
XIII. évfolyam 6. szám 2005. március 15.

A nőnapi bál szépe

A bálról szóló beszámolónk a 98. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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OA falugazddsz rovata

Veszélyes űnJ)agok megsem-
misítés éne k lehetős ég ei

A növényvédő szer a mai mezőgazdasági termesztésnek is
szükséges, elengedhetetlen eszköze. Nélküle még közepes szintű,
extenzív termesztés is elképzelhetetlen. A növényvédő szerek elő-
állítását folyamatos fejlesztés jellemzi, minden évben íjabb - az
előzőeknél kevésbé veszélyes, a környezetre kisebb nyomástjelentő

- készítmények jelennek meg a piacon.
A növényvédő szerek veszélyes anyagok, felhasznáIásukat, a

göngyölegeik kezelését szigoruan szabályozzák. Az 5/1988. MÉM
rendelet - lassan 20 éve - kimondja, hogy a növényvédő szernek és

csomagolóanyagának tulajdonosa afelhasználó, ő felel a szet szak-
szerű felhasznáIásáért és a csomagolóanyag, vagy az esetleg lejárt
szer ártalmat|anításáért,

2002 májusában megjelent a 9412002. (V. 5.) Kormányren-
delet, melynek főbb pontjai az alábbiak:

1.1. A csomagolási hulladék visszagyűjtésének, újrahaszno-
sításának, áfialmatlanításának kötelezettje a gyártő, import esetén a
termék első forgalomba hozója.

L2. A gyártő e visszavételi és hasznosítási kötelezettségét
vagy maga, vagy más gyártőkkal egyiitt egy hasznosítást koor-
dináló szervezet (továbbiakban: koordináIő szewezet) útján telje-
sítheti.

1.3. Ha maga akarja teljesíteni, bejelentkezik a Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen, ahol nyilvántar-
tásba veszik.

I.4. Ha egy koordináIő szervezet itján teljesít, azaz csat-
lakozik egy koordináló szervezethez, és hasznosítási díjat ftzet, a
kötelezettségét telj esítette.

E kormányrendeletből következik, hogy a gyártő yagy maga
végzt avisszagyűjtést, vállalvaazezzeljaró összes munkát és fele-
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lösséget. vagy hasznosítási díj ftzetésének fejében átadja a feladatot
eg1, koordináló szervezetnek. Ez esetben a koordinálő szervezet
án-állalja tőle a termékdíj ftzetését is. Ha viszont ezt elmulasztja,
környezetvédelmi bírsággal sújdák (mely sokszorosa a hasznosítási
díjnak) és bevonhatj a ahatőság a működési engedélyét.

A rendeletek előírásaival lényegében kettős kötelezettség áIlt
eIő, azaz a felhasználó kciteles gondoskodni a göngyölege megsem-
misítéséről, a gyártő viszont köteles a visszagyűjtést megszervezni
és finanszírozni.

20 magy arországí engedélyes gy ártő 2003 -ban megalakította
a CSEBER Kht.-t, mely mint koordináló szervezet e feladatokat
helyettük elvégzi. A Kht, egy non-profit, nyitott közhasznú társa-
ság, azaz szolgáltatásait később is bárki igénybe veheti. A CSEBER
Kht. a hazai növényvédőszer-piac csomagolási hulladék vissza-
gl,űjtésének 95 %-át koordinálta.

A CSEBER Kht,-val szerződést kötött gyártók és importőrök
a kibocsátásukkal arányos hasznosítási díjat fizetnek, azaz ők
ftnanszírozzák a rendszer működését. A Kht. szerződést kötött 108
gyűjtőhellyel, ahol az üres és háromszor kimosott göngyölegeket a
felhasználótól tédtésmentesen átveszik. A www.cseber.hu Internet
címen lehet táj éko ződni a gyűjtőhelyek címeiről, elérhetőségeikről.

A CSEBER Kht. 2003-ban - működésének első évében - a
megállapított hasznosítási díjból - hajlandó volt a régrőI elfekvő
csomagolóanyag hulladékokat is átvenrri, azaz a gyártők hajlandóak
loltak ftnanszírozni az ország "kitakarítását". Ennek megfelelően a
kötelező 40 oÁ-os visszagyűjtési kvóta többszörösét vették vissza.
2004-ben a törvény 45 oÁ-os visszagffitési kötelezettséget írt elő,
melyet a CSEBER Kht. teljesített.

2005-ben két nagyobb visszagyűjtési akció lesz, mikor a
glűjtőhelyek - a növényvédő szeres nagykereskedők - a háromszor
kimo sott göngyö l e geket tédté smentesen átveszik a felhasználóktó l :

- június-július hónapokban - az aratás előtt - 4héten át,
- október-november hónapokban 8 héten át.

A siker kulcsa a megfelelő tájékoztatás, valamint a hatósá-
gokkal való jó együttműködés.

Gregus Sandorné
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Indul a szeIektív huIladékgyűjtés!
2005. április 5-én hatályba lép a Községi Képviselő-testület

412005. (I. 28.) KT. számú rendelete, a települési szilárd hulladék-
kezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról. A rendelet értelmé-
ben a Szegedi Kömyezetgazdálkodási Kht. foga végezni a község
közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését,
elszállitását Ennek lebonyolítása érdekében a Kht. munkatársai
március és április hónapban felkeresik Önöket a szerződések meg-
kötése céljából. Kérjük a Lakosságot, hogy a Kht. munkatársait bi-
zalommal fogadják a szerződések megkötése érdekében, hiszen a
K,ht. által nyújtott kőzszolgáltatás mindannyiunk közös érdeke,

Ké{ük szíves megértésüket!

Csengele Község Képviselő-testtilete

Egészségügyi napok
Csengele Onkormányzat 2005. március 2I-24, között rendezi

meg a hagyományos egészségügyi napokat.
AFahházban az alábbiakra kerül sor:

tüdőszűrés
vérnyomásmérés
vércukor mérés

allergia szűrés
véradás

koloszterin vizsgálat március 23-ánés24-én9-tő1 13 óráig
csontsűrűségvizsgálat március 2I-én23-án 9-tó1 13 óráio

március 21-24. között 9-től 14 óráig
március 2I-24. között 9-től 13 óráig
március 2I-24. között 9-től 13 óráig

március 24-én 8-től 12 őrátg
március 24-én9-től 14 őráig

Az egészségházban nőgyógyászati rákszűrés lesz március 21-
én és 24-én 9-től 13 őráig, Rendel dr. Farkas Elek nőgyó gyász,

A TB-kártyát szíveskedjenek magukkal hozni!
Reméljük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is sokan

élnek a helyben elvégezhető vizsgáIatok lehetőségével!

Polgármester
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Tisztelt kerékpáros!
Önnek és gyermekének éIete megér pár százforintot ?

Eg, darab piros színű, elemnlel nlűkadő hátsó kerékpdr lámpa
útlagos ára 475 Ft. A műkadtetéshez szülrséges 2 db AAA méretű
certlzaelen,t átlagos ára 2]0 Ft.

A kivilágítatlan kerékpárosok me8íakadtása összesen 685 Ft !

Ez a megtakarítás később nagyon sokba kerülhet !

_\ közúti közlekedés biztonsága, illetve saját érdekében kérjük,
hogy éjszaka és korlátozott látási viszonyok között használjon
kerékpárj án világítő berendezést.

,\ í u n kánkat s e gí t ő e gy üt tműkö dé s é t ko s z ö nj ük !

K!sTELEKl RE NDŐRKAPITÁNYSÁG
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
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o Tizenötö dik alkalommal

Nőnapi bál sok-sok
nyereménnyeI

Március 5-én a zord időjóvoltából hőzápor és hideg fogadta a

Faluházba igyekvő nőnapi bá|ozőkat. Szerencsére az előtérben a
fess fiatalemberek nem hógolyóval, hanem I-I száI virággal és pu-
szival várták a hölgyeket. A belső melegítővel is ellátott vendégek
nézelődéssel, beszélgetéssel, tombola vásárlásával töltötte ki a va-
csoráig hátralevő perceket.

20 órakor Sánta Ferenc polgármester köszöntője után a csinos
polgárőr fiúk "futószalagon" hozták a vacsorát. A sasszem-brigád
f,rgyelmét nem kerülte el, ha valahol pótolni kellett valamit. Az
ennivalóval mindenki elégedett volt, dicsérték az ővoda szakácsait,

A pocakok megtelése és az asztalok tányérmentesítése után
egy ideig tébláboltunk, majd bevonult a Gumimacik csapata. Ők
hatmadszor vendégszerepeltek nálunk, most is sikert arattak. A mű-
sort a tánc és egyéb foglalatosság követte,

Ejfél előtt átverezésre keniltek a megmaradt sorsjegyek, majd
egy jászszentlászlói vendég megnevezte a zsűri által kiválasáott bál
szépét. Idén ezt a megtisáelő címet Magony Rita nyerte el. A gr,ö-
nyörú virágcsokor és egy torta mellé megkapta Nacsáné Marika
csodaszép festményét is.

Végre elérkezett a várva várt sorsolás. Csendes fohászok
szálltak Fortuna felé. Először kilenc szerencsésnek a népszerű író,
Nemere István dedikálta ajándékkönyveit, majd jöttek sorban a

felajánlott tombolatárgyak. Végül a báI szépét kérték fel a fődíj
kihűzására. A Dénes Balá.zs által felajánlott aházimozi-rendszerért
Bangó Péter mehetett ki boldogan.

A lelki "megpróbáltatásokat" hajnalig tartó mulatozás oldotta
fel. Ehhez az egész este folyamán lelkesen muzsikáló Csáki zenekat
biztosította a zenét.
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A fődíjat Bangó Péter vihette haza
(fotók: Nacsa Jánosné)

A rendezvényt felajánlásaikkal támogatták: Árvai Kálmán,
Baranyi József, Czibolya András, Csengele Község Önkormány-
zata, Csókási Tibor, Csókási Zoltán, Csúri Ferenc, Forgó Jenő, id.
Kormányos Sándor, ifi. Kormányos Sándor, Kuklis András, Málik
Isnánné (CBA), Nagypál Mihály, Nemere István és Nemere llona,
Rényiné dr. Torontáli Renáta, Susánszki János Zoltán, Széplaki
Sándor, Tóth Csaba, id. Tóth István, Vetter Kft.

kontesz Józsefné

*?krí

A Nacsa Jdnosné bdli fényképei megvásárolhutók a Faluhdzban
Törköly Ágnesnél!



- 100

5 zo c iől ís szo lgől ta tős - tervezés i
koncepciő GX. rész)

A képviselő-testület nemrég tárgyalta meg és fogadtu el Csengele
önkormányzati szocíális szolgálat-tervezési koncepcióját. A 13

oldalas dokumentum (plusz tábldzatok) igen igényes munkdra
vall, részletesen kidolgozva a témdt. Ebbű közlünk részleteket.

Alap ellátús fej lesztés én e k c élkitűzés ei

A nemzetk özileg elismert magyaí családtámo gatási rendszer
mellett is sokszor megoldhatatlan gondot jelentenek a népesség el-
öregedése és a családszerkezet átalakulása kapcsán felmerülő gon-
dozási, ápo l ás i szüksé g letek a j e lenle g azokat v é gző hozzátarto zők,
a szociális ellátórendszer és az egészségügyi szektor számára egya-
ránt. A jövőben szükséges a társadalombiáosítás és a szociális
szféra közötti munkamegosztás újragondolása, Szükséges az
otthoni és közösségi gondoskodás, a családi alapű ellátások fejlesz-
tése. Az idősekről való gondoskodást az ápo|ásukat segítő szolgál-
tatások kapacitásainak bővítésével, az ápolást végző családtagok
támogatásával kell fejleszteni. FolYatni szükséges a még hiány,os
személyes gondoskodást nyújtó ellátások fejlesaését (pl. jelző-
rendszeres házi gondozás) - az egyenetlenhozzáférési lehetőségek
j av itása, és a v álasztási lehető sé gek bővíté se érdekéb en.

Biáosítani kell, hogy a gyermekekről, illetve idős vagy beteg
hozzátartozókról való gondoskodás formái minél szélesebb körben
hozzáférhetővé váljanak (rugalmasak és megközelíthetők legyenek
a fogyatékossággal élők számára is).

Szükséges a családok preventív és elsődleges ellátásában,
konfliktus kezelésében résávevő alapellátások fejlesáése. Fontos a
helyi szociális intézményi ellátórendszerben dolgozók összehangolt
munkája.
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Folvamatban van a községben működő házi gondoző szolgá-
lat létsámanak bővítése 1 fővel, tekintettel atanyai lakosság minő-
ségi ellátására. Továbbá fontolgatjuk a tiszteletdíjas gondozó-szol-
gálat ber,ezetését, mely korábban a községben jól működött.

Céiul tűatik ki a házi szociális gondozőszolgáIat munka-
társainak szakmai képzését. Továbbra is kiemelt feladat kell legyen
a képzések szervezése, mely lehetőséget nyújt a szakmai ismeret-
szerzésen túl a szemléletváltozásra is a változő jogszabály isme-
retek nikrében,

Fontos a helyi szociális intézmónyi ellátórendszer eszköze-
inek pótlása, illetve űj eszközök beszerzése (p1. új személygépkocsi
r ásárlása)

A helyi újságon keresztül fontos az információ kiáramlása a
lakosság felé. Továbbá nagy jelentőségű az ellátórendszerben
résavevők részétőI az információk visszacsatolása az önkormány-
zat szakigyintézője felé, az esetleges önkormiányzatí szintű, szak-
mai döntések előkészítésében.

Az alapellátás fejlesztése érdekében minden lehetséges pályá-
zati lehetőséget ki kell használni, amely
- új ellátási formák kialakítására,
- tárgyi feltételekjavitására,
- személyi feltételekbiztosítására,
- szakmai képzés, továbbképzés terén a lehetőségekre,
- minőségi rendszer kiépítésére,
- információs bázis kialakítására irányul.

Partnerségre kell törekedni főként az egészségügyi, a oktatási
intézményekkel és a foglalkoztatást segítő szervezetekkel, valamint
ellátottak érdekkópviseleti szervezeteivel.

Az életszínvonal csökkenésével egyenes arányban nő a szo-
ciálisan hátrányos he|yzetű gyermekek száma. Ez jelentősen kimu-
tatható az iskolaérettség vizsgálata során, melyet az ővoda nagy-
csoportos gyermekei között végeznek. A problémák elsősorban a
beszéd, és mozgáskészség (finomkéz-mozgás) területén jelentkez-
nek. A problémák orvoslására logopédus, és fejlesztőpedagógus al-
kalmazása je lentene m e go ldást.

A gyermekek iskolába jutása érdekében szükséges a közleke-



-102-

közlekedés hatékonyabb koordinációj a.

A szociálisan rászoruló családok, valamint nagycsaládosok
karácsonyi élelmiszercsomaggal való támogatása is jelentős segít-
séget nyújtana.

A művészeti iskola támogatása továbbra is célszerű, mivel a
gyermekek jelentős része igénybe veszi ezt az oktatási formát. Je-
lentős eredményeket érnek el az iskola tanulói.

A tizenéves korosáály szabadidős programjának eltöltését
elősegítené egy kondicionáló terem létrehozása a Faluházban.

Az általános iskolánál az előző években jól működően szer-
vezett DADA program további oktatása szükséges.

Vdrható eredmények

Az eurőpai normáknak megfelelő, a lakossági igényekhez
j o bb an igazo dő, di fferenci ált, korszerű intézmény rendszer j ön létre,
és javul az ellátottak életminősége.

A fogyatékosok esélyegyenlőségérőI szőlő törvénnyel össz-
hangban önállóbb életvitelre lesz lehetőség a közíntézmény aka-
dálymentesítésével.

Az álta|inos iskolánál biztosított a DADA progíam a további
oktatása.

Az ellátást biztosító alkalmazoítak létszámban és szakkép-
zettségben a követelményeknek megfelelnek,

Önkormány zatunk feladatellátási kötelezettségének magasabb
szinten tesz eleget.

A civil szféra bevonásával hatékonyabb együttműködés jön
létre a szociálpolitika szereplői között, s ez elősegiti az ellátotti jo-
gok érvényesülését.

\r'r'\
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Előj egyezhető a
CSENGELE LEXIKON!

_\ Csengelei Krónika szerkesáősége a 2005-ös falunapokra
meglelenteti községünk adatainak enciklopédiáját, a Csengele Lexi-
kont.

A több mint 200 oldalas kötetből maximum 150 példány kerül
kiadásra. A korábbi falutörténeti könyvhöz hasonlóan ez is sorszá-
mozással és a tulajdonos nevével lesz ellátva. A puha bodtós vál-
tozat 3000 Ft-ért, a keményborítós 5000 Ft-éft rendelhető meg. Az
e 1 ő fi zetéseket Törköly Ágnes fo gadj a a F aluházban.

Rendeléseket a 150 példany elfogy,táig, de legkésőbb 2005.
r-nárcius 31-ig tudunk elfogadni.

A Csengelei Krónika szerk.

Régi idők időj árása
Falunk lelkéslei, majd plébánosai 1936 óta jegyzik fel az egy-
hrízköuég életére vonatkozó eseményeket. Emellett az időjúrdsra
1,onatkozó atlatokat is megőrizték az utókornak. Így most be
tudjuk Önöknek mutatni a régmúlt meteorológiai történéseit.

1963

Március 1-jén - 14 'C volt. Hosszú és kemény telünk volt.
Hti és jég borítja a földeket. Későn lehet a tavaszi munkákhoz fog-
1]1,

Húsvét után, április 18-án megjött a jó idő. Egész nyárias me-
leg voit a hónap végéig. Május elején hűvösebbre fordult.

Május 2. felében többször igen jó esőt kaptunk az előző szá-
razság után.

November 1. Szép időnk volt és sokan jöttek a temetőbe a
halottakról való megemlékezésre.
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November 20-ig igen kellemes időjárás volt e hónapban. A
legtöbb napon 20'C körül volt a nappali hőmérséklet.

December hónapban nagy hidegek voltak és sok hó leesett.
Csengelén * 2I "C-t mértek, az ország más részén - 25 "C-ig.

December 22-én olyan járhatatlanok voltak azutak a nagy hó
miatt, hogy az aznapi vasárnapi miséken I0, 12 és este 7-es lét-
számban vettek részt.

1964

|Az eIőző év] december 10. óta erősen hideg ídő jáít egészen
január végéig, Jarulár 3l-től február 6-ig jő idő volt. A hó olvadás-
nak indult. Február 7-től ismét téli időjárás van,

Február utolsó napjaiban és március elején kicsit jar.trlt azidő
és olvadt a hó.

Március 7-én több mint 10 cm hó esett. Egy hét múlva elol-
vadt, de március I6-án ismét erőshavazás volt igen erős keleti szél-
lel,

Október 11-től 23-ig majdnem minden nap esett az eső, I-2
nap szünetével. Utána is egészen november közepéig sok volt az
eső.

December 4-én délután elkezdett havazni és pár nap alatt
jelentős hóréteg borította a földet. Az utak elég rosszak lettek, mert
nappal meg-megolvadt a hó egy része és ez jéggé változott. 18-án
elolvadt a hó nagy tésze. Lassan az enyhilés következtében sárossá
váltak azutak.

December 26-án, 27 -én havazott, de 28-án este elolvadt. 29-
én reggel + 6 oC volt és megindult az esőzés,

1965

Január 19-én nagy mennyiségű hó esett, Az utak 2 hétig alig
járhatók voltak, akkor elolvadt a hó.

Aprilisban és májusban (23-ig) szokatlanul hideg volt és
rendkívül sok eső esett.

Igen sok eső volt egésztavasszal és a nyár elején is.
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Október lZ-én annyira lehűlt a levegő, hogy be kellett az íro-
dába f,íteni .Éjszakafagy volt,

November 2-án,hosszú sziinet után, jó eső volt. Villámlott és
mennydörgött.

(folytatjuk)

ODarts bajnoksdg

Fődi Zoltán háromszoros bajnok
A Korona sörözőmárcius 4-én rendezte újabb nyíldobó baj-

nokságát. A versenyen 1 1 játékos vett részt,
Elsőként a krikett került sorra. A játéknak Haraszti Roland

vetett véget 45 hibaponttal, így ő szerczte meg a bajnoki címet.
\,tásodik helyen Haraszti Zsolt végzett 50 hibaponttal, mig a har-
madik Pálnok József lett 168 hibaponttal.

Mester 501-ben új bajnok született: Kormányos Zsolt első-
ként fogyasztotta el a pondait. Túri Komél 15 ponttal a második,
Páinok Jőzsef 70 ponttal a harmadik lett.

Fődi ZoLtán a dupla ki-beszállós 301-nél csatlakozott be a
bajnokságba, és azt mindjárt meg is nyerte. Mészáros Péter 16 pont-
ja a második helyre, Ceglédi Csaba 99 pontja a harmadik helyre
r olt elegendő

A Shanghai versenyszámnál meg|egyzendő, hogy az elődön-
tőben Fődi Zoltán2l4 pontot ért el. A döntőben Vígh Attila kezdett
elhúzni, amikor a hatodik körben Fődi Shanghai-dobásával (73
ponttal) véget vetett a közdelemnek. Vígh 86 pondával második,
Túri Kornél36 pontjával harmadik lett.

Legtöbb pont dobásában (high score) is Fődi Zoltán végzett
az élen 669 ponttal. Vígh Attila 647 pontja a második helyre, Csó-
kási Tibor 465 pontja a harmadik helyezésre volt elegendő,

Molnár Mihály
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Hirdetések
Szeretni fogja!

Házi készitésű süteményt lakodalmakra, ünnepekre, fogadásokra,
családi találkozókr a, rendezv ényekre, bar áti összej övetelekre, vagy
nassolásra is lehet rendelni. Reform és diabetikus sütiket is
vállalok. Előrendelést a 06-621278 477 telefonszámon lehet leadni
Kre i niker Mái'ánál. Hé.zho zszál lí tást i s v á11 alunk !

Ertesítem tisztelt vástírlóimat, hogy a virágbolt átmenetileg a
lakdsomon üzemel. Nyitva keddtű szombatig 8-12 óru között.
Telefon: 06-30/2 658 284 Hunyadi Ilona

Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szám alatti porta tervrajzzal,
rajta lévő 3 fólia öntözőberendezéssel, 380 Voltos villannyal,
norlonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Erdeklődni lehet: Hell
Rudolf, Csengele, Akácfau. 10. szám, Telefon: 286203.

Etadó a Csengele 254. számú tanya. Erdeklődni lehet Yincze János
temetőgondnoknáI (telefon: 0ő-30/3 172 200).

Gépi hímzés!
GégIogók, emblémák, saját tervezésú ralzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését váIlaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretettel !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR UÁZ Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 75. Telefon/fax: (06-62) 54'l 570



-107-

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

Eladó 600 !-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri
Istl,án vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 1 5, szám alatt.

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). zÍra: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerítet,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.u.22. @ 286 L9I

.-.: 2i;l6kártva készítés a §zomszéd faluban! 

=Diesel és benzin Írzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkétrtya készítést vállalom (géanzemii-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u. 17.

F_\ 06-30/9 084 061

Ha bőrproblémái vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás fójdalmai, izomhúaódása, fájdalmas ízületi mox,gásaí, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű ldmpával.

Érdeklődni: Kormúnyosné Váradi Ildikó gyógytornúszndl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).
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Táp {akarmány kere skedé semben tizelő - é s építő any agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel báz-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig,

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

E 286 24I a06-30l3 228 453

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

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

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

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

v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

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