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Uj fodrász a faluban

Cikkünk a 326, oldalon olvasható!
(fotó: Kormányosné Váradi lldikó)
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CA falugazddsz rovata

A I{emzeti Vidékfejlesztési Terv
fejleményei

Hosszú ideig kellett vámi, amíg megszülettek a támogatási
döntések a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programjaira benyújtott
kérelmek tátrgyában. A felgyorsuló eseményeknek köszönhetően
azonban augusztus végére mindenkinek már a kiértesítést is meg
kellett vagy meg kellett volna kapnia. Az agrár-környezetgazdál-
kodási támogatásokkal kapcsolatban tudni kell, hogy külön támo-
gatási szerződés megkötésére nem kerül sor. A 2004l2005-ös évre
szóló támogatási kérelmek egyben kiíizetési kérelemként is funk-
cionáltak, így a pénzek most külön lehívás nélkül elérhetőek
lesznek. Más kérdés a további évekre járó összegek témája, mivel
ezekre minden év decemberében kifizetési kérelmet kell benyúj-
tani. Ez már a 2005l2006-os évre vonatkozik, tehát nem szabad
elfelejteni, hogy 2005. év decemberében már új kérelmet kell el-
j uttatni a Mezőgazdasági és Vidékfej lesáési Hivatalhoz (MVH).

De ne rohanjunk ennyire előre! Ugyanis a támogatások kifi-
zetése előtt az uniós jogszabályoknak megfelelően a kérelmezők
legalább 5 %-át le kell ellenőrizni, hogy a vállalt kötelezettségek-
nek eleget tettek-e 2004 szeptemberét követően. A határozattal
rendelkező ügyfelek közül az MVH kockázate|emzés, és véletlen
kiválasztási módszerre| választja ki az ellenőtzés alanyait. Az el-
lenőrök az alábbi dokumentumokat kérhetik a helyszíni ellenőrzés
során:

- Gazdálkodási napló 2004. szeptember I-től vezetve. Nagy
küzdelem után megszületett a döntés, hogy a megadott hivatalos
formátumon kívül a tartalmllag azonos adatokat Ártalmaző nyíl-
vántartások is elfogadhatóak. A híresztelésekkel ellentétben az
FVM nem tekint eI a Gazdálkodási Naplók bekéretésétől, Ez tehát
azt jelenti,hogy2005. szeptember30. napjáig el kellett juttatni a
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dokumentumok másolatát azFYM Agrár-, Vidékfejlesztési és Kör-
n1, ezetgazdálko dás i F ő o sztály ín at.

- Tápanyag-gazdálkodási terv, Augusztusban módosításra
került a ta|ajvizsgálat hatátidejét meghatfuoző rendelet. Errnek ér-
telmében a talajvizsgálatok elvégeztetésére 2005. december 31,

nap.láig van lehetőség.
- Permetezési napló. Ellenőrzési pontok: engedélyezett sze-

rek, hatóanyagok kijuttatásának módja, ideje, dózisa, számlák, a fel
nem használt szerek íárolása, göngyöleg elszámolása.

Földterületek dokumentumai, Tulajdonos esetén a tulajdoni
lap vagy földhasználati lap, haszonbérlet esetén haszonbérleti szer-
ződés, illetve a tulajdonos írásbeli hozzájétru|ása ahhoz, hogy a

ftjldhasználó a kérelmezett terület vonatkozásában a támogatási
idó szak te lj e s időtart amár a kötelezettsé get vállalh at, Ezzel kapc so -

latban felhívom a figyelmet, hogy a támogatási időszak alatt az
adott célprogramba bevitt teljes ftildterület elhelyezkedése és mé-
rete nem vá|tozhat. Amennyiben a kötelezettségvállalás teljesítése
birtokrendezési, kisajátítási vagy egyéb, a támogatásra jogosult ér-
dekkörén kívülálló ok (pl. szerződés felmondása) miatt lehetetlenné
válik, kérelmet kell benyújtani az MVH-hoz, hogy engedélyezze a
terület j o gkövetkezmény nélküli kivonását a pro grarnból.

- Személyi igazolvány vagy meghatalmazás.
- Mezőgazdasági árbevétel igazolása (adásvételi szerződés,

számlák, bizonylatok, felvásérlási jegy, őstermelői ígazolvány be-
tétlap alapján).

- Nemzeti park által jóváhagyott madárriasztási terv (exten-

ziv halastayak célprogram esetén).

- Ellenőri jelentés ökológiai ellenőrző szervezettől (ökológiai
célprogramoknál).

- ENAR rendelet szerint előírt dokumentumok (á|lattartáshoz
kapcsolódó j ogcímeknél).

Az ellenőrzéseket követően remélhetőleg gyorsan megkez-
dődik majd a támogatások kifizetése, hiszen a fedezet tulajdon-
képpen rendelkezésre ál1. Nincs más teendő, mint figyelni a bank-
számlákat, amikre a támo gatási i génylés benyúj tásra került. Az át-
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futási időtényezőt figyelembe véve az októberi és az aá követő
jóváírásokban lehet majd bízni.

Búzafujták és azok termés-
eredményei

Az alábbiakban közlöm a különféle bttzafajták termésered-
ményeit szegedi adatok a\apján. Remélem, hogy segítséget jelent a
me gfe lel ő vetőmag kiv á|asztásáho z|.

korai érésű bűzák

faita tonna/ha faita tonna/ha
MV Reeiment 7.61 Flori 2 7,06

MV Hombár 8.20 GK Csonerád 7,89

Ukrainka 7,32 MV Marsall 7,II
Guarni 7,78 GK Cineee 8,20

GK Garabolv 7,I4 GK Kalász ],04
GK Hargita 7,0I MV Mambó 7,26

KG Maeor 6,84 GK Elet 6,56

Rusiia 7,00 GK Verecke 6,79
GK Tisza 7,16 GK Ati 7.44

MV Dalma 6,12 MV Toborzó 7,59

MV Emese 6,64 GK Othalom 7,I5
MV Palotás 6,79 Kompolti 3 6.55

KG Széphalom 6,47 Abony 7.02

Alföld 90 6,26
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Közepes érés ű bűzák

késői érésű bűzák

faita tonna/ha faita tonna/ha
Buzo 7,57 Róna 6.74
GK Rába 6,86 GK Cipó 6,70
Kondor 6,28 Bobéno 7,63
GK Marcal 7,23 MV Magvas 6,74
GK Hatt 7,4I Győző 7.07
MF Kazal 6,99 Bőség 7,69
MF 6.93 Hunor 6,54
GK Petur 7,26 GK Miksa 6,09
Borcsa 6,65 MV Suba 6,84
Bioto 6,94 Mv verbunkos 7,79
Sixtus
MV Crárdás

7,I8 Atrium 6,98
6,35 MV Süveees 6,89

MV Ködmön 6,I] MV Béres 6,53
Comelius 7,00 Alex 6.53

faita tonna/ha faita tonna/ha
Gaspard 7,53 GK Kapos 7,86
Maximus 7,60 Ludwie 6,5l
MV Walzer 7,09 MV Maedaléna 6,88
GK Piacos 6,66 Bill 7,32
KG Kunhalom 6,73 GK Holló 6,06
Carlo 5.97 MV Mazurka 6,28
C 6,49

Gregus Sándorné
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Tűzoltó szertárból
szépségszalon

A helyi önkormányzat 2003-ban eladta a korúbbi tűzoltó szer-
tárat. Ift. Kormányos Sdndor előbb szobákat alakított ki benne,
majd idén októberben kozmetikusnak, pedikűrösnek és fodrász-
nak helyet adó üzletet nyitott. A tulajdonost kérdeztem a íejle-
ményekről.

A nyitás 1-je helyett 10-re esett. Mi volt az oka a késésnek?
- A belső munkálatok nem készültek el időben. Teljes festést kapott
az épilet, és felújítottuk az elektromos- és avizellátó rendszert is.
A bejárati ajtó feletti tető falusi viszonylatban elég szépre
sikerüIt. Ki készítette azt?
- A kistető Papp Sándor szakértelmét dicséri. Elég gyorsan, négy
nap alatt készült el vele,
Milyen szo|gá|tatásokat lehet igénybe venni?
- Fodrászatot, pedikűröst és kozmetikust. Ők bérlik azüzletet, én az
épület tulajdonosa vagyok,
Ok helyi vállalkozók?
Nem, kistelekiek, de kettőjük kötődik falunkhoz. A fodrászunk,
Jaksa Anikó alsócsengelei származásu. A kozmetikusnak, Szász
Anikónak a nagymamája csengelei. A pedikűrös Harmath Jánosné
Zsuzsa számára sem idegen a falunk.
Hogyan alakult a nyitó nap?
- Meglepetésemre igen sokan vették igénybe a szolgáltatást. A
fodrásznak annyi volt a jelentkezője, hogy aznapla már nem tudott
vállalni újabb vendégeket.
Hogyan alakul a nyitva tartás?
- Hétfőn 13 órátől 18 óráig van, kedden 9-tól 14 &áig. Ha igény
lesz rá, akkor többször lesz vendégfogadás. Természetesen na-
gyobb események előtt alkalmi jelleggel is itt lesznek.

(-r -ly)
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Uj állatorvos
Tájékoúaíom a lakosságot, hogy 2005. október hó közepétől dr.
Sikter András rokkantnyugdíjazása következtében Csengele köz-
ségben önállóan praktizálő, új állatorvos fogja ellátni az állat-
egészségügyi és ehhez kapcsolódó igazgatásí feladatokat dr, Huszár
Péter személyében. Az irodája a volt Pártházban (Csengele, Fel-
szabadulás u. 40. szám) lesz,

S anta Ferenc pol gármester

OA Községi Könyvtárban

Itt is Harry Potter a kedvenc
A Faluházban elhelyezett Községi Könyvtdrban közel 7,5 ezer
kötet várja a könyvek szerelmeseit. TörköIy Ágon, könyvtárost
kérdeztem az intézmény h elyzetérű.

A hatvanas években 400 feletti volrt az olvasók létszáma. A
videó, DVD korában hányan járnak kölcsönözní a könyvtárba?
- Sajnos nagyon kevesen. 2005-ben eddig a beiratkozott olvasók
száma 122 fő, Nincs az embereknek ideje, türelme olvasni.
Az olvasók nagyobb részét az iskolások teszik ki?
- A könyvtárat látogatók nagyobb részét a 14 év alattiak teszik ki.
Leginkább a gyermek szakirodalmat szeretik. Nagyon kedveltek a
Mi micsoda sorozat könyvei.
Mennyire vagytok ellátva a kötelező olvasmányokból?
- Az általános iskolában előírt olvasmányok megtalálhatók a
könyvtárban, sajnos néha nem elég példányszámban, Szerencsére
az álta|ános iskola könyvtárából is tudnak kölcsönözni.
A fiatalok nagy kedvence a Harry Potter sorozat. Nektek van
belőle?
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- Nem csak a fiatalok kedvence, a felnőttek is nagyon szeretik.
Jelen pillanatban sincs bent egyik kötet sem. Az első négy része
van meg a könyvtárnak, egyik kedvelt olvasmány, sok más ifiúsági
regény mellett,
Időnként nagy halom új könyv várakozik beiktatásra. Mityen
forrásokbóI tudtok könyveket vásárolni?
- Az önkormányzati támogatás mellett pályazxi lehetőségeket pró-
bálunk kihasználni, Idén két pályíuatból nyertünk 68 ezer forintot.
Érdekeltségnövelő támogatáion 11 ezret, a Nemzeti kulturális
orökség Minisztériuma által kiirt felzárkőztatő pálylaaton 57 ezer
forintot,
Szoktak érkezni felajánlások is?
- Szerencsére szoktak, Nemere István és Nemere Ilona jóvoltából
leginkább. Az újonnan megjelent könyveikből mindig ajánd,ékoz-
nak a könyvtámak, amit ezúton is szeretnék megköszönni.
Igen kevés szabad polcotok van már. Ha betetík, mit fogtok
csinálni? Selejtezés lesz?
- Igen, lassan gondban leszek, de valami megoldást gondolom majd
sikerül találni a Polgármesteri Hivatallal közösen. Áttomany-
ellenőrzés minden második évben történik a somogyi-könyvtár
felügyeletével, mely után selejtezés is előfordulhat, A tartalmilag
elavult és rossz állapotban lévő könyvek kerülnek selejtezésre. A
következő állományellenőrzés és selejtezés jövő évben lesz ese-
dékes.
MeIy könyvek azok, amelyek nagyon hiányoznak az olvasók-
nak?
- Ilyen sok van. sajnos a mai könyvárak mellett a rendelkezésre
álló összegből nagyon nehézjó könyvet vásárolni, kielégíteni min-
den korosztály igényét. Azérí nagyon igyekszem úgy vásárolni,
hogy mindenki találjon magának olvasnivalót,
Régebben voltak magyaróra keretében könyvtárlátogatások.
Vannak még ilyenek?
- Igen vannak még, szoktak jönni, leginkább az alső tagozatosok.

(-r -ly)
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EGYHAaI HIREK
Halottak napján,2005, november z-an 13 órakor kezdődik a

temetőben az áhitat és a sírszentelés. sírszentelési kérelmüket előre
jelezzék a plébánián vagy Vincze János temetőgondnoknál!

***

Az előző ével<hez hasonlóan templomunk búcsújának ünne-
pén, november 6-án, egyházközségi napot szewezijrtk Szent Imre
tiszteletére és Csengele község lakóiért az ünnepi szentmisét reggel
9 órakor Balogh Tamás piarista szerzetes mutatja be, A szentmise
után Tamás atya a felnőtteknek tart egy diaképes előadást az
európai Mária-kegyhelyekről. A gyerekeket pedig ismét a szegedi
Katolikus Ifi úsági Alapítvány munkatársai vá4 ák j obbnál j obb j áté-
kokkal. A kedves Edesanyákat és Nagynamákat pedig ana kéry'ük,
hogy akinek lehetőségei engedi, egy kevéske süteménnyel támo-
gassák a programot! Szeretettel várjuk a község lakóit az ünnepre.

*x<*

A csengelei Római Katolikus Plébánia pályázatot hirdet álta-
lános iskolás tanulók részére ,,JÉZIJS Ér a SZÍVEMBEN" cím-
mel. A pályázat célja, hogy a gyerekek képzőművészeti alkotások
segítségével kifejezésre juttassák, hogy mit jelent számukra keresz-
ténynek lenni. P ály ázni lehet r ajzzal, festménnyel, kispla sztíkáv al
(agyag, gyurrna, só-liszt gyurma), papírképpel, origamival, csuhé-
készítéssel, üvegfestéssel, vagy bármilyen anyagból készült alko-
tással. Az e|készilt műveket november 4-igkell leadni aplébfuíán.
A zsűrizés korosáályonként történik, a tárgyak a búcsú napján
(november 6-án) a templomban lesznek megtekinthetők. A legjob-
ban sikerült alkotásokat díjazni fogjuk.

Katona Attila
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Jubileumi ünnepségek
Csengele község önkormányzata 15 éves évfordulóját ünne-

pelte októb er 7 -én. Ezzel egybekötve megemléke ztink a népdalkör
és citerazenekar 10. évfordulójáról is.

Sánta Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent vendé-
geket, a képviselő-testületet és a népdalkör tagjait. Mindenki öröm-
mel vette a meghívást. A köszöntő beszéd után finom étel került az
aszta|ra. Vacsora után a népdalosok jókedvűen szőrakoztatták a

vendégeket. Közben kiderült, hogy Gémes Lajos bácsi éppen más-
nap tölti be a 80. életévét, ezért rövid köszöntőt mondtam. A jelen-
lévőktől nagy tapsot kapott Lajos bácsi. A népdalkör és a citerások
nevében kívánok még sok-sok születésnapot és jó egészséget 1egi-

dősebb citerásunknak.
Köszönjük a Polgármester úrnak az ünnepi megemlékezést!

Czakő János

/\1l
\r,=,O\'íb

2

A 80 éves citerást is köszöntötték
(fotó: dr. Varga Ferencné)
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oFoci krónika

Csáki Martin öt gólt rúgott
Megye III. osztályú bajnokság:

2005. október 1. Zákányszék - Csengele 5:4 (2z2)
Csengele: Mazán, Túri, Kiss, Wenner Bálint (Pálfi 65,'), Heim,
Várszegi, Kubát, Sándor, Haraszti R,, Juhos, Wenner Ba|ázs.
Csengelei góllövők: Wenner Balázs (2), Juhos, Sándor.
Tartalékos védelmünk sajnos gólképesebbnek bizonyult, mint a
csatársorunk. De ne feledjak, előtte 20 bajnoki mérkőzést nyertünk
zsinórban.

2005. október 8. Csengele - Röszke 3:0 (1:0)
Csengele: Demeter, Túri, Sándor, Wenner Bálint, Pálfi, Tóth, Ku-
bát, Mészáros (Heim 55.'), Haraszti R., Wenner Balázs, Várszegi.
Gólszerzőink : Y árszegi (2), Wenner Ba|áns.
Jó színvonalú mérkőzésen fegyelmezett játékkal magabiztos győzel-
met arattunk.

***
2005. okt. 7. Jászszentlászló serd. - Csengele serd. 1:13 (0:7)
Csengele: Gurdics G., Csáki J-., Erdélyi, Katona G., Harkai, Csáki
D., Csáki M., Longa, Rabi, Arvai, Novák, Cserék: Farkas, Lesták,
Gurdics D., Horváth, Katona N.
Csengelei góllövők: Csáki M, (5), Novák (3), Rabi (2), Longa,
Gurdics D., Katona N.
SerdUlő csapatunk gólesőt rendezett Jászszentlászlón. Csáki Martin
5 góllal a csapat rekordját tartja.

2005. október 11. Kiskunmajsa I. serd. - Csengele serdülő 12:1
Csengele: Gurdics G., Csáki L,, Erdélyi, Harkai, Lesták, Csáki D.,
Csáki M., Longa, Rabi, Novák, Katona G, Cserék: Horváth, Katona
N., Arvai, Farkas.
C sengelei gőlszeruő : Longa.
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Kiskunmajsa II. serdülő - Csengele serdülő 1:1
Csengele: Gurdics G., Csáki L., Erdélyi, Harkai, Farkas, Csáki M.,
Longa, Rabi, Katona G., Katona N., Árvai. Cserék: Lesták, Novák,
Csáki D., Horváth.
Csengelei góllövő: Csáki M.
Az egy-egy félidős mérkőzésen a kiskunmajsaiakkal fel tudtuk venni
a versenyt, de a környező községekből összevdlogatott csapat ellen
nem tudtunk jól szerepelni.

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
15 éves Trabant friss műszakival és zöld kártyával eladó. Erdeklődni
lehet: Törköly F'erenc, Felszabadulás u. 42. B 621286 184 (az esti
óráktlan).

Eladó eg/ vegles tüzelésű, üveges elejű német kályha újszerű állapotban,
valamint 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpalack, Érdeklődni
lehet a 06-30/9 25B 372 teleíonszámon.

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás
megoldlrató. Erdeklódni lehet a 06-3012 098 273 telefonszámon.

Eladó kiskerekű BABETTA segédmotor-kerékpdr új állapotban, 2 db
női kerékpdr és palackos gdztűzhely. Longa Istvdn d 0d-SOtS 598 409

Faluhoz nag/on közeli tanya 7 hold íötddet eladó. Érdektődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 2l. a 06-70/2 1 13 951

F'aluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal, szerszám-
tárolóval 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" Telefonz (62) 286 068 vagy (06-20) 2 555 586.

Csengelén, falulroz közel tanya eladó 6 hold folddel. Központi fűtés, gáz,
ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél Csengele, Tanya 619.
1606-2014 449 765,
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Szépségszalon nyílt
Csengelén a Felszabadulás u, 2. szám alatt (volt tűzo|tő szertár)

Kozmetika:
- kiskezelés, nagykezelés dr. Jugával
- alkalmi, nappali smink
- szemöldök-, szempillafestés
kozmetikus: szász Anikó
Bejelentkezés telefonon: 06-30/3 472 621

Kéz-, lábápolás, műkörömépítés :

- manikűr, pedikűr, műköröm
- körömigazítás, tyúkszem eltávolítása, benőtt köröm
kezelése
- lakkozás, francia manikür
- tippes zse|é, francia zselé
Műkörmös : Harmathné Zsuzsa
Bejelentkezés telefonon: 06-30/3 630 873

Fodrászat:
- női, férfi, gyerek hajvágás
- hajfestés Londa és Wella termékekkel
- dauer, volumenkezelés
- melírozás
- alkalmi frizurák készítése
- szőkítés
- végleges hajkisimítás
- hajpakolás
Fodrász: Jaksa Anikó
Bejelentkezés telefonon: 06-30/2 999 699

Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Nyitva: hétfőn 13-18, kedden9-14 őraközőtt
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2 és fél szobás családi ház garázzsal és mettéképülettel 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.

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

Gumiszerelést" -iavítást és

centrí r ozást vállalok !

Ú3 gumiabroncsok ked yező áronkaphatók !

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

G é p i h í m z é s!
Céglogók, emb!émák, saját tervezésű raizok, óvodai

ek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi etképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretettel !

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

Telefon/fax: (06-62) 54,,l 570



ZtirO kártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin ijzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részér e zöldkártya készítését vállalom (gé'znzemű-
ekre nem)!

Vastag Zo|tán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

\q 06-3019 084 061
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1710 négyzetméter területű porta eladó az Arpád utcában, a

Faluház mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.

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

Eladó 600 D-öles zártkert3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 1,5. szám a|att.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerítetl,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május L ll,22. @ 286 I9I

Ha bőrproblémúi vannak, allergiúju, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhűzódása, fiíjdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lúmpdval,

Érdeklődni: Kormdnyosné Váradi lldikó gyógytorndszndl 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 tizelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel hén-
hoz száI|itom a megrendelt anyagot, Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig,

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

B 286 24I d06-30l3 228 453

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

fe lv é t e l e k házn 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 képekfelújítása
- Digitális 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

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

@ 257 786, este: 329 659 ,406-30/5 479 521

& C§|n"gelei ,-

KffiuaIU,
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer megjelenő |apja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesaöség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


