
XIII. évfolyam 14. szám 2005. július 15.

Gsengelei motoros a Zsaru
magazlnban

Motoros híreink a 25 ]. oldalon kezdődnek!
(fotó: Illisz Attila)
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OA megyei polgdrőr napon

Ingyenes Irigy Hónaljmirigy
koncert

Az ez évi Csongrád megyei polgárőrnapot Zákányszéken, a
Víztorony téren rendezlk meg 2005. augusztus 6-án (szombaton) 9
órai kezdettel.

9-10 óra között ünnepi beszédek és jutalmazások lesznek. 10
&átőI a rendőrség "Boszorkány" kommandója, a határőrség bea-
vatkozó csoportja és kutyavezetői, valamint a kataszlrőfavédelem
vészhelyzeti felderítő csoportja tart bemutatőt. Közben a polgá-
rőrök kispályás labdarúgásban, kotélhúzásban, KRESZ tudásban,
főzésben és traktorhűzásban mérik össze tudásukat. Délben ebéd
lesz, mely alatt "Jő ebédhez szőI a nóta". 14 őrátől a zákányszéki
nóptánc együttes és a citeruzenekar lép fel. 15 őrátől az lrigy Hő-
naljmirigy tart egy órás koncertet (nincs belépődíj!). 16 őrátől a
Lexador divatstúdió bemutatója következik. 17 órakor ered-
ményhirdetés lesz, majd a tombola nyerteseit húzzák ki. A polgárőr
egyesületek autót, az egyéni érdeklődők robogót nyerhetnek. 19
órakor a megyei szövetség elnökének beszéde zárja a polgárőr
napot, Aki móg maradni akar, az a Zsomboys együttes utcabálján
szőrakozhat.

Egész napos kísérő programként sétakocsizni lehet, Több cég
(Hovány Szeged Kft, Yamaha márkakereskedés, T-Mobil, Snow-
fox Gumi Kft.) vásárlási lehetőséggel egybekötött bemutatót tart. A
balesetmegelőzési bizottság kiállítást és technikai bemutatót szer-
vez, gyermekeknek ós felnőtteknek egyaránt. A határőrség techni-
káját és fegyvereit mutada be. Meg lehet tekinteni a lopott kocsikat
felismerő Mátrix-Police rendszert, és vagyonvédelmi technikák is
kiállításra kerülnek. A gyerekekre is gondoltak, ők a játszőkákkal
tölthetik azidőt.

M. M.
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OA falugazdász rovata

Anyatehén túmogatós
A 2005. évi Kiegészítő Nemzeti Támogatás kapcsan igé-

nyelhető anyatehén támogatás során meghatározott szarva§marFá
tenyésáő szervezetek vagy azok megbízottjai állíthatnak ki iga-
zolást. Ezek a következők: '

- Limousin Tenyésztők Egyesülete (1134 Budapest, Lőportar
u, 16.)

- Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésáők Egyesülete
(7 400 Kaposvár, Dénesmajor 2,)

- Magyar Charolais Tenyósztők Egyesülete (3525 Miskolc,
Vologda u. 3.)

- Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésáők Egyesülete
(1l34 Budapest, Lőportár u. 16.)

- Magyaftarka Tenyésáők Egyesülete (7150 Bonyhád, Zrínyi
u, 3.)

- Fehér-Kék Belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete
(2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.).

A tenyésztőszervezeteknek az FVM-nek, valamint az MVH-
nek írásban jelezniük kell, hogy az igazolások kiállítására mely
szervezetekkel, személyekkel kötöttek együttműködési megállapo-
dást, Továbbá a kiadott igazolásokról listát kell készíteniük, mely-
ről az FVM-ot, valamint az MVH-t szintén írásban kötelesek tájé-
koztatni.

Anyatehén támogatásban az alábbi ENAR fajtakódú állatok
után részesülhetnek az állattartők:
01 - magyartarka 50 - galloway
04 - magyar szürke 70 - Red Lincoln
16 - charolais 81 - fehér-kék belga
17 - hereford 82 - Blonde D'Aquitanie
18 - aberdeen angus (fekete és 98 - egyéb húshasznú

vörös színváltozat)
31 - limousin
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A tenyésá ő szerv ezeti igazolást az a teny észtő szerv ezet állitj a
ki, ahol az állattartó tagsággal rendelkezik, Tenyésztőszervezeti
tagsággal nem rendelkező állattartők - a kiadott formanyomtat-
ványon történő - előzetes írásbeli bejelentéssel bármely tenyész-
tőszervezettől kérheti azigazolás kiállítását. Egy állattartó csak egy
teny észtő szerv ezethez nyúj that be kérelmet,

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásáig az ENAR
rendszerb e n a támo gatási kérelmen feltüntet ett állat faj takó dj a nem,
vagy nem megfelelően szerepel, úgy a 201l-es ENAR nyomtat-
vány másolatát a tenyésztőnek aláírva mellékelnie kell a támogatási
kérelemhez. Ebben az esetben atenyésztő szetvezeínek mellékelnie
kell egy igazolást, amely közhitelűen alátámasztja a2011-es forma-
nyomtatványon feltüntetett adatok (elsősorban a fajtakód) meg-
felelőségét.

A tenyésztőszervezetek tagjainál a tagsági jogosultság egy-
ben az igazolás tédtésmentes kiadását biztosítja. Az igazolás kiál-
litása a rendelkezésre álló törzskönyvi, termelési , tenyésztési nyíl-
vántartások és adatgyűjtés alapján történik.

A tagsági viszonnyal nem rendelkező tenyészetek számára az
igazolást írásbeli kérésre az illetékes tenyésáószervezet vagy an-
nak megbízottja állitla ki a bejelentett állomány tényleges meg-
tekintése (helyszíni szemle, egyedazonosítás, fajtaazonosítás, szak-
szerű apaállat használat ellenőrzése) után, a fajtakódnak megfele-
lően. A megfelelően kiállított igazo!ás díjaként (regisárációs díj,
szemle, útiköltség stb.) a kiállító szervezet a kiadott formanyom-
tatványon bejelentett tehenenként legfeljebb 2000 Ft + ÁFA, de
maximum 50.000 Ft + ÁFA/tenyészet mértékig ter.ledő költség-
térítést számithat fel, A költségtérítési díj befizetése az igazolás
kiadását megelőzően törlénik.

Természetes fedeáetés esetén a szakszeríi apahasználatnak a
központi lajstromszámmal rendelkező, az igazolás által érintett
időszakban élő, a fajtakód-felsorolás szerinti apaállat használata
felel meg. Igazolás csak abban az esetben adható ki, ha az állat
egyedi azonosító száma (ENAR fiilszáma) és minősítő lapjának
adataiban nincs eltérés.

Gregus Sándorné



245 -

O}íi újsdg a sportkörnél?

A második osztályban
folytatják a focisták?

A csengelei labdarúgók hurmadszor is megnyerték a
megye III. osztdlyú bajnokságot. A focicsupatról, ter-
veikről és az augusztusi sportnupról kérdeztem Kun-
Szabó Tibort, a Csengele KSE elnök-edzőjét.

Miért nem Csengelén játszik a csengelei csapat?
- Sajnos nincs használhatő futballpályánk. Csak ígéretünk yan arra,
hogy augusztus végéig a STRABAG, az önkormányzat és a sport
egyesület közösen felújítja a hazai pályát. Az első lépést mi már
megtettük, a héten végeztünk a kútftrrással.
Mi a probléma a pályával?
- Nagyon egyenetlen a taIaja. Mondhatjuk azt, hogy baleset-
veszélyes a göröngyösség, a taIajszint különbségek miatt. Kü-
lönböző pályézatokon próbáltunk rá pénzt szerezni, de sajnos nem
sikerült, Most önerőből, összefogással remélhetőleg megoldódik a
felújítása.
Nagyobb esők után mindig á||t a víz rajta. Csak egyengetés lesz,
vagy a szinten is emelni fogtok?
- Hiába csinálnánk meg úgy, hogy lapos marad. Akkor továbbra is
megállna a viz rajta minden esőzésnél, ezért meg lesz emelve a
szint. Föl lesz töltve a páIya, majd erre hordanak egy termőréteget
és úgy |esz sztntezve, majd bevetve fűvel. Valószínűleg olyan 20
cm-rel lesz magasabb apálya.
Ez jó sok pénzbe kerülhet!
- Az anyagiak megosztásra kerülnek. Az önkormányzat váIIaIja a
nagyobb részt, és a kisebb költségvetésű dolgok hárulnak az
egyesületre. Nem tudom, hogy a feltöltés mennyibe kerül, azt a
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c s en gelei önkorm ányz at v állalta.
Az előkészítős focisták hol edzenek, ha nincs pályátok?
- 18 fős előkészítős csapatunk van, amely ősszel megkezdi nagypá-
lyás szereplését. A tél folyamán a tomateremben gyakoroltunk, de

avégén már onnan is kiszorultunk. A tornateremben nem is lehet
edzeni anag7pályára, az csak bizonyos egyéni képzésre valő, de az
is nagyon jó télen. Valószínűleg a nagypálya végénél lévő kisebb
méretű fiives pályán tudunk csak gyakorolni. De ez lenne mát a

legkevesebb, ha egy fél éven belül jó páIyánk lehetne.

A Csengelei Krónikában is közöltük az előkészítősök
eredményeit, amit a Déli Aprók Ligájában elértek. Hát elég
gyen gén szerep eltek . Látsz b ennük fantáziát?
- A Déli Aprók bajnokságáról tudni kell, hogy olyan elit csapatok
közé neveztünk be, mint Kalocsa, Izsák, Békéscsaba, Kecskemét,
Szeged és Kiskundorozsma. Ezek mind kiválogatott korosztályok-
ból álltak. 'Es azért nem mindegy, hogy egy városból válogatnak,
vagy egy községből. Nálunk a gyerekek 1991-1995 közötti szü-
letésúek. Azért, hogy mindenki tudjon játszanl a Déli Aprók
bajnokságán, nekik az l992-es korcsoportba kellett nevezni. Mi
nem tudtunk egy '92-es korosztályt kiállítani, szerepeltek nálunk
'93-as, '94-es, '95-ös születésűek is. A Csongrád megyei nagypályás
bajnokságban viszont hasonló, környező települ.esek csapataival
fognak játszani, és a korosztály is azonos lesz. Ugy van kiírva a
bajnokság, hogy 1992. január l-től 1995. január 1-ig születettek
szerepelhetnek. A Déli Aprók Ligája arról szólt, hogy legalább
szokták a gyerekek a légkört, a hangulatot,látták, hogy miről is van
szó. Előtte még soha nem játszottak vidéken. Az eredmény,telenség

az egyértelmű volt. Amikor nekifogtunk, akkor is tudtuk ezt,

megbeszéltem a gyerekekkel. Ennek ellenére maximálisan álltak
hozzá, nem volt elkeseredettség. Többek között azértis, mert hála
istennek május 1-jén Zsombón volt egy gyerektorna, ahol mindenki
meglepetésére második helyezést értek el. Látták, hogy nem hiába
mondom azt, hogy a környező községek csapatai ellen lesz
esélyünk, nem úgy, mint a nagyvárosok különbözó korosáályú,
válogatott focistái ellen. Szegeden például ott van azBlső Beton, a

Tisza Volán, a Rendőr TE. Aki benne van a fociban, az tudja, hogy



-241 -

ezek utánpótlás nevelő csapatok. Egy játékos tobotzőra odamegy
200 gyerek, akik közül kiválasztanak 20-at, ugyanabban a
korcsoportban. Igen, látok benntik fantáziát. Két éve foglalkozom a
gyerekekkel. Volt, aki úgy jött oda, hogy a nem tudott labdába
egyenest rugni, és most talán az egyik legügyesebb, legtehetsé-
gesebb. Ez az ő szorgalmának is betudható, meg próbálunk - főleg
télen - az egyéni képzésre hangsúlyt fektetni.
Van-e még lány focistátok?
- Eg,u lány focistánk volt, aki nagyon tehetséges. Ő valami oknál
io_gva kimaradt a csapatból, az egylk pillanatról a másikra eltűnt.
En igazáből nem találkoztam vele azőta. Hallottam, hogy esetleg
l-olt valami betegsége, vagy most tovább tanul. Nem tudom, mi van
most vele pontosan.
1.Iány létére jól focizott?
- En azt mondom, hogy ha ezt a sportágat tovább tudná folytatni -
nem ezen a szinten -, esetleg tudtam volna csapathoz ajánlani. Ó
annyira képzett játékosnak tűnik a lányok között, hogy a
labdarúgásból a későbbiekben megélhetne. Bizonyítja ezt, hogy a
tavalyi sportnapon a büntetőrúgó versenyt is ő nyerte a fiúk között.
Szóval nagyon ügyes.
Azt tudjuk, hogy nincs használható pályátok, de azért
edzéseket tartotok?
- Szegeden játszunk a Dőzsa pályán. Ott szoktunk edzőmeccseket
játszani hét közben. Kimondottan edzés nincs, de a legjobb edzés a
mérkőzés. Ezért hét közben edzőmérkőzés van, hétvégén meg a
bajnoki. Az eredményünk is bizonltja, hogy ebben az osztályban
elég ennyi felkészülés részünkről.
Megnyertétek a bajnokságot. Ebből adódik a kérdés: feljebb
léptek a II. osztályba?
- Harmadszor nyertük meg zsinórban a megye IIL osztályű
bajnokságot, Ez az utóbbi években nem nagyon sikenilt senkinek
ebben a megyében. Nem beszélve arról, hogy remek dolgokat
produkáltunk még a bajnokság közben, mert az őszi szezont kicsit
félvállról véve bajnokként elszőrakoztuk, és a 10. helyről indultunk
tavasszal. Mint korábban is mondtam, azthittem, hogy egyszer lesz
Budán kutyavásár, de most is megtörtént az, hogy 15 mérkőzésből
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15-öt nyertünk. Igaz, hogy éles küzdelemmel, de ez elég volt a

bajnoki cimhez. A csapat hosszú-hosszú töprengés után úgy dön-

tött, hogy nekivág a második osztálynak. De ez jelen pillanatban
még képlékeny, mert ebben az osztályban ifi és előkészítő csapat

kötelező. Ifiúsági csapatunk viszont nincs. Jelenleg úgy néz ki,
hogy másodosztályba nevezünk, de ez valószinűleg harmadosztály
lesz, mert a szövetség ragaszkodik a versenykiíráshoz.
Tehát nincs ifi csapatotok...
- Lehetne! Két éve őket is összeszedtem, volt is 25 gyerek. Lel-
kesek voltak, volt is bennük fantázia, de versenyeztetés híján fel év

múlva széthullottak. Nem úgy, mint az előkészítősök. Én azt

hiszem, hogy ha jövőre pályánk lesz, akkor őket is össze fogom
szedni.
Nekik nincs bajnokság?
- Nincs. Nem tudtuk őket hol versenyeztetnl, mert a megye III.-ban

nem volt ifibajnokság. A másodosztályban már lenne. PáIya nélkül
az tfnek is idegenben kellene mindig játszania. Dupla pályabérleti
díj stb., stb. Ezt saját zsebbőlmár nem tudjuk ftnanszírozni.
Visszatérve a pályára: hol is játsszátok a mérkőzéseiteket?
- Szegeden a rendőrség tulajdonában lévő Hunyadi téri pályán, a

volt Dózsa pályán,Ezértbér|eti díjat fizetünk, plusz szertárosi díjat.

Szóval elég komoly kiadás.
Ha már a pénzügyeknét tartunk, az önkormányzatnak volt egy

olyan kikötése, hogy csak a csengelei játékosok után ad támo-
gatást. Csökkent ezá|ta| a szponzori összeg?
- Az önkormányzat - a megkötött megállapodásunk szerint - csak
az úánpót\ás csapatot szponzorá|ja. Az a kérésük, hogy az általuk
nyújtott támogatást a helyi futballistákra, ne a vidékiekre költsük.
A felnőtt csapatban van négy helyi játékos, Tehát őrájuk, és az elő-
ké szítő sökre kaptunk az önkorm ány zattőI támo gatást.

Működik tovább az e|őkészítő csapat?
- Most kezdődik a java|. Szeptembertől a Csongrád megyei elő-
készítő bajnokságban fognak játszani rendszeresen. Egy kis
hátrányunk lesz az ősszel a pálya hiánya miatt, mefi 10

mérkőzésünket idegenben kell játszani, Remélhetőleg márciustól
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használható lesz a pályánk, és 10 mérkőzést még itthon tudunk
lebonyolítani. Most még feladjuk a pályaválasztő jogunkat, így
nem kell pályát bérelni. Ez jelentős költségmegtakarítás.
Augusztus elején jön a sportnap. Milyen változások várhatók a
korábbiakhoz képest?
- Tavaly volt a jubileumi, X. sportnap, ami nagyobb kalibeni volt,
.Az idein nem biztos, hogy a nagy pályát tudjuk használni. Így .gy
szolidabb kivitelezésű sportnap lesz annyiban, hogy a program java
része a kispályás focira, és a két szokásos, esti szabadtéri bulira
épül, Szombaton a szokásos sütögetés, főzés Iesz nosztalgia disz-
kói al. Ezen a napon lesz egy meglepetés koncert is. Vasámap este

10 órakor Balázs Pali lép fel a szabadtéri bulin. A szombati koncert
tényleg meglepetés lesz, rajtam kívül nem tudja senki sem, hogy ki
fog fellépni.
A tűzijáték mindig nagy sikerű volt. Az idén is lesz?
- Amikor 10 éwel ezelőtt elkezdtük a tűzljátékot a libások,
kacsások javaslatára, akkor még nagyon nagy siker volt. Akkoriban
tűzljátékot még nemigen láthattak az emberek, csak augusáus 20-
án Budapesten, vagy nagyobb városokban. Most pedig már szinte a
nagyobb lakodalmakban is túzíjáték van. Sőt különböző rendezvé-
nyeken, a környező városokban milliós költségvetésűek is vannak.
Nálunk a lakosság jóvoltából pár százezer forintos, de szép tűzí-
játékokat tudtunk rendezni. Az utóbbi időben viszont már nagyon
keservesen jött össze rá a pénz. Ma már nem merem felvállalni a

hán ő1 házr aj áró gyűj tö getéssel a pénz előteremtését. Tehát az idén
tűzijáték nem lesz!
Sokba kerül egy sportnap?
- Elég sokba kerül. A tavalyi év rendkívüli, jubileumi volt, 700 ezer
forint volt a költségvetése. Ez olyan hatalmas összeg, hogy kivi-
íeleznl sem tudtam volna, ha a nagypályás csapatban nincsenek
olyan vidéki játékosok, akik megengedhetik maguknak, hogy egy-
kétszázezer forinttal beszálljanak ebbe a csengelei rendezvénybe.
Igaz, hogy ők itt csak vendégjátékosok, de mégis valahol szív-
ügyuknek érzík ezt a községet Elég szomorú, hogy visszafelé ez
nem mindig Így van. 

Gr -ly)
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A Xl. Csengelei Sportnapok
programjai

Augusztus 6. (szombat)
18,00 Csengele - Zsombó kispályás labdarúgó mérkőzós
20.00 Batyus sütögető party
20.r5 Őrület koncert, "a visszatérés"
22.00 - 03.00 Nosztalgia diszkó. DJ. Roberto

Augusztus 7. (vasárnap)
08.00 Zenés ébresztő a focipályánál
10.00 Csengele - Zsombó serdülő labdarugó mérkőzés
1 1.30 Gyermek büntető lövő verseny
I2.0O- 14.00 Ebédidő. Marhapörkölt (0,5 kg) i300 Ft/adag. Csak

elővételben rendelhető júl. 30-ig a csengelei presszóban.

I4,3O Csengele öregfiúk - Eg|itt Szegedért Egyesület kispályás
labdarúgó mérkőzés

15.30 11-es rúgó verseny. Fődíj: rádiótelefon.
16.00 Települések közötti körömpörköIt főző verseny kezdete
17.00 Magyar Kupa mérkőzéstjátszik Csengele egy július 27 -én

sorsolandó ellenféllel.
t9.00 Csengelei firvószenekar és mazsorett csoport bemutatója
19.30 - 20,00 KörömpörköItfőző verseny értékelése
2í.00 Utcabál. Fellép: Fülöp Attila Magyarország
22.00 Sztárvendég: Balázs Pali
23.30 Tombola sorsolás öt fődíjjal: gőzölős vasaló, porszívó,

mikrohullámú sütő, DVD-lejátsző és szines televízió

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád várja a kedves látogatókat.
Hideg italokról és a jó hangulatról Széll János és csapata gon-

doskodik.

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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cMotoros hírek

T aláIkozők Alsóőrsön é s

Ujszilváson
Június 16-19. között Alsóőrsön, a Balaton északi partjan lévő

kempingben rendeztek motoro s találkozőt. Kulturált körülmények
között, jó kiszolgálással sok ezer motoros kedvenc találkozási he-
l1,e lett ez a falu, Háromezer kétkerekűt regisrtráItak a szervezők,
plusz ehhez jöttek még az utasok. Több ezer 1 napos résztvevő is
volt a programokon, koncerteken.

2003-ban három vétlen fiatal motoros hunyt el egy tömeg-
balesetben. Barátalk egy emlékhelyet készítettek, ahová atalálkoző
résztvevői felvonultak. Az emlékező beszéd után minden motoros
I-1 szá| virágot helyezett el.

A felvonulás 50 km hosszú útvonalon (Balatonfiired, Bala-
tonalmádi, Tihany stb.) haladt. A 3-4-es sorban vonuló járműoszlop
hossza 10,5 km volt. Ez rekord! A biztosítást az egész útvonalon a
rendőrség jó1 megszewezte. A felvonulás aktív részese volt a több
ezer fős ünneplő nézőközönség. Kilométer hosszú sorokban inte-
gettek a motorosoknak, Minden résávevő számára felejthetetlen
élmény volt.

Mindennap show-műsort, kaszkadőr bemutatókat lehetett
nézni, és ügyességi versenyekkel lehetett azidőtmúlatni. Esténként
koncertek voltak, óriási tűztlátéId<al. Legnagyobb sikere a Republic
együttesnek volt. A fekete ruhás, imbolygó, csápoló tömeg erótel-
jesen kérte őket az ismétlésekre.

Minden éjszaka "buli-zenekarok" adták a szöges bőrnadrá-
gosok energiájának csökkentéséhez a talpalávalőt. Az egyedül ér-
kezőket erotikus sátor váfta.

Aludni faházban, lakókonténerben vagy sátorban lehetett. Bár
alvásra csak reggel 5 órától reggel 7 őráig volt lehetőség. Ekkor ke-
vesebb motoros próbálgatta a masináját. Reggel azért lepihentek



-252-

a bulizók is egy kicsit.
Tisztálkodáshoz kifogástalan hideg-meleg mosdó és zuha-

nyoző állt rendelkezésre. Etellel, itallal az ellátás megfelelő volt, az
árakmár nem annyira.

Mindenféle típusú motorcsodát lehetett látni. Gyonyörű ame-
rikai épített motorok villogtak, de mindennapi, vagy túramotoro-
záshoz nem alkalmasak, Az afajtajármű ez, amelyet két perc alatt
le lehet tisztitani, de a több száz féIe alkatrészt egy napig kell
szárazra fényesíteni.

Egy ilyen taláIkoző egy egészen más világ. Aki egyszer részt
vesz egy motoros hétvégén, elfárad, kiköltekezik és - a jövő évben
biztosan nem fogja kihagyni! Mintha a mindennapi taposómalom
szürkeségéből egy UFO elragadná a résávevőket és egy másik
dimenzióba átrepítené.

Akik ott voltunk - Csengeléről, PusztaszenőI, Hódmezővá-
sárhelyről, Szentesről stb. - büszkék lehettünk motorjainkra.

Barátságok kötődtek. A mi magyar zászlőnk már Dania föld-
jén emlékezteti az ottani motoros klub tagjait, hogy tök jó buli volt
Magyarországon. Mi is őrizzűk a dánok zászlaját, ami legma-
gasabban lengett a táborban, neveikkel, jókívánságaikkal, A búcsú
reggelén mintha mindenki egy falu lakója lett volna. Itt mindenki
barát, csak jót kíván a másiknak. Az intésekben mindig ott van,
amit ezerczer mondanak: "Hello, vigyázz magadra!"

Július 24-26. között Újszilváson volrt az "Ördögök TaláI-
kozőja", a Devils Meeting. A vendéglátó hely Ceglédtől 16 km-re
található. A csoportok,baritti körök a kempingben sátorozhattak. A
terület szerényen közművesített.

A nagyhírű, európai motoros találkozőn a bevonulás szerint *
szombati napon - 6000 fő vett résá. Mindenféle motort lehetett
Iátni, a milliós csodagépektől kezdve az egyszeíű hazai, régebbi
típusúakig.

Itt is minden este koncert volt, Ezen a helyen a Tankcsapda
hozta lázba az űttől, italtól elpilledt bőrruhás egyletet. A hangulat
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kiváló, családias volt.
Az el|átás maximális volt ételben, italban, a motorozáshoz

szükséges kellékek arusaiból utcasorok voltak.

***

Ha van motorod, akkor van hová menned, ahol Rád vámak.
Öruhek Neked, aTe izlésedhez állítják össze a programokat, Ilyen
"8-as agyúból" ott sok ezer van, Egy rugóra jér az agy, mindenki
barát, mindenki űjra ftatal, mint régen a táborokban. KeIL az
embereknek az egyivé tartozás érzése, ahol békében, acsarkodás,
kritika nélkül lehet pár napig. Hogy ki a "8-as agyű"? Bala-
tonftjldvár polgármester asszonya mondta - aki korábban motoros
hölgy volt -, hogy kicsit a motoros ember feje úgy íér el a többi-
étől, mint a bicikli kerekében a 8-as a rendes keréktől.

Tóth Tibomé

H i r d e t é s e k
Zöidségfelvásárlás Csengelén! Az európai TESCO központi beszáI-
lítója nagy tételben megkezdte Csengelén is a zöldség-gyümölcs
felvásárlását az Aranyhomok MGTSZ volt telepén. Erdeklődni a
06-7019 456 032 és 06-3014 I83 777 telefonszámokon lehet.

Jó karban lévő Simson S51 típusú motorkerékpár eladó.
Erdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon:
(62)286 068 vagy (06-20) 2 555 586.

1710 négyzetméter területű porta eladő az Árpád utcában, a
Falultáz mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56,
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923.
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Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírálat
helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Erdek-
lődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szálm alatti porta 380 Voltos
villannyal, nortonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Erdeklődni
lehet a 06-3019 258 372 telefonszámon.

Gumiszerelést. -iavítást és
c entrí r ozást vállalok !

tJj gumiabroncsok kedvező áron kaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409

G é p i h í m zé s!
CégIogók, emb!émák, saját tervezésű ralzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését váIlaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknekn motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretettel !

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt.75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Érdektődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 tr-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Turi
István vizmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u, 15. szám alatt.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május L u.22. 8 286 191

Ha bőrproblémái vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás flijdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpiús
kezelést nagy méretű lúmpával.

Erdeklődni: Kormdnyosné Vóradi lldikó gyógytornászndl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban).

ffi 2i;l6kártya készítés a szomszéd fatuban! H
Diesel és benzin üzemű
tehergépkocsik részére
(gázizeműekre nem)!

személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
zöldkártya készítését vállalom

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlaszló, Kossuth u. 17.

\B\ 06-3019 084 061
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Táp-takarmány kereskedésemben tize\ő - é s építő any agot (PB - gétz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határldőve| ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig.

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

B 286 24I a06-30l3 228 453

Uj szolgáltatdsok a Fotó szuküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele, Gyermek-

fe lv é t e l e k h áznál é s műt e r e mb en. I gaz o lv ánykép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelujítása
- Digitdlis gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szaktanácsadás

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuíh Lajos u. ]6.

@ 257 786, este:329 659 a06-30/5 479 521

§',:műj,lö!r
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A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja
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