendeletek ismertetése. Elő-

adó: Székely Tamás fofelügyelő.
III. OMI tájékoztatő a rczisúens fajtákról. Előadó a területi

képviselet vezetője.
IV. Kórdés ek, hozzászólások,
(Meglegyzés: A Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi

Szolgálat képviselője kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint
2004. november 26-a előtt ne vásarolják meg a burgonya-vető-
magot.)

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy minél többen vegyenek
részt a közmeghallgatáson !

Sánta Ferenc polgármester

A népszayazásról
AKöztársasági Elnök űr 2004. december 5, napjíra írta a ki

az országos népszavazást, ahol arról kell dönteniük a válasz-
tópolgároknak, hogy alkosson-e törvényt az orczággyűlés a kedvez-
ményes honosítás egy új esetéről, mely szerint a magát magyaí
nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, magyar igazol-
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vánnyal rendelkező személy kérelemre magyar állampolgárságot
kapjon. A másik kérdés, az egészségigy pivatizációja lesz.

A szavazás reggel 6 őrátő|. este 19 őráig hrt a szavazőkö-
rökben. A szavazőhelyiségek: az Altalános Iskola és aFaluhéa.

Kérem, hozzamagával személyi igazolványát ós lakcímkár-
tyáját| Az előbbit helyettesíti az iftlevéI, yagy akartya formátumú
jogosítvány is. A szavazatszámlálő bizottság ellenőrzi a személyi
azonosságát, ennek megkönnltésére szíveskedjen magával hozni a
kiküldött ÉnrPSÍrŐ-t is. A szavazás nem tart tovább néhány perc-
nél.

Kérem a lakosságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek
r észt a nép szav azáson|.

Dr. Tóth Tibor,
a helyi váIasztási iroda vezetője

Nemere István 60 éves
A falunkban élő és alkotó irő barátai és tisáelői - N emere

Ilona hathatós közreműködésével - egy hatalmas meglepetésben
részesítették a hatodik X-et elérő Nemere Istvánt, Születésnapi
bulit szervezíek számára a Faluházban, az ő tudta nélkül. őt azzal
az allbível csalogatták el a tetthelyre, hogy a községi könyvtár
részére kell köteteit dedikálni. Egy szatyor könyvvel a kezében
érkezett meg, amikor a baritti társaságtól felcsendült a "Boldog
szülinapot" kezdetű dal, és a könyv alakú tortáról pedig atűz|játék
szőrta a szl,Wákat Mint utólag kiderült, az írő annyira meglepődött
hogy nem is tudta, hol van hirtelen.

Olvasói nevében gratulálunk a 60 évéhez * bár ahogy ő
mondta, ez nem érdem, hanem egy állapot. Bízunk benne, hogy a
legtermékenyebb magyar írónak hamarosan megjelenik 400. köte-
te! Az is egy szép jubileum lesz!

Molnár Mihálv



327 -

Csill agászati előadás
\or enrber 22-én (hétfőn) 1 1 órai kezdettel Zombori Ottő, az Urá,
n:; Csillagvizsgáló igazgatőja diavetítéssel egybekötött előadást
t;"rt a Faluházban. A belépés dijtalan| 

r. Á.

* €*

Internet telefon nélkül !
Az Axelero Mikro Non-Stop egy szélessávú Internet-hozzá-

férést biztosít, mellmek során számitőgépe egy mikrohullámú an-
tenna segítségével teremt kapcsolatot az Intemettel. A szolgáltatás
igénybevételének feltétele: megfelelő ráIátás és foldrajzi közelség a

központi anternára, mikrohullámú antenna és beltéri egység (rou-
ter, kártya) megléte.

Előnyei: Internet telefon- és kábelhálózat nélkül; nagy sebes-
ség, akár 10 Mbit/s-os le- és feltöltési sebesség; folyamatos lntemet
elérés 24 őrán keresáül; egy időben több számítógéppel is használ-
ható.

Bói-ebb információ a www.ihc.hu és www.axelero.hu web-helye-
ken található, illetve a 06-2012 309 945 telefonszámon kérhető.

csoma Kőrös Maros Tisza
\-áilalt
hónapt 24 I2 0 24 I2 0 24 I2 0

Belepési
Jíl 9000 9000 9000
Intemet
ravidiiz 5625 68]5 9315 7l25 8375 1 0875 9815 l1I25 |3625
Havi
letöltés 500 MB 2GB korlátlan
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Búcsú Gsengelén
Az tdén október 31-én, védőszenti,ink, Szent Imre ünnepén

került megrendezésre templomunk búcsúja. Az ünnepélyes szent_

mise és körmenet után kétfajta programból lehetett választaní. A
Rómáról és más olasz városokról szóló vetítést, amit Tóth Tamás

atya tartott, többnyire a felnőttek váIasztották a gyerekeket pedig

mókás játékok várták a templom körül.
Lehetett ltorgászni, patkót dobni, tollat bújtatni, babszem-

mel focizni, sárgaborsót szívószállal pakolásznl. Kiderült az ís,
milyen nehéz egyszeffe négy embernek két lécen egyensúlyozni. A
szentmisén és a játékok közben is a csongrádi Grotta Művészeti
iskola fiatal zenészei szőrakoztattak bennünket. Nagyon érdekes ós

szép műsort adtak elő, A kifáradt gyerekek és felnőttek a templom
melletti asztdrnáI fogyaszthattak süteményt és teát, amit nagyon

köszönünk a szülőknek. A csoportok tagjai a játék végén kaptak
egy kis csokit és egy tréfás képeslapot.

Szeretnénk megköszönni Attila bácsinak, Theodóra néni-

nek, Tamás atyának, a Szegedi Katolikus Ifiúsági Alapítvány mun-

katársainak, az éne\<karnak és a finom süteményeket biztosító
anyukáknak, nagyrnamáknak, hogy megrendezésre került ez a bű-
csú. Reméljük, jövőre szintén sokan eljönnek majd más telepü-

lésekről is.
Novák Krisztina (8. oszt.)

/

Ujabb sorsolás a CBA-ban
November 2-án ismét nyereménysorsolás volt a Korona Mar-

ketben. A szabá|yokugyanazok voltak, mint az augusztusban meg-
hirdetett játékban, vagyis azok a vásárlók, akik 3000 Ft felett vásá-
roltak október 1-31. között,részt vettek a sorsoláson.

Az esélye mindenkinek egyaránt megvolt ana, hogy nyertes

legyen, Akik Fortuna kegyeibe léptek, a következők voltak: Túri
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A milcrohullómú sütő nyertese
(fotó: Törköly Ágnes)

Endréné, Minkó Istvánné, Gerencsér Mariann, Turcsán Antalné,
\4ihályi Attila, Kővágó Éva, LestyákZsuzsa, Kiss Istvánné, Szabó
Zsoltné, Csókási Tiborné, Vígh Sándorné, Tisóczki Istvánné, Kiss
Nándorné, Széplaki Tibomé Magony Szilvia, Décsei Tamás, Kővá-
gó Pál, Tóth Józsefné. Ők ajándékcsomagok, pólók, törölközők,
strandlabdák, számológép, napernyő, hátitáska stb. valamelyikének
1ettek boldog tulajdonosai. A Kővágó család kivételes nyertese lett
a sorsolásnak, mivel 3 ajándékot is magukénak tudhattak.

A sok aJándél<targy kisorsolása után az első három díj nyer-
teseinek vásárlást igazo|ő blokkja is kikerült a dobozból. A III.

díjat, egy 2000 Ft éftékű vásárlási utalványt Tóth Tiborné vihette
haza. A IL díjat, egy turmixgépet Huszka Tiborné hasznosíthatja
majd konyhájában. A mikrohullámú sütő * az első díj - Pálnok Eva
tulajdonába került.

Málik Istvánné és a bolt dolgozói gratulálnak a nyerteseknek
és remélik, hogy örömet szereztek ezzel a nyereményjátékkal is.

Süli Gabriella
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5 zo c iől is szo lgől ta fős-szervezés i
koncepcíő GI. rász)

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyulta meg és fogadta el
C s eng ele ö nkorm dnyzati szo cíális szolg álat-tervezési ko ncep ciő-
ját. A 13 oldalas dokumentum (plusz tábldzatok) igen igényes
munkúra vall, részletesen kidolgozva a témát. Ebből közlünk
részleteket.

Csengele földrajzi elhelyezkedése, természeti
adottságai

A község Csongrád megye rlrfY-i csücskében helyezkedik el,
viszonylag sűrűn lakott tanyás ingatlanokkal. Bács-Kiskun megyé-
vel határos. Csengele község területén 3 db termálkút található. A
terület nagysága: 6066 ha, alacsony fekvésű, sík terület. Jellemző a

gyenge aranykoronájú homoktalaj (6 AK/ha). A talajszerkezet elég-
gé heterogén. Az éghqlat mérsékelt jellegű, bár az utóbbi években
jelentősen megemelkedett a forró nyári napok száma, amikor huza-
mosabb időn keresáül magas nappali középhőmérsékletek mér-
hetők. A hőmérséklet 80-90 napon át 20 C fölötti. A tél általában
enyhe, a középhőmérséklet 0-5 C. Jellemzőek a rövid ideig tartó
nagy, menny iségű hav azások és hide gebb időj árások.

Csengele története

Területe évszázadokig lakatlan pusáa volt, Szeged város legeltető
helyeként. Bár bronzkori megtelepedés nyomai kerültek elő a kelő-
pataki tészen, a Bogár-tanya melletti templomromnál kun temetőt
tártak fel. A nagyarányú megtelepedés a 19. század második
felében kezdődött. Szeged város az addíg közlegelőként használt
pusztát 1852-ben parcellákra kezdte el felosztani és azokat 10,
majd később 25,30 évre bérbe adta. A bérleti rendszer az I945-ös
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fö 1do sztásig fennállott.
A belsőcsengelei iskola körül kezdett kiépülni a falu. Az em-

bereket vonzotta az iskola, az elöljárőság, a lelkészség, a bolt, a
l,ocsma, a malom és a posta közelsége. 1950-ben aközigazgatási
át_szen,ezés során a hatalmas külterülettel rendelkező Szegedből
kil,ált Csengele, több más község mellett. 1950. január l-jén Csen-
gele önálló község lett.

A közs ég demo gráfiai helyzete, településszerk ezeti
viszonyai (népszámlálási adatok alapján)

Csengele az E75-ös úttól 8 km-re helyezkedik el DNY-i irányban.
A főutat mellékút köti össze a faluval. szintén mellékúttal csatla-
kozik a Kistelek-Kiskunmajsa útvonalhoz. 200l-ben elkészült a
J ászszent|ászlóval ö s szekötő út. 2 0 03 -ban a Ki skunmaj sa- C sengele
összekötő út készült el, amely egyben megszüntette a település
zsákutca jellegét.

A települést érinti a Szeged-Budapest vasútvonal, saját vasút-
állomással. Autóbuszjáratok elsősorban Kistelekre és Szegedre in-
dulnak. A kistérség legmeghatározőbb településszerkezeti jellem-
zője atanya.

A Kisteleki Kistérség legfontosabb gazdasági ága a mező-
gazdaság, ennek kedveznek a helyi adottságok. Hagyományosan a
szántóföldi múvelés és a zöldség- gyümölcstermesztés dominál,
Csengelén a homokos talaj kedvezőtlen viszonyai miatt az aránylag
kevés tápanyagot igénylő, de ugyanakkor Nyugat-Európában jól
eladható spárga termelési feltételeinek kedvez.

Német érdekeltséggel működik Csengelén a Vetter Kft,
amely zöldség- és gyümölcstermesztéssel és kereskedelemmel fog-
lalkozik. Mivel csomagolással és exportálással is foglalkoznak,
ezérí a külföldi tőke itt erősítette az élelmiszeripart és könnyűipart,
r-alamint a kereskedelmet,

(folytatjuk)
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.Darts bainokság

Túri háromszoros bajnok
A Korona söröző október 29-én rendezte legújabb nlldobó

versenyét. A versenyzők most nehezen akartak összejönni, de végül
is 1O-en fordultak meg a vetélkedőn. Volt, aki egy számutánmér ab-
ba is hagfla, mivel nem volt formában.

Hagyományosan a krikettel kezdődött a vetélkedés. A hat in-
duló miatt csak két elődöntőt kellett játszani. A döntőben Müller Gá-
bor rakta ki először a tábláját, 162 híbapontot szereme. Haraszti
Zsolt 207 pontjával második, Eperjesi István 286 pontjával harmadik
1ett.

A Mester 501 is két elődöntős volt, de itt már nyolcan küz-
döttek. A végső játékban Túri Kornél fogyasáotta el elsőként a pont-
jait. Müller Gábor II2 pontjával második, Haraszti Zsolt I29 pont-
jával harmadik helyezést ért el.

Dupla ki-beszállós 301-ben már három elődöntő volt. A dön-
tőben Túri Kornál lett a bajnok, míg Ceglédi Csaba I37 pontja a
második, i{. Tisóczki Ferenc 143 pontja a harmadik helyezést hozta,

Shanghai két elődöntője után jott a véeJáték. Ez nem sokáig
tartott, mivel Pálnok József a második körben dobott egy triplát, egy
duplát és egy szimplát, így Shanghai dobásával végett vetett a
küzdelmeknek (25 pontot ért e1). Ceglédi Csaba 10 pontjával máso-
dik, Müller Gábor 1 pontjával harmadik lett.

A legtöbb pont dobásában Eperjesi István lett a bajnok 601
ponttal. A m ásodik h elyen P álnok Jó zsef végzett 579 ponttal. Túri
Kornél 564 pontja csak a harmadik helyezésre volt elegendő.

A kevés versenyző miaít aránylag hamar véget ért volna a
bajnokság, ezérí egy új versenyszám, a dupla ki-beszállós 501-ben is
megmérkőztek a dartosok. A döntőben elsőként Túri Kornél fo-
gyasztotta el pontjait, Második Epery'esi István lett 9 pontj ával, mig a
harmadik helyen Pálnok Jőzsef végzett 50 pontjával.

M. M.
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köszönet a temető őrzésért!
_\ halottak napja alkalmából érkező gyászolók már évek óta

hozzászoküanak ahhoz, hogy az ünnepek környékén polgárőrök
1iür ázzák a temető melletti parkoló autókat. A sírokra helyezett
i rráeokból és koszorukból sem veszett el semmi, mivel azt ahely
k örzeti me gbízott, S zab ó Zsolt kö zr eműkö dé sév eI v igy ázták.

Köszönet illeti a polgárőröket és a körzeti rendőrt, mivel
iitödik ér,e nem történt lopás a temetőben,

V incze János temetőgondok

oFoci krónika

Wenner három gólja sem
segített

Bajnoki meccsek:

2004. október 30. Csengele - Sándorfalva II 0:3 (0:0)
Csengele: Demeter, Pálíi, Góra, Wenner II., Sándor, Kiss (Heim
55.'), Mészáros, Kubát, Haraszti R., Wenner I., Dr. Timár (Szabó
70.,).

Tavalyi bajnoki dantő után könnyedén vettük a sándorfalvi csapatot,
és óriási egyéni hibák miatt csúnya vereséget szenvedtünk.

2004. november 7.Pázsit SE - Csengele 4:3 (2:3)
Csengele: Demeter, Túri, Sándor (Szabó 10.'), Góra, Heim, Kiss,
Mészáros (Csala 55.'), Kubát,Harasztt R., Wenner L, Juhos,
Csengelei góllövő: Wenner I. (3).

Oriási egyéni hibákután a l0. percben 2:}-ra vezetett a hazai csa-
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pat. Ezt jó játékkal sikerült megfordítani, de a második félidőben a
Csengeléről elszármazott Kormányos játékvezető hibáit nem tudtuk 1

j át ékunkka l kie gy enl ít eni.
Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
Vegyes tüzelésű német kályha (üveges elejű) újszerű állapotban
eladó! Kun-Szabó Tibor 06-3019 258 372

Servant 3114 típusú, 5 kW-os kandalló eladó. Erdeklődni a 06-
30/3 l41 122 vagy a 06-30/4 348 049 telefonszámokon lehet.

Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és
segédmunkást azonnali kezdési lehetőséggel felveszek csengelei
telephelyemre! Erdeklődni: Tóth Tibornól 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.

Kismamákfigyelem! Eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később
sportkocsiuá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gyermek-
hordozó. Erdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illetve este
18-19 óra között a 286 069 telefonszámon. Arvai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u. ]7. szám.

Eladó 600 !-öles zárt kert 3 db fóliasátonal. Érdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tísza u. 15. szám alatt,
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}120 nég,zetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 7. utca
végén (SzéU Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni le-
ha: Kuklis András, Csengele, Mdjus 1. u. 2I. szám.

_\ Kelőpatak u. 29. szárn alatt 900 négyzetméteres, bekerített, nor-
ton kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, v1llany) porta eladó.
\íegegl,ezés szerint a telken lévő bódéval is. Érdeklődni: Pigniczki
El-a_ Csengele, Május I.u.22. @ 286 í91

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

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u, 17.

B 06-3019 084 061

Ha bőrproblémúi vannak, allergiója, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhűzóddsa, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű ldmpdval.

Erdeklődni: Kormtínyosné Vdradí Itdikó gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. ulatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órókban).

& A leg?:iabb
ELEKTROMOS xnnrrpÁnt
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és garanciális s zerviza
138.500 Ft

technika &
Há|őzatrő| tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
c sengelei benzinkútnál. Ára:
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Táptakarmány kereskedésemben t'jzelő - és építőany agot (PB - gíz,
betongerenda, cserép, tégIa, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatétridővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig.

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

8 286 24I \e 06-3013 228 453

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

- Fényképező gép j avítás, s zahanácsadás,
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N ac s a Ján o s n é fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 doO-sots 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2/a. Bmail: csengele@freemail.hu
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Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefrré


