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OA falugazdász rovata

A területalapú túmogatdsról

Tárnogatási kérelmet az a mezőgazdaságí termelő nyújthat be,

aki a hasznosítható területek vonatkozásában a hasznosítással össze-
füg gésben felmerülő kö ltsé get, illetve ko ckázatot vi seli.

Csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a terület eléri
vagy meghaladja az I hektárt Amennyiben a terület több mezőgaz-
dasági parcellából áLl, az egyes mezőgazdasági parcelláknak el kell
érniük vagy meghaladniuk a 0,3 hektárt. A támogatás legalább 0,3

hektár egybefiiggő szőlőültetvény vagy gyümölcsös területére önál-
lóan is igényelhető. Egy mezőgazdasági parcellára csak egy támoga-
tási kérelem nyújtható be.

A támogatás igénylésének alapjául szolgálő mezőgazdasági
p arcellákat me gfel elő állapotban kell tartani,

A kérelmet 2005. május 1l-ig kell benyújtani aMezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnak, kizárőIag az általa rendszeresített
2005. évi formanyomtatványon, és az ahthoz mellékelt egyedi blokk-
térképen. Mellékelni kell a regisztrációs számot is. Ennek hiányában
a kérelemhez csatolni kell a nyilvántartásba vételi kérelmet is,

Az MVH a tátmogatási kérelem befogadásaról 2005. június 1 1-

ig igazo|ást á|Iít ki, és megküldi a mezőgazdasági termelő részére.

Az ígazolás kiállítása nem minősül a támogatási jogosultság vagr-

más j o gosultság feltételek telj esítése i gazolásának.
A támogatási kérelem 2005. június 5-ig módosítható az M\|H

által rendszeresített formanyomtatványon. Hiánypótlás egy alkalom-
rnal teljesíthető. Amennyiben a mezőgazdasági termelő a hiánypót-
lási felhívásnak határidőre nem tesz eleget, ahatáridőn tul benyújtott
kérelemhez fűződő j ogkövetkezményeket kell alkalm aznt. A megha-
tározotthatárnapon túl hiánypótlás nem fogadható el.

Gregus Sándorné
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oszomszédoló

Csengele Bakson
vendégeskedett

Több él.vel eze\őtt vette kezdetét egy szomszédolási lehetőség,
amelyet a Délmagyarország szerkesztősége indított útnak. A rendez-
vénysorozat lehetővé tette, hogy sok kis község megismertesse egy-
mással kulturális éIetét, Ebben az évben településünk Bakson tett ba-
ráliIátogatást.

Március 19-én a kora délutáni órákban két busz yárta aFaluhéa
mellett, hogy a fellépők és a fellépésekhez valő zenészek felszálljnak
rá. Majd a csengelei csapat útnak indult, hogy megmutassák a tőliink
nem túl messze lévő településnek, hogy nálunk milyen kulturális mű-
sorok születnek.

Megérkezésünk után először Baks polgármester asszonya kö-
szöntötte a vendégeket, majd Sánta Ferenc polgármesterünk tartott

egy rövid bemutatkozást a megjelenteknek. Elsőként a kis furulyások
léptek színpadra. Ók szeptember óta zenélnek, és ez volt az első vi-
déki fellépésük. A pünkösdi rőzsa, Este van már nyolc őra, Jaj de fé-
nyes nap van, A bundának nincs galléqa cimű darabokat adtak elő.
Amilyen nagy izga|ommal készültek a fellépésre, olyan szépen szere-
peltek.

Ezután a Fúvószenekar ós a Mazsorett csoport fellépése követ-
kezett, akik együtt és külön is szép produkciót nyújtottak. Megyei és

országos versenyre való eljutásuk, valamint külföldön való fellépé-
seik is kiváló tehetségük et bizonytja.

A Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5. osztá-
lyos társastáncosai Cha-cha-cha-t adtak eIő, a6. oszíályosoktól pedig
Jive-ot láthatott a közönség.

Nagyon aranyos műsort láthattunk Hegedűs Dóra előadásában,
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A mazsorettek műsorát a Jűvószenekar kísérte
(fotó: Törköly Ágnes)

aki Milne: A király reggelije című versét szayalta el. A közönség
mo solyo gva fo gadta produkciój át.

A hetedikes lányokból á1l-.ő társastánccsoport nagy meglepetést
okozott. Ők ugyanis valami különleges táncra vágytak. amit Czirok-
né Krizsán Zsuzsarlna egykettőre meg is tanított nekik. Michael
Flatley nyomdokain haladva ír néptáncot adtak elő, amivel kellőképp
lenyűgözték a közönsé get.

A második éve furuIyázó kis csapat is színpadra lépett, ügyesen
szerepeltek és remélhetőleg méltó utánpótlásai lesznek a fiivószene-
karnak. A kis furulyásokhoz hasonlóan az ő felkészítőjük is Czirok
Zoltán, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy remekril elsajá-
títsák a hangszertanulás fortélyait.

A három mészáros című mesej áték nagy sikert aratott. Pálin-
kásné Ágika néninek köszönhetően nagyon felkészült volt a művé-
szeti iskola alső tagozatának színjátszó csoportja, akik egy megmo-
solyogtató történetet adtak elő.
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A Cha-cha-cha és Jive mellett Rumbát is láthattunk még a Ia-
tin-amerikai táncok közül.

Rényi János és Longa Áaam szintetizátoron előadták a Sok
idegen, T:úl az Operencián, Legyen a Horváth-kertben Budán című
számokat, ami nagy tapsot vont maga után. Nagyon jól szerepeltek a
fiúk.

Utolsó előtti műsorszámként felcsendült a népszerű Safri Duo
két legsikeresebb száma és Ricky Martin: Bailamos című dala. A
Greksa Tibor által felkés zítet Űtőegyüttes fellépését fergeteges taps
fogadta. Nagyon tehetségesek a fiúk, talán mindannyian a "dobok
mögé születtek"?

A műsorcsokrot a Népdalkör és a Citerazenekar műsora záfta.
Jó volt nézni őket, ahogyan énekeltek, és tudni azt, hogy ők a mi kis
falunk nyugdíj as csapata.

A műsor után a baksiak megvendégelték a fellépőket, akik úgy
gondolom, hogy nagyon kitettek magukért. A csengeleiek ugyanis
egy nagyon színvonalas fellépést tudhatnak maguk mögött.

Süli Gabriella

OBaks jön Csengelére

Megh ívó a szomszédolóra
2005. április 2-án (szombaton) 16 órakor hagyományos "Szom-

szédoló" |esz a Faluházban, melyen idén Baks mutatja be kulturális
műsorát,

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk !

Törköly Ágnes
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O820-an a tüdőszűrésen

Idén is sokan voltak az
egészségügyi napokon

A korábbi évekJtez hasonlóan az ez évi egészségügyt napok is si-
keresen zárődtak. Bizonyítékul néhány adat; a tüdősztirésen 820-an
vettek részt, vérnyomást, vércukrot, koleszterin szintet 180 fő
e|Ienőriztetett, allergia szűrést 37-en vettek igénybe és 32 fő adott
vért.

M. M.

okískőrös

Csengelei sikerek a cselgáncs
versenyen

Nemrég Kiskőrösön nemzetközi judo versenl,t rendeztek, me-
lyen a magyarok mellett román, horvát és szerb sportolók is részt
vettek.

Csengelérő.l két versenyző indult, ők a I0-I2 éves korcsoport-
ban küzdöttek. Arvai Márk (50 kg) III. helyezést, Berényi Pandora
(a3 kg) I. helyezést ért el.

Gratulálunk az iflu sportolóknak!
M. M.
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Tűzesetek
\,íárcius közepén két tűzeseI történt egymást követő napokon.
Március I6-án a Csikótelep körüli avar gyulladt meg, melynek
eioltására a kiskunfélegybázi tűzoltőság két szerkocsit küldött ki.
}4ásnap Nagy Mihály tanyája körül kapott lángra az aljnövényzet.Itt
már anyagi kár is keletkezett: kb. 10 körbálás szalma égett eL Az
oltásban a helyi önkéntes tűzoltók is résá vettek.

M. M.
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Ongyilkosságot
akadályoztak meg

Sajnos a többi Csongrád megyei faluhoz hasonlóan, Csengelét sem
kerülik el az őngyílkosságok. Legutóbb március 2I-én riasztotték a
rendőrséget, mivel egy fiatalember szerelmi bánatában megunta éle-
tét, gyógyszereket vett be és ezt a búcsúlevelében környezete tudo-
mására is hozta. Az életunt keresésébe 8 csengelei polgárőr is bekap-
csolódott. Közülük ketten - Árvai Kálmán és Gyapjas Ferenc * akad-
tak rá a métr eszméletlen állapotban lévő személyre, akit kőrhazba
szállíttattak Szerencsére nem lett különösebb baja, már másnap
hazaengedték.

M. M.
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oAusztráliában

Margit nénl messze földön járt
Konczné Margit néní október 23. és februdr 27. között Ausztrá-
liában vendégeskedett. Legutóbb, 1999 novemberében a férjével
ketten mentek, most viszont egyedül indult a hosszú útra. 4 hónapot
töltött a távoli földrészen, hogy Mdrti lánya mellett lehessen,
amikor megszületik a kis Brandon. Az unoka világra jötte nagy
örömmel töltötte el, de emellett rengeteg élménnyel is gazdagabb
lett.

Gondolom, nagy izgalom volt az indulás előtt. Félt-e a hosszú
repülőúttól?
- Úgy volt, hogy 13 órakor indul a gépem, de kicsit késett, és így 15

óra lett belőle. A bűcsűzás elég nehéz volt. ott voltak velem az
unokáim, a lányom, a férjem, akiket tényleg nagyon sajnáltam itthon
hagyni, de sajnos nem volt más vá|asztásunk. meít nem volt elég
pénzünk kettőnkre és a lakást sem akartuk őrizetlenül hag,vni. Kicsit
pityergősre sikerült a búcsúzás, de elég hamar találtam egy magvar
házaspárt, akikkel tudtam beszélgetni a repülőn. Az angol tudasom
sajnos elég kevés, sokan mondták is, hogy nagy merészség volt így
elindulni. Nem volt félelmem, inkább csak izgultam, hogy odaéqek.
Mennyi időt vett igénybe azatazás?
- Összesen 24-25 órát. Londonig2,5 őra az út, utána Szingapúrig 14

és fél óra, Innen Marburg-be kb. 5 óra volt, onnan pedig Brisbane-be
megint 2,5 őra" Ez kimondottan csak a repülőút, a közbeeső r,ára-

kozások ebben nincsenek benne, A repülőn a kiszoigálás nem voit
olyan színvonaias, mint máskor, valahogy nem törődtek velünk.
Mi itt, Csengelén októberben még a té| e|őtt álltunk, és nem is
gondoltuk, hogy ilyen hideg és fagyos időjárásban lesz részünk.
Margit nénit milyen időjárás fogadta a mindig meleg Ausztrá-
liában?
- Nagyon esett az eső végig, még viharba is kerültünk. Mire
Ausztráliába értem, ott sütött a nap. Van ott is évszakváltás, a kicsit
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őszies időjárást ott télnek veszik. Ez aztjelenti, hogy + 5 és 10 Cel-
sius fok között van éjszaka a hőmérséklet. Nappal viszont ugyanúgy
t5-20 oC van. ŐU ert nevezik télnek. Nyáron 35-42 oC van, de nem
egészen olyan, mint az itthoni meleg. Sok a para. Amikor á|l az em-
ber. akkor is izzad, mert annyira vizes a levegő. Naponta többször is
tus alá kell állni, így elviselhető a meleg.
Azt fudta-eo hogy az őzon|ylk Ausztrália felett van?
- Igen, tudtam. Ott ez ellen úgy védekeznek, hogy mindenki naptejet
használ és 30-as faktor számít, Igy nem is vagyok annyira leégve,
mint amennyitnapoztam. Mártikámékat is hívták bőrvizsgáIatra, na-
gyon vigyáznak az emberekre ebből a szempontból. Egy évben egy-
szer megvizsgálják a bőrüket.
}Iint tudjuk, Mártiék már 6 éve ott élnek kint. Hogy érzik
magukat?
- Nagyon jói megvannak, sok a barátjuk. Sok magyar is van, de
auszttáI barátatk is vannak. Sokat eljámak sportolni" A baseball
nagyon nagy sportág Altsztráliában, valamint a krikett és a golf is.
Szabadidejében mindenki avíz mellett van. Vagy csőnakéanak, va1y
twáznak kajakkal. Minden embemek kapcsolata yan a vízzel, nincs
olyan ftatal, aki nem lovagolná a hullámokat.
Hol laknak?
- Most Noosa Vill-ben laknak, Ez egy hatalmas város, de nincs város
jellege, inkább olyan, mint egy nagy falu. Falusi jellegűek aházak is,
mindenhol kertek vannak. Gyönyörű a kömyezet, ahol élnek. A
folyópartra jártunk esténként sétálni, ahová estefelé millió színes
papagáj csap le afákra.
}Iiíel foglalkoznak?
- Márti könyvelő egy cégnél. Nem csak egy, hanem több vállalatnak
is könyvelnek ők. Á férje, Zoli belső burkolóként dolgozik. ÁIta\a-
ban medencéket építenek, de nagyon sok szállodát is,

Hogyan látja, hogy élnek ott az emberek? Sokkal könnyebb
nekik a megélhetés, mint nekünk itt, Magyarországon?
- En szívesen ott laknék, minden gondolkozás nélkül kimennék.
Dolgoznak ott is emberek, ugyanúgy rrrint rrráshol, de a munkastílus
egészen más. 8-9 őrára járnak munkába és délután 4-5-íg vannak ott.

A közlekedés szempontjaból megemlítem, hogy ott egy liter benzin
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most 85 cent, ami kb. 100 forint. A nagyáruházakban olyan kedvez-
ményeket adnak, hogy a blokk végén van egy jelzés, hogy mivel ott
vásároltál. így minden liter benzinből van 4 cent kedvezmény, Sehol
nincsen például parkolójegy, sehol sem kell ftzetni a fi,irdési lehe-
tőségért a strandokon. Nagyon nagy divat, hogy az emberek nem
otthon csinálják a vendéglátást, hanem a parkokban, Ott gázzal és
fával lehet sütögetni. Sehol nem kell a mosdóért ftzetni és sok helyen
még virág is van a toalettben. Ott a munkanélküli annyrt kap, hogy
felülmúlja azt a szintet, amit itthon éjjel-nappali munkával megke-
resünk. Olyan is kaphat munkanélkülit, aki beteg. Zoltnak is fájt a
háta és onrosi igazolással bement a munkaüglne, hogy ezt a nehéz
munkát nem tudja csinálni, és kap munkanélkülit. Ott a fizetés heti,
nem havi, és a számlák is heti rendszerességgel mennek. Senki sem
tart magéná| pénzt. A boltok is olyan kedvezményt biztosítanak,
hogy adnak egy hónaprakártyát és hónap végén egy összegben kell
rendezni avásárlást.

Süli Gabriella
(olytatjuk)

Iskolaí versmondó verseny
Március 18-án rendezték meg az alsósok versmondó versenyét,

amelyrrek az iskola egyik tanterme adott otthont. Sok gyermek
vállalkozott a megmérettetésre, elÁez képest kevés érdeklődő hozzá-
tartoző volt jelen.

Az alkalomhoz illő módon ünneplőbe öltözött tanulók arcát
nemcsak a meleg festette pirosra, hanem a belső feszültség is. A
rangos helyezésekért először az 7-2. osztályosok, majd kisebb szünet
után a 3-4. osztályosok versengtek. A hosszabb-rövidebb versek
jobbnál jobb előadása dicséri a felkészítő pedagógusok munkáját és a
di ákok szor galmát, talpraes ettsé gét.

Miután minden szavalat elhangzott, a zslxí tagai vissza-
vonultak döntéshozatalra, Eközben pogácsa és tea feledtette a gyere-
kekkel az átélt ízgalmakat A tanácskozás után minden résávevő
emlékl ap ot kap ott, maj d következett az er edményhirdetés.
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A zsűri elnöke, Tóth Józsefné Matyóka gratulált a
versmondóknak. A 3-4. osztályos korcsoportból az első Hegedűs
Dóra (3. o.), a második Törköly Vivien (3. o.), a harmadik Nagy D.
Bence (3, o.) Iett. Az I-2. osztáIyos szavaiók ktiztil az első helyezést
Holo Patrik (1. o.) érte el. Második Pigniczki Dóra (1. o.), a harma-
dik Hajagos Henrietta (2. o.) lett. A kisteleki versenyen ők képviselik
Csengelét.

kontesz Józsefné

,,Feltámadt Krisztus, vigadjunk!"
A népszeru húsvéti ének, melyet oly sokszor éneklünk, jól

érzékelteti, hogy kereszténységünk legnagyobb ünnepét üljük,
amikor Húsvétvasárnap elmegyünk a templomba, és a dicsőségesen
feltámadt Urunkat, Jézus Krisztust dicsérjük megváltó művéért.

Feladatunk ugyanakkor nem csak az, hogy megemlékezzink a
megváltói műről, hanem az is, hogy a saftt életünkre következtetést
vonjunk le. Hogy mit, nagyon egyszerű. A Jézus áItal közyetített
ajándékot elfogadva, mi is szakítsunk bűneinkkel, és engesáelődjünk
ki Istennel és emberrel, hogy a húsvét ünnepe ne csak emlékezés
legyen a számlxt7<ra, hanem annak ünnepe, hogy mindannyian
meghívottak vagyunk az üdvösség elnyerésére.

Mit jelent számukra a Húsvét tinnepe? Könnyű kérdés, mégis
nehéz rá vá|aszt adni. Erdekes felmérést készítettek egy magyar-
országi általános iskolában, ahol arra kérdeztek rá, hogy a két leg-
nagyobb ünnep mit jelent a gyerekeknek. A válaszok példaértékúek
voltak. A hittanos gyerekek mindkét ünneppel, a Karácsony és a
Húsvét ünnepével kapcsolatosan egyaránt Jézus Krisáus működé-
sének két sarokpontját tdézték fel. A nem vallásos gyerekek nagy
része a Karácsonyról tudott ím| azt a béke, a szeretet, az aJé,ndé-
kozás ünnepének tarlotta. Ezzel szemben a Húsvétról csak a népszo-
kásokat tudta leírni, illetve azt, hogy csokoládé nyulakat kapnak. Ha
körülnézünk, a felnőttek sem tudnának egyebet erről az ünnepről. A
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Karácsonyból ha elvesszük a legfontosabb vallásos tartalmat,még ott
marad a béke ünnepe, az qándékozás, a karácsonyfa; a Húsvétból ha
elvesszük a vallásos tartalmat, nem marad semmi, csupán néhány
népszokás.

Erdekes, hogy a Karácsonl a világ is ki tudta sajátítani, de a
Húsvéttal nem tud mit kezdeni. A kereszt botránya és a feltámadás
dicsőséges ténye nem elég vonző abban avilágban, ahol az egyén, az
egyes ember gazdagodása és jóléte a legfontosabb. Az ilyen világ
nem tud vigadni Jézus feltámadásán, aki a szenvedés ós kereszt által
nyerte meg és adja tovább a dicsőséget. Talan ezért is van az, hogy
olyan nagy port kavart fel Mel Gibson Passió című filmje. A világ
nem akar hallani a szenvedésről, a kínról, hiszen az ellentmond a
fogyasztói társadalom elvárásainak.

Isten megtehette voina, hogy sokkal kevésbé drasztikus, és a
mai világnak ig tetszetős formáját váIasztja a megváltásnak, de
mégsem tette, Éppen ellenkezőleg: ,,Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz el ne vesszen,
hanem örök élete legyen!" Megtestesült, eljOtt közénk, egy lett
veltink, a bűnt kivéve. Az ember minden szenvedését megtapas^altat
Szenvedésével pedig megadta nektink a lehetőséget a mennyei örök
dicsőséghez!

Van tehát miért örülnünk, van mit ünnepelni: ,,Feltámadt
Krisztus, vigadjunk!"

sutka István

oFoci krónika

Győzelmekkel indult a szezon
2005. március 20. Pusztamérges - Csengele 1:2 (1:1)
Csengele: Demeter, Túri, Kiss, Pálfi, Góra,Yárszegi, Sándor, Kubát,
Mészáros (Heim 46.'), Wenner (Csala 60.'), Juhos (Haraszti Zs. 80.').
Csengelei gőlszeruők: Kubát, Góra.
Szerencsét hozott afekete macska,
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2005. március 26. Csengete - rÁPE ESK II. 5:0 (1:0)
Csengele: Demeter, Heim, Kiss, Góra,Pálft, Sándor, Yátrszegl (Csala
70.'). Kubát, Mészáros (Haraszti R, 60.'), Wenner (Haraszti Zs.65.'),
Juhos.
Csengelei góllövők: Wenner (2), Juhos, Heim, Haraszti R.
I'ég,e jó pólyán játszhattunk és akár kétszámjeglű győzelmet is
arathattunk volna.

Kun-Szabó Tibor

Sorsolás a CBA-ban
\íarcius 1. és 31. közötti időszakra a CBA újabb nyereményjátékot
hirdeteft, amellmek sorsolása április 4-én délelőtt 10 órakor lesz.
Sok-sok értékes ajándék fog gazdára találni, Mindenkit szeretettel
r,árnak a bolt dolgozói! A nyertesek listáját a Csengelei Krónika
kör,etkező száma fogja kozOlni.

S. G.

Hirdetések
Kútfú rás, kútjavítás garanciával !

Öntözőrendszerek telepítése,
karbantartása.

Ú; és haszn á|tvízszivattyúk
forgalmazása

kedvező árak!

Csányi Imre -rm-1

Forgalmazok továbbá:
- kút alkatrészeket,
- szórófejeket,
- öntözőrendszer kellékeit,
- új és hasznáIt szivattyűt

(többféle típust),
- hidroforokat.

06_3 0l2 295 1 18
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Szeretni fogju!
Hazi készítésű süteményt lakodalmakra, ünnepekre, fogadásokra,
családi taláIkozőI<r a, rendezvényekre, bar áti összej övetelekre, vagy
nassolásra is lehet rendelni. Reform és diabetikus sütiket is vállalok.
Előrendelést a 06-621278 477 telefonszámon lehet leadni Kreiniker
Mái.ánáL Házho z szállitást i s vállalunk !

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

Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szám alatti porta tervrajzzal,
öntözőberendezéssel, 380 Voltos villannyal, nortonkúttal, sóderrel,
betontörmelékkel. Erdeklődni lehet: Hell Rudolf, Csengele, Akácfa
u. 10. szám. Telefon: 286203.

Eladó a Csengele 254. számú tanya. Erdeklődni lehet Yincze János
temetőgondnolcrtál (telefon : 0 6- 3 0/3 ] 7 2 2 00).

Gépi hímzés!
Géglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek,
névre szóló törülközők stb. gépi hímzését váIlaljuk egyedi
elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé_
lyeknek. Váriuk szeretettel !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR H^Z Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 75. Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Erdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 tr-öles zártkert 3 db fóliasátonal. Erdeklődni: Túri István
l ízmű-kezelőnél, Csengele, T tsza u, 1 5. szám alatt,

2120 négyzetméter alapterületű hobbíkert eladó a Május 1. utca
végén (Széll Jdnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni lehet:
Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

_\ Kelőpatak u.29. szétm alatt 900 négyzetméteres, bekerített, norton
kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta eladó.
\íegegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni: Pigniczki
Eva. Csengele, Május 7.1.22. @ 286 I91

Ha bőrproblémdi vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fdjdulmas ízületi mol,gdsai, urc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lámpdval.

ÉrdekIőtlni: Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornásznúl a
Csengele, Felszabadulős u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

G
L-J Ző|dkártyakészítés a szomszéd faluban! H

Diesel és benztn územű személygépkocsik és 3,5 tonna a|atti
teh er g ép ko c s ik ré s z ér e z öldkártya k é szíté s ét vál l al om (gázizemúel<r e
nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

F-\ 06-3019 084 061
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Táp-takarmrány kereskedésemben tijzelő- és építőanyagot (PB-gáu,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatáidővel héu-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás. kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 1-íől 13 őráig.

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

@ 286 24I i06-30l3 228 453

Fotó szalaizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazoíványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gy er me ks or o z at, b all a gás, e s kt;v ő - l ako dal om, e gy éb r en d ezv é -ny ek

felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nag,,
válas ztékban kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a cs a Jáno s n é fény kép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u, ]6.

@ 257 786, este: 329 659 a,06-30/5 479 52]

A Csengelei Polgarőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó;Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: kontesz Józsefué


