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A serdülő focicsapat

Sportnapi beszámolónk a 268. oldalon kezdődik!
(fotó: ifi. Csáki László)
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OA falugazdász rovata

Tilos a tarlóégetés !
A levegő védelmével kapcsolatos szabályokról szóló

2Il200I. (IL 14.) számí kormányrendelet szerint lábon álló nö-
vényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefiiggésben keletke-
zett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik.

A más jogszabály jelen esetben az egyszerűsített területalapú
támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez telje-
sítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Allapot", illetve a
"Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatáro-
zásáről szőlő 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet. Ennek melléklete
szerint a tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi hatósági
elrendelés esetén. Amennyiben a növény-egószségügyi hatóság
elrendeli a tarlőégetést, úgy az Országos tűzvédelmi szabályzat
szerint kell elj árni a tarlő égetéssel kap csolatban.

Amennyiben nem a növény-egészségügyr állomás elrende-
lésére éget valaki tarlőt, úgy megszegi a2Il2001. (II. I4.) számű
kormányrendelet fent leírt rendelkezéseit, és ezért birsággal kell
sújtani. A rendelet szerint aki hulladékot, jogszabdlyi vagy hatósági
előírásoktól eltérően, vonalas létesítmény mentén növényzetet,
lábon álló növényzeíet, tarlót, illetve növénytermesztéssel össze-

figgésben keletkezett hulladékot éget, akkor a maximálisan
kiszabható bírságtétel 500.000 Ft, gazdasági tevékenységet nem

folytató természetes személy esetében 100,000 Ft.
A kömyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

évi LIII. törvény szerint ajogsértő tevékenységért való felelősség a
buntetőjogi és szabálysértési jogi felelősség kivételével - az
ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és
birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a
t ev é ke ny s é ge t foly t att ák, il l e t ő l e g fo ly t atj ák.

Gregus Sándorné
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. EIsők lettek a focistáink

P o 1 g ár őrnap Zákány s z éken
Az idei Csongrád megyei polgarőrnapot augusáus 6-án

Zákányszéken rendezték meg. Falunkat kb. 40 fős csapat kép-
viselte,

A megnyitón volt sok ünnepi beszéd, és sok-sok elismerés is.
KözségünkbőlLaczkó Zsolt vehette át az önkormányzat jutalmát.

A kitüntetések után a határőrség tartott bemutatót. Először a
kutyások szerepeltek, majd a határsértők elfogását mutatták be.
\/olt minden, mi szem-szájnak és ormak ingere: vaktöltényes
lövöldözés, színes fiistgyertyák használata stb. A közönség meg
menekülhetett a nem túlságosan jő szagí köd elől. De az kétség-
telen, hogy az egész látványos volt.

Szűcs István polgárőr szakácsként elsőként mutatkozott be.
Két bográcsban rotyogtatta a kakaspörköltet. A zsűritől kevesebb, a
csengeleiektől annáI nagyobb elismerést érdemelt ki főztjével
főzőversenyben. Előételnek főtt kukori cát készíteft Árvai Kálmán.
Ennek népszerusége olyan nagy volt, hogy még idegenek is jelent-
keztek érte, sőt volt olyan, aki fizetni is akart.

A délelőtt a focistáink versenyzésével telt el. Két mérkőzést
j átszottak, melyek eredményei :

Csengele - Alsóváros 3:0 (1:0) Gólszerzőínk: Sejben, Ha-
raszti R., Szé1.

Zákányszék- Csengele 3:3 (3:0) Góllövőnk: Sejben (3)
Eredményeinkkel első helyezést értünk el a polgárőr foci-

kupán. Csapattagok voltak: Molnár Attila, Sisák Csaba, Csókási
Jenő, Sejben Győző, Szabó Zsolt, Bangó Péter, Magony József,
Szé1 Róbert, Har aszti Roland.

A délutáni Irigy Hónaljmirigy koncert ltán a szokásos tom-
bola következett, melyet csapatunk nagy része már nem várt meg.
Akik maradtak, azok nagyobbrészt dobozos söröket nyertek.

M. M. - K.-Sz. T.
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O XI. Csengelei Sportnap

koncert szakadó esőben
Augusztus 6-án, szombaton a Csengele - Zsombó (3:1)

kispályás mérkőzéssel kezdődött azideí sportnap. 20 őrátől batyus
sütögető party kezdődött, ahol előbb nagy találgatások után megle-
petésre a helyi Horváth József (Bendzsós) tartotta visszatérő kon-
certjét, majd Dj. Roberto forgatta a lemezeket hajnal négy őráig.

Vasárnap a szomszédok nagy örömére a zenés ébresztőt ki-
hagfluk. 10 órakor Csengele-Zsombó serdülő kispályás focimér-
kőzés került lejátszásra, ahol a vendégek 8:4 arányban nyertek.

Ezt követte a gyermek büntetőlövő verseny. Első helyezett
Longa Ádám, második Németh Tamás (Zsombó), harmadik Erdélyi
Miklós lett.

A délutáni programban először Csengele öregfiúk csapata
mérkőzött az "Egyitt Szegedért" Egyesület csapatával, ahol első-
sorban nem az eredmény, hanem a harmadik félidő volt sikeres a
két csapatnak, A vendégek még mindig a Vörös Tibi által készített
remek marhapörköltet emlegetik.

Eá követte a felnőtt 11-es rugó verseny, ahol a szegedi Dobó
Lászlő országgyű|ési képviselő lett az első. Második Heim Tamás,
harmadik Harasztí Roland lett.

16 őratőI az első, mint kiderült később, nagy sikerű köröm-
pörkölt foző verseny vette kezdetét nyolc csapat részvételével.
Közben 17 őrátől elkezdődött a szomszédvár rangadó. A Magyar
Kupa keretében lejátszották a Csengele-Kistelek nagypályás lab-
darúgó mérkőzést, helyi sikenel (részletek a Foci krónika rovat-
ban).

19 őrátől remek színvonalú firvószenekari és mazsorettes
bemutatót láthattunk, A rossz időjárás ellenére a fellépők végig ját-
szották 50 perces műsorukat. Köszönet illeti ezért a csopot1 tagjait
és a Czirok házaspárt.

20 őrátől került sor a pörköltek zsűrizésére. A háromtagú
zsűrinek (Sánta Ferenc, Kuklis András, Tisóczki Péter) nehéz
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A tombola fődíjának nyertese színes tévét vihetett haza
(fotó: ifi, Csáki László)

dolga volt, mert a jobbnál jobb ételek közül nagyon nehezen tudta
feláIlitani a végső sorrendet. Három első helyezett lett: Kucsora
Péter, Arvai Kálmán és Tóth János és csapata (Kistelek). Második
helyezett négy csapat lett: KertészLászIő (Pusztaszer), Seres Tibor,
Lesták Mátyás, Csúri János, Sebők Papp Imre különdíjat kapott,
akinek étke különlegesen ízletes volt.

Ahogy közeledtünk a fő műsorszámhoz, úgy kezdett az idő
egyre rosszabb és rosszabb lenni. Balézs Pali művész úr érke-
zésekor felhőszakadásszerűen esett az eső. Nagy ijedtség letturrá a
lelkes közönségen, de segítségünkre sietett az elműlt 10 sportnap
büfése, YighZoIi, és egy hatalmas sörsátort húztak a színpad fölé,
így nagy örömünkre elhárult annak a veszélye, hogy a koncert
elmarad. A hűséges közönség egy része ernyőkkel és esőkabátok-
kal, a többiek pedig "majd megsziradunk" jelszóval óríásit buliztak
Balázs Palival.

A nagysikerű koncert után került sor a tombola sorsolásra,
ahol a sok értékes nyeremény kisorsolása után a Dénes Balázs álta|
felajánlott színes televíziőt a Csengeléről Kistelekre áttelepült Tóth
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János vihette haza. Ezut(n Fülöp Attila zeneszámaira mulathatott a
kissé elázott vendégsereg, és a Széll János és csapata által felszol-
gált italokat fogyaszthatták hajnal négy óráig, míg véget nem ért a
XI. Sportnap.

A sikeres sportnap lebonyolításához hozzájárultak: P-Group
Consulting Kft (Pálfi László, S3eged), FE'|/A 200 Kít. (Boldog Fe-
renc, Baks), Csengele Község Onkormányzata, Dénes Balázs, Kuk-
lis András, Tóth Tibor, Kucsora Mihály, Kucsora Péter, id. Len-
gyel János, ifi, Leng,,el János, Nemere István és Nemere llona,
Longa István, Málik Istvánné, Czibolya András, Baranyi József,
Molnár János, Fehér Kálmón (szeszfőzde), Csókási Zoltán, Csókási
László, Harkai István, Tóth Ferenc (T. 720.), Mészáros Péter, Ba-
lázs Tibor, Tóth Csaba, Toldi Ferenc (Szeged), Csuri József, Tóth
János (Kistelek), Novák Imréné, Mini diszkont (Beke Csaba), Kiss
Ferenc, Széll János, Vígh Attila, Hunyadi llona, Hegedűs Ottília,
Hegedűs !.udolf, Kurgyis Dezső, Kurgyis István, Dudás István,
Törköly Agnes, Böröcz Katalin, Vörös Tibor és Vörös Tiborné,
Tóth Sándor, ifi. Csáki László, Kun-Szabó Antalné, Bencsik Attila,
Fehér János, Kertész László, Haraszti Roland, Túri Ferenc
(Zsombó), Csengelei Polgárőr Csoport, Árvai Kálmán és csapata.

Kun-Szabó Tibor

Fogodóórát tart a
Kö rn y ezetgazdálko d ási Kht.

A Szegedi Kömyezetgazdálkodási Kht. minden hónap máso-
dik szerdáján (szeptember 7-én, október 5-én, november 9-én, de-
cember 7 -én) I0-I2 óra között ügyfélfogadást tart aFaluházban.

A szilárdhulladék szállítási szerződés megkötése érdekében
kérjük a fogadónapokon a Kht. munkatársát felkeresni szívesked-
jenek.

Polgármesteri Hivatal
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Nemere itt, Nemere ott
A falunkban élő és alkotó író, Nemere István munkabírása

tulretien. továbbra is ontja magából az ismeretterjesztő könyveket és

a regényeket. Rajongó tábora csak azt sajnálja, hogy a sokféle
kiadónál megjelenő köteteihez elég nehéz hozzájutni. Az árral sze-
rencsére nincsen baj, csak a könyvesboltok legjobb esetben 1-2

könrr,ét árusítják, pedig közel havonta jönnekki az újabbak.
Augusztus hónap elején a Hír TV "A nap vendége" című mű-

sorában láthattuk a népszerű irőt. Az interjú során jó volt látni,
hogy a riporternő fel volt készülve, nem úgy mint más csatornák
műsorvezetői (lásd Havas tanár úr botrányos beszélgetése a TY2-
ben). A 20 perces beszélgetés pörgő ritmusú volt, Nemere a tőle
megszokott ny,ugalommal vá|aszolt a kérdésekre. A műsorl részle-

A bogácsi strandon dedikált az író
(fotó: Molnár Mihály)



1-11

tesebben nem ismertetjiik, mivel az ott elhangzottak lapunk korábbi
számaib an már me gj el entek.

A Nemere-rajongók augusáus közepén az egyre népszerűbb
fürdőn, Bogácson találkozhaítak a szerzővel. Egy kisebb csengelei
csapat is éppen ott fürdőzött, amikor az írő a strandon dedikálta
könyveit. Igy egy fenyképen meg is tudtuk örökíteni ezt az ese-

ményt.
Vele együtt dedikált Bádi Erika is, aki Diana Dorlh néven je-

lenteti meg szerelmes regényeit. A fiatal hölgy írói tehetségét Ne-
mere István fedezte fel, és egyben egy kiadóhoz is beprotezsá7ta.

Ez minden elismerést megérdemel, hiszen saját konkurenciájáthoz-
ta létre. Jól tudjuk, hogy Melissa Moretti és más neveken sok-sok
szerelmes regénye is megjelent.

Molnár Mihály

A Heim házaspár
elismerése

Az idei augusztus 20-i kittintetések során két falunkbéli is
magas elismerést.kapott. Heim Géza iskolaigazgató a Magyar Köz-
társasági Ezüst Erdemkeresztet, Heim Gézáné pedig a Magyar
Köztársasági Bronz Erdemkereszt kitüntetést vehette át.

A Heim pedagógus házaspár hosszú évek óta a községünkben
tanít. Heimné 1969-benlrett az általános iskola tanára, majd másfél
évtizedig igazgatőként is tevékenykedett. A férje I976-tőI okítja a
csengelei gyerekeket. Nevéhez fuződík az iskolai spor1 fellendítése.
Atlétikai csapata l994-ben országos első helyezett lett. |996-tő| az

általános iskola és az óvoda igazgatőja.
M. M.
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Anyatejes világnap
Augusztus 4-én baba-mama taláIkozőt rendezett a csengelei

rédőnői szolgálat, csatlakozva az országos Anyatejes világnap ün-
nepségsorozatához. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a há-

ziorvosok és a polgármester úr.
Napjainkban a tudomány ttjra felfedezte azt, amit már déd-

szüleink tapasztalatból tudtak: az anyatej a csecsemő legtökélete-
sebb, semmivel sem pótolható tápláléka, és a szoptatás a legide-
álisabb táplálási mőd. Az anyatej mindig rendelkezésre áll, tiszta és

megfelelő hőmérsékletű. Védi a csecsemőt a fertőzésektől és az
allergiás megbetegedésektől. Ezenkívül teljes értékű, tökéletesen
emésáhető. Az anyatej erősíti a kisbaba immunredszerét, elősegíti
testi-lelki fejlődését. Hozzájárul az ép fogazat kialakulásához és a
helyes beszédfejlődéshez. Mindezeken túl a szoptatás szeretet, az
anya-gyerínek kapcsolat legmeghittebb pillanata, Ez a szeretet, fél-

Elismerést kaptak a sokáig szoptató édesanyák
(fotó: Törköly Agnes)
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tés, gondoskodni vágyás végigkísér minden szülőt egész életen át.

A községben is megnőtt a szoptatási kedv. Valamennyi anyuka arra

törekszik, hogy szoptatni tudja kisbabáját.
Az ünnepségen - rövid bevezetőm után - Laczkő Magdolna

szava\ta el Szabó Lőrinc "Ima a gyermekekért" című költeményét.

Ezután egy szá| vírágga| és az elhangzott vers írásos példányával

köszöntöttünk minden j elenlévő édesanyát,

Külön köszöntöttük azokat az anyákat, akik 6 hónapig tudták

szoptatni kicsinyüket. Számukra Sánta Ferenc polgármester adta át

az " Anya gyermekével" elnevezésú, zsűri á|tal dtlazott népművé-

szeti alkotásokat.
Ráczné Gyémánt Andrea védőnő babamasszázst mutatott be,

melyet az édesanyák is kipróbálhattak saját gyermekükön.
Végül állófogadással, kötetlen beszélgetéssel záruIt a prog-

ram.
Az anyukák köszöntését lehetővé tette a Csengele Községi

Önkormányzat, a Vetter Kft., Tóth Istvánné, dr. Tonontáli Renáta,

dr. Varga Ferenc és a Magyar Védőnők Egyesülete támogatása.

Henczné Gut Julianna

06_3016 836 808
06-2015 940 042

Kiegészítések és helyesbítések a
te le fo n sz á m-j egy zékhez

Kurucz Renáta Bem u. 9.

Vágó János Tanya 529,



- 215

OEzeket írtdk Csengeléről 110 éve

visszatekintő
Tízezer eperfáról

A tanács már régebben elhatározta, hogy a csöngölei bérftjldeket
tízezer eperfa-csemetével ülteti körül. Kettős haszna lesz ennek.
Azonkívül ugyanis, hogy gyönyöní fasorok határolják el majd a
csöngölei bérföldet, az eperfa termesztés alkalmas lesz selyemher-
nyó tenyésztésre is. A tanács a szükséges tizezer eperfacsemetét a
foldmívelésügyi minisáériumtól kérte, melynek részérő| Bezerédy
Pál selyemtenyésztési meghatalmazott aztjavasolta, sajnálja, de a
minisztérium nem szolgáltathat most ki csemetéket, a szükséges
mennyiségű magot azonban szívesen rendelkezésre bocsátja a
városnak. A mag-veteményezés célirányosabb is, mert ily módon
jobb csemetéket nevelhetnek íö1, mint az idegen talajhoz szokott
csemetékből, amelyek a szegedi földben esetleg elpusáulnak.

Orvvadászok Csöngölén

A csöngölei vadászterületen az vtőbbí időkben napról-napra orv-
vadászok pusztítottak. Koczor János kihágási bíró néhány orvva-
dászt tegnap érzékeny pénzbirságra ítőt, A bírság 100-150 ffi,
esetleg tiz-tizenötnapi foghén volt. A bevádolt titkos vadászok föl-
lebbezték azitéletet.

Tragédia a felsőtanyán

A felsőtanyai csöngölei kapitányságban megréző szerencsétlenség
történt tegnap reggel. Id. Jaksa Károly tizenhárom éves Károly fia
atyja megbizásábőI egy másik tanyára akart menni. Útközben Sza-
lai János ftildjén beleesett egy rovatlan kútba, amelynek gyönge
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jege beszakadt alatta. A fiú sokáig kiabált segélyért, de mert nem
láttak egyebet a sima hómezőnél, azt hitték, rossz tréfát űznek ve-
lük. Sok keresésre mégis rábukkantak a ftűra, ott feküdt a kút mé-
lyén, a jégben - holtan. A fiú holttestét beszállították a közkőr-
házba.

(A tudósítások a Szegedi Hiradó 1895-ös éufolyamában jelentek meg)

cFoci krónika

Jobb csapatunk van, mint
kisteleknek!

Az elmúlt 15 évben tétmérkőzésen nem találkozott kistelek
város és Csengele község csapata, Fortuna istenasszony jóvoltából
a Magyar Kupa sorsolásánál a megye IIL osztályú Csengele a
megye I. osztáIyú Kisteleket kapta ellenfeléül. 2005. augusztus 7-
én Somogyi játékvezető sípjelére kezdődött a mérkőzés.

A hazai csapat tartalékosan, és a nyaralások miatt csak pont
11 fővel tudott résá venni a mérkőzésen. Az ellenfélnél ellenben
18 játékos várt bevetésre. Kezdeti ismerkedés után ahazai csapat
szetzett vezetést, amit nem sokkal az első félidő befejezése előtt
kiegyenlítettek a vendégek. A félidőben arró1 beszélgettünk, hogy
valószínűleg az ellenfél jobban fogja bírni erővel, ugyanis sokkal
többet edzettek az elműlt időszakban. Erre rácáfoltak a látottak és
remek második félidőt produkálva 4:1-es vezetésre tettünk szert,
amit a vége előtt kettő perccel egy 1l-esből tudtak kozmetikázni a
kistelekiek. Oriási meglepetésre a két osztállyal lejjebb játsző
csapatunk jutott tovább.

Csengele összeállítása a következő volt: Demeter, Tóth, Kiss,
Góra, Heim, Pálfi,, Sándor, Juhos, Haraszti R., Wenner, Haraszti
Zs.

Gólszerzőink : Wenner (2), Har aszti R., S ándor,
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Megye III. osztályú bajnokság:

2005. augusztus t4. ÖttOmOs - Csenge|e mérkőzés elhalasáva.

2005. augusztus 19. Csengete - Üttés 4:1 (1:0)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Heim, Góra, Pálfi, Várszegi,
Sándor, Mészáros, Wenner (Túri 46.'), Juhos.
Gólszerzőink: Juhos (2), Y átszegi, Heim.
Jó képességű és sokat futó ellenfelank a hatvanadik percig tudta
szorossá tenni a mérkőzés állását. Utána érvényesült a nag,,obb
tudás.

K.-Sz. T.

Hirdetések
Jő házőrző anyátől származő 5 hónapos kiskutyát ajándékba ad-
nám. Molnár Mihály Ü o0-:olo 216 223

Eladó benzin-gáz üzemű, Lada 2107 típusú, 1989-es évjáratú
személygépkocsi. Erdeklődni lehet ifj. Kormányos Sándornál
(telefon: 06-3014 645 472).

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 holdíölddel etadó. Erdeklődni tehet
Magony Antalnénól Csengele, Tisza u. 2 ]. a 06-70/2 ] I3 951

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold ftjlddel. Központi fű-
tés, gáz, ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél Csen-
gele, Tanya 619. ü 06-2014 449 765.

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal, szer-
számtárolőval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcsos
szegő tetőcserép,2 db 11,5 kg-os PB-gázpalack és egy jó karban
lévő Simson S51 típusú motorkerékpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068 vagy (06-
20) 2 555 586.
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2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19, szám a|att. Gáz és központi fűtés
is van. Irányár 6,5 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.

1710 négyzetméter területű porta eladő az Árpád utcában, a
Fa|uház mögött. Érdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.

Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923

Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbirá|at
helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Erdek-
Iődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

Gumiszerelést. -iavítást és

centrí r ozást vállalok !

Ú; gumiabroncsok kedyező áron kaphatók!

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

Gépihímzé s!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű raizok, óvodai jelek, névre
szóIó törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti
köröknek, magánszemélyeknek. Várj u k szeretettel !

Bővebbtájékoztatás: TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570
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H zöldkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkártya készítését vállalom (gázüzemű_

ekre nem)!
Vastag Zoltén autószerelő mester

Jászszentlászló, Kossuth u. 17-

\q\ 06-3019 084 061

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

Etadó 600 tr-öles zártkert3 db fóliasátorra|. Erdeklődni: Túri
István vizmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta

eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május í.u.22. E 286 191

Ha bőrproblémdi vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás fójdalmai, izomhúzódása, fdjdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vűgy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű ldmpdval.

Erdeklődni: Kormányosné Vdradi Ildikó gyógytorndsznál a

Csengele, Felszabadulás u, 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő - és építőanyagot (PB- gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őrátg.

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

Et 286 24I id,06-3013 228 453

Uj szolgdltatősok a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

.fe lv é t e l e k há zn ál é s műt e r e mb e n. I gaz o lv ány kép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfeltijítása
- Di4itális gépről, karQáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akyarell képek
- szaktanácsadás

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

@ 257 78ő, este: 329 659 8 0ő-30/5 479 521

\, Csbrigelei -
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A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja
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