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A búcsú eseményeiről szóló írásunk a 362. oldalon kezdődik!
(fotó : Zólyomi-Katona Theodóra)
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Polgárőr kőzgyűtés
November 7-én, csoportgyűlés keretei között tartotta ez évi

közgyűlését a Csengelei Polgárőr Csoport,
Először Kucsora Péter számolt be a 2004. évi munkáról. El-

mondta, hogy 157 esetben volt jár&szolgálaí összesen 367 fővel,
ami 1773 őrát tesz ki. A nagy járműforgalom miatt az iskola előtt
42 esetben segítettük a tanulókat biztonságosan átkelni az űton. A
szolgálatl gépkocsi a múlt évben összesen 13.949 km-t tett meg. A
megyei polgarőr napról és a helyi rendezvényekről nem beszélt
részletesebben, hiszen azokat mindenki ismerheti, Elképzelése sze-
frnt az elkövetkező időben kötelezővé kívánla tenni mindenki szá-
mára a havi egy szolgáIatot Kérte azt, hogy a választáson csak
olyan szayazzonrá, aki ezzel egyetért.

Ezután a hozzászőlások következtek. Sánta Ferenc polgár-
mester elmondta, hogy a polgárőrség munkájára továbbra is szük-
ség van, Az önkormányzat továbbra is támogatj a az egyesiletet, de
csak olyan mértékben, amilyen munkát végez. Kérte, hogy a pol-
gárőr szolgálati gépkocsit csak polgarőr tevékenységre használják,
mert erre kapja apénzt a csoport.

Kun-Szabó Tibor felvetette, hogy a régi időkben, amikor az
egyesületnek nem volt még semmije, akkor sokkal több szolgálat
volt. Most pedig, amikor melegedő helyiség, szolgáIati gépkocsi is
van, eg}Te kevesebben jámak jfuőrbe, Szerinte így nem sok értelme
van az egyesületnek.

Eníán még többen hozzászőltak a szolgálati gépkocsi hasz-
nálatának problémájához. A téma lezárásaként a csoporfvezető be-
jelentette, hogy ezután csak polgárőr feladatokra fogjak igénybe
venni.

Zétrő aktusként a szokásos vezetőségváIasztás következett.
Ennek eredményeként a csoportvezető Kucsora Péter marudt. Gaz-
dasági helyettese Varga Árpaa, szolgálatszewező helyettes Kun-
Szabó Tibor lett. A titkári tisztséget továbbra is Molnár Mihály
Iátja el, helyettese Árvai Kálmán lett.

M, M.
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Országos szintu
gazdaságszetkezeti ö s s ze írás

Az Eurőpai Unió előírásainak megfelelően 2005. november
1-{, és 28.között a Központi Statisztikai Hivatal gazdaságszerkezeti
összeírást hajt végre, A végrehajtást az 199612467 szátmu EU Ta-
nácsi rendelet teszi kötelezővé az uniós tagországokban. A magyar
kormány a feladat végrehajtását a 30312004 szátmu Országos Adat-
glűj tési Pro gram rendeletben szabály ozta.

A felvétel célja, hogy átfogő képet adjon az uniőhoz valő
csatlakozás őta a magyar mezőgazdaságban végbement szerkezeti
r,áltozásokról. A begyűjtött adatok elengedhetetlenül szükségesek
az agráttumot érintő uniós éshazai döntések meghozatalához, meg-
alapozzák a vidékfejlesztés, az agrár-kömyezetvédelem, illetve a
fenntarlhat ő mező gazd as ág stt até giáj ának ki alakítás át i s.

A mező gazd as á g i tevéke ny s é get v é gző gazdas ági s zervezetek
megfigyelése teljes körű, adatszolgáItatásuk postai úton történik.
Az egyéni gazdaságok esetében az összeírők személyes interjúk so-
rán töltik ki a kérdőíveket. Országosan mintegy 100 ezer egyéni
gazdaság megfigyelésére kerül sor a 2000. év áprilisában végre-
hajtott általános mezőgazdasági összeírás véletlenszenien kivá-
lasztott körzeteiben. A felvételt a Központi Statisztikai Hivatal
igazgatőságainak helyi iránytásával országosan mintegy 2000
összeíró-biztos és 250 KSH-ellenőr végzi. Az összeírás a telepü-
lések közel Il3-át, mintegy 960 települést érint.

Az összeírás során a következő részletes információk kerül-
nek begyűjtésre: a gazdasághoz tartoző személyek száma, neme,
kora, gazdasági aktivitása; a foglalkoztatottak száma, tevékeny-
sége; a gazdaság használatában lévő foldterulet mérete művelési
ágak és területi elhelyezkedés szerint, a szántőfoldi és zöldség-
növények, valamint a szőIő és gyümölcs ültetvények termésadatai;
a gazdaság állatállománya faj, kor és ivar szerint a gazdaság gépál-
l ománya ; a mező gazdas ági tevékenysé g r áfor ditás ai, agrotechnika,
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biogazdálkodás, valamínt a mezőgazdasági tevékenységen kívüli
termelő tevékenység.

Az összeirt adatok csak statisztikai célokra hasznáIhatók és
csak összesített formában kerülnek közlésre. senkinek sem kell te-
hát attő| tartania, hogy a közölt adatokat bármilyen más, az adat-
szo|gáltatő érdekeit sértő célra felhasználják. A Központi Statisz-
tikai Hivatal érdekelt abban, hogy a személyiségi jogokat minden
adatgyűjtése során biáosítsa, hiszen ha elvesáené az adatszol-
gáltatók bizalmát, lehetetlenné válna a további adatgyűjtések
végrehajtása.

OA falugazdász rovata

Jövedéki adó vissz aigénylése
Megkezdtem a 2005-ös gazdasági évre a gázolajjöl,edéki adó

vis szai gényl éséhez az FM-i gazolások kiadás át.

Szükséges iratok:
- 30 napnál nem régebbi teljes körű foldhaszná],atí lapszemle,
- gázo|aj szám|ák, vagy szolgáItatás számlák,
- bankszámla szátm,

- reglsztrációs szám,
- VPID-szám,
- 2005. évi területalapú támogatás igénylése,
- személyes adatok,
- vámhivatali bevallás,
- 2005-ös vetésszerke zeti igazolás.
A vámhivatali bevallást Szegeden lehet kapni a VPOP Fő-

vámhivatalnál,
Gregus Sándorné
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Uj Nemere könyvek
A falunkban élő és alkotó Nemere Istvántól már megszok-

hatfuk, hogy onda magáből az érdekesebbnél érdekesebb könyve-
ket. Az utóbbi idő kínálatából ismertetek néhányat,

Az írőt ismerők tudhatják, hogy nem fél a "réaős" témáktól.
Én ilyennek tartom az"Interjű Jézus Krisáussal" című kötetecskét,
amit egy társszerzővel írt. Ez az írásmű úgy jött létre, hogy a
Bibliából már ismert válaszokhoz kerestek kérdéseket, miritha arra
Jézus válaszolna. A könywet az RTL Klubban is bemutatták, sőt
egy részletet elő is,adtak belőle. Azirőt a Pa-Dö-Dö-s Lang Györ-
gyi és a szinész Ábel ,q.rrita kérdezgette. ÁUet azt firtatta, hogy
miért olyan vékony a kötet, hiszen Jézustól nagyon sokat lehetne
kérdezni. Erre az ftő - a tőle megszokott nagy nyugalommal * azt
válaszolta, hogy ő is sokat tudott volna beszélni az interjualannyal,
c sak személye s találko zásr a nem volt lehető sé ge.

Nemere István korábban Magyarország történetét hét kö-
tetben feldolgozta. Most ezt a sotozatot egy nagyalakű, több mint
700 oldalas könyvben adták ki újra, A kemény borítós, szép kivi-
telű mű mindegyik könyvespolc dísze lehet, arról nem is beszélve,
hogy az ekkora nagyságú mű a megsZokotthoz képest jóval olcsóbb
is. A "Magyarország története" című kötet az államalapítástőI a
XX. szíuad végéig követi nyomon népünk eseményeit. Nemere
nem történészeknek készítette könyvét, hiszen egyetlenegy hivat-
kozás, jegyzet sem szakítja meg a fejezeteket. Így talán könnyebb
is volt neki, hiszen a véleményét, értékelését is belefogalmazhatta,
A közérthetően, olvasmányosan megírt munkát a fiataloknak is
lehet ajánlani, sőt a karácsonyfa alatt is nagyon jől nézhet ki. Az
érdeklődők a községi könyvtárban is megtalálják.

Nemere István a szerelmes regényeket Melissa Moretti
áinéven írja. A sorozat újabb darabjai folyamatosan jelennek meg,
a szerzőtől azokból is mindig kap a Faluhín könyvtára.

M. M.



-362-

CSzent Imre herceg, könyörögj érettünk!

Egyházközségi nap
November elején volt mindenszentek ünnepe, amikor a meg-

dicsőült egyhaz tagaira emlékeáek az egész uilágon. Az cisszá
szentek közül nekünk, magyaroknak az Árpaa-na^ szentek a leg-
fontosabbak, hiszen az ő áldozatos élettik és tevékenységtik hatá-
rozza meg jelenünket. csengelén szent Imre herceget tiszteljük
különösképpen, met1 ő az egyhazközség és az egész iozség veáo-
szentje. Ünnepe november 5-én van.

Néhány éve kezdeményeztük - hagyományteremtő szándék-
kal -, hogy ez azünnep ne maradjon csupán a templom falain belül,
hanem alakuljon át egyfajta egyházközségi nappá, ahol különféle
programokkal várjuk a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A
korábbi években jó visszhangja volt ezeknek a render|,ényeknek,
és szerencsére az idén sem volt másként.

November 5-én, szombat délután a gyerekek képzőművészeti
alkotásaiból készült kiállítás megnyitójával vette kezd,etét az irn-
nepségsorozat. Akiállítást Jenei Norbert kisteleki hitoktató _ maga
is művészember - nyitotta meg. Összesen 25 alkotótól érkezték
szebbnél szebb pályamunkák. Nehéz helyzetben volt a zsűri, és
végül minden alkotó kapott valamilyen értékíikön}.vutalvány, amit
egyházközségünk ajánlottfel összesen 30 000 forint értékben.

A megnyitó után kezdődtek a játékos vetélkedők, ahol nem
csak cs engeleiek, hane m pusztaszeriek, balástyaiak és kistelekiek is
rószt vettek. volt itt képkirakás, pohárfuj ás cémaszálon, krumpli-
hordás pálcákkal, memóriajáték szenteket ábrázolő képekkel, kár-
tyavár-építés, a Jézus életének eseményeit ábréaolő tepet sorba
állitása, és még számos más, ügyességet és teológiai j^ártasságot
igénylő feladat, amit a Szegedi Katolikus Ifiúsági Áupinary Áa,jól ismert kedves munkatársai szervezter< izamuntr u, kőrb"n u,
éhes-szomjas versenyzők felfrissülhettek a szétl Isnánéktól kö!-
csön kapott hosszú asáalnál, a szülők, nagyszülők küldte finomsá-
gokbó1.
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Kiállítás a gyerekek munkáiból
(fotő : Zőly omi-Katona Theodóra)

Szürkületkor behúzódtunk a templomba, ahol Komáromi
Miklós hitoktató vezetésével, és két balástyai hittanos, Tóth Pisti
(szintetizátor) és Sóti Ercsi (furulya) közremúködésével közösen
megtanultuk azokat a gitáros ifiúsági énekeket, melyekkel az aznap
esti gyerekmisét tettük színesebbé. A szentmisét Kövesdy Zsolt atya
celebrálta. Tanításul egy rózsaszínű gömbölyű követ mutatott a
gyerekeknek, felhíwa figyelmüket arra, hogy nem mindegy, mi-
lyen vizek mossák, koptatják simá,ra, vagy dörzsölik élesre életünk
kavicsát.

A vasámapi szentmisét Balogh Tamás piarista atya celeb-
rálta, aki az Árpaa-t,ráz szentjeíről emlékezett meg, kiemelve Szent
Imréhez kapcsolódó személyes élményeit. Példaképül áIlította a
fiatalon elhunyt herceget, a magyaí ifiúság védőszentjét a mai
fiatalok elé, hogy ők is merjenek bátran az éIetszentségre törekedni.
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A körmenetet követő diaképes előadás témája Lourdes és
Fatima volt, a két igen népszerű Maria kegyhely. Tamás atya sok
humorral {úszerczve adta elő a zarándol<helyekhez f\lződő élmé-
nyeit.

A szewezők és a vendégek sem maradtak éhesen, őket a
Kuklis András főzte finom marhapörkölt várta.

Nagyon sok ember figyelmességére, gondosságára és mun-
kájitra volt szüksé g allhoz, hogy ez a kétnapos búcsúi program így
sikerülhes s en. Kö szönj ük valamerrrryiük se gítsé gét !

Zólyomi-Katona Theo dór a

A Faluház nvitva tartási rendie

IJétíő 09.00 - 17.00 Könyvtár ésTeleház
13.30 - 18.30 Társastánc és zeneoktatás
19.00 * 2I.00 Asztalitenisz

Kedd 13.00 - 17.00 Te\ehén

Szerda 09.00 - I7.00 Könyl,tár ésTelehán
13.30 - 18.30 Társastánc és zeneoktatás

Csütörtök 13.00 - I7.00 Telehíz
14.00 - 17.00 Szolfézs és zeneoktatás
17.00 - 19.00 Népdalkör
19.00 -2I.00 Asztalitenisz

Péntek 09.00 - I7.00 Telehén
17.00 - 19.00 Gépjarmű-vezetőí tanfolyam

Szombat 13,00 - 15.00 Társastánc és zeneoktatás



A T eleház szolg áltatás ai
Fénymásolás (fekete-fehér)
A4 egyoldalas
A4 kétoldalas
A3 egyoldalas
A3 kétoldalas

Nyomtatás
A4 fekete-fehér (szöveg)

'{4 fekete-fehér (képekkel)
A.4 színes (szöveg)
A4 színes (képekkel)

Irodai szolgáltatások
Fax küldés
Fax fogadás
Számítógép hasznáIat
Szkennelés

Névj egyk árty a készítés
Fekete-fehér
Színes

Internet használat

Spirálozás
1-100 oldalig
100 oldal felett

365 -

10 Ft/oldal
15 Ft/lap
20 Ftloldal
35 Ft/lap

10 Ft/oldal
20 Ftloldal
30 Ft/oldal
70 Ft/oldal

100 Ft/oldal
25 Ftlo]rdal

I20Ftlőra
50 Ft/oldal

15 Ft/db
20Ftldb

450Ftlőra

150 Ft
200 Ft

A Teleház nyitva tartási ideje: hétfő 9-]7, kedd ]3-17,
szerda 9-]7, csütörtök ] 3-]7, péntek 9-17. ]2-től l3 óráig
ebédszünet van.
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visszatekintő
Ezt írtúk Csengeléről90 éve:

Meghalt a zsákruhás ember
Szeged, nov.2,
Megírtuk már, hogy Csengele és Pálmonostora között, a 285.

számú őrház közelében a sínek mentén egy napszámos külsejű férfi
húlájára akadtak. A hulla mellett hevert a hatalmas pálinkás buty-
kos is és még vagy féllitemyi jófajta torokkaparó is volt benne.
Miután a hullán zuződások voltak, a rendőrség megindította a nyo-
mozást, hogy a pálinkaüveg tulajdonosa nem biíntény áIdozata-e. A
rendóri vizsgáIat, melyet Borbola Jenő dr,, kapitány vezetett, meg-
állapitotta, hogy nem történt bűntény, a szerencsétlen embert tökré-
szeg állapotban agyszélhűlés ölte meg. Egyébként az illető nem
más, mint Kuruc PáI: a zsákruhás ember.

Kuruc Pál jól ismert, tipikus alakja volt a szegedi utcának.
Legutóbb a tiszaparti kocsmák környékén lehetett |átni. Zsákből
volt a nadrága is meg akabátja is. Magyarul furcsán beszélt, tótos
kiejtéssel, de ha az ltcagyerekek utána kiáltották: "Tótocska,
krumpli zabáInln", hát éktelen dühre fakadt és teli torokkal vála-
szolt:

- Még a zapád is mágyár volt, olyan kuruc, mint az Isten.
Krumpli zabálnyi ate zapád.

Nagyon haragudott, ha gyerekek azt kiabálták:
- Krumpli nem étel, tót nem ember,
- A tót is ember, hamagyar - prüszkölte az öreg.
Kuruc valamikor régen, még gyermekkorában került Sze-

gedre Árva-megyéből. Persze az igazi neve nem Kuíuc, ez csak
úgy ragadt rá aTiszaparton, a halászok között. Zsákhordásból, nap-
számos munkából tengette életét.

(Megjelent a Szegedi Friss Újság ]9] 5. november 3-i számában)
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c Foci krónika

Vészkapussal is győztünk
Megye III. osztályú bajnokság:

2005. október 29. Csengele - Öttomos 11:1 (11:1)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Yárszegi, Mészáros, Kubát,
dr. Tímár, Brinszky, Juhos, Wenner Balázs,
Csengelei góllövők: Wenner Balézs (3), Brinszky (2), Juhos (2),

Kubát, Túri, Tóth, Várszegi.
Első félidei remek játékunknak köszönhetően a vendég csapat játé-
kosai a másodikfélidőben már nem jöttek ki a pályára.

2005. november r. ÜUés - Csengele 3:8 (1:4)
Csengele: Mazán, Heim (Wenner Bálint 60.'), Kiss, Túri, Pálfi,
Tóth, Várszegi,Mészétros, Haraszti R., Brinszky, Wenner Balázs,
Csengelei gőlszerzők: Wenner Baléus (4), Brinszky, Várszegi,
Tóth, Haraszti R.
},iehezebbre számítotíunk, de végul konnyű vendéggyőzelem szüle-
íetí. Győzelmünket a születésnapját ünneplő szakosztályvezetőnk-
nek ajánljuk, aki végigszurkolta a mérkőzést.

2005. november 6. Forráskút - Csengele 4:5 (2:1)
Csengele: Mazán, Heim, Kiss, Túri (Wenner Bálint 46.'), Pálft,
Yárszegi, Mészáros, Kubát, Haraszti R., Wenner Ba|ázs, Juhos.
Csengelei góllövők: Wenner Ba|ázs (2), Heim, Kubát, Juhos.
A harmadik helyezett ellen jó hangulatti és magas színvonalú
mérkőzésen értékes idegenbeli glőzelmet szereztünk.

2005. november t3. ÖttOmös - Csengele 3:5 (2:1)

Csengele: Kiss (Haraszti Zs.88.'), Túri, Wenner Bálint, Pálfi, Tóth,
Y ár sze gi, M é száro s, Hat aszti R,, Wenne r B alázs.
Csengelei gőlszerzők: Wenner Balttzs (2),Haraszli R.(2), Heim.
A korábban elmaradt mérkőzés lejótszására kapusunk, Demeter
János Barcelonából indult. Budapest alatt, a jó magyar autópályán
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dugóba keveredett és ezért a mérkőzés kezdéséig nem érkezett meg.

Tíz emberrel kezdtük a meccset vészkapusunk, Kiss révén. Demeter
a 30. percben foglalta el helyét a kapuban. A hazaiak nagy erő-

feszítéseit a B0. percig siker koronázta, de ekkor Heim és Haraszti
R. góljaival sikerült a magunk javára eldönteni a mérkőzést.

2005. nov. 4. Zsombó serdülő - Csengele serdülő 4:6 (4:3)

Csengele: Gurdics G., Csáki D., Lesták, Harkai, Farkas, Csáki M.,
Longa, Rabi, Katona G., Novák, Horváth. Cserék: Gurdics D.,
Csáki L., Árvai.
Csengelei góllovők: Longa (2), Novák (2), Csaki M., Katona G.
Az eredmény is mutatja, hogy mennyit fejlődtek ifiú focistóink az
elmult 3 hónapban. Nagypályás szereplésüket egy izzadtságszagú
döntetlennel kezdték, most pedig magabiztosan győztek. Köszönöm
a szülők sok segítségét!

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
Jó állapotbanIévő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem beépít-
hető) eladó! Erdeklődni: Sántáné Czombos Mónika Csengele,
Á.paO u.I7. ü 06-70/5 I49 215

15 éves Trabant friss műszakival és zöldkárfyával eladó.
Erdeklődni lehet: Törköly Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
42. EE62l286 184 (az esti órákban).

Eladó eg/ vegyes tüzelésű, üveges elejű német kalyha újszerű
állapotban,.valamint 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-
gázpalack. Erdeklődni lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.
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A csengetei Álmlános Iskola és Óvoda Szülői
Sz erv ez ete é s Diákönkormányzata

2005. december 3-ón 18 órui kezdettel

JOTEKONYSAGI MIKULAS
BALAT

rendez, melyre mindenkit szeretettel vórunk!

A műsorban fellépnek: nagycsoportos óvodások, a
C s e n g e l e i Al apfo kú Műv é s z e t o kt at á s i I nt é z m ény

furulyás ai, r é{űv ó s ai, t ár s astánco s ai,

/űvószenekara és az Ütőegyüttes, valamint Longa
Adám és Rényi Jónos szintetizátoron,

A zenét: Varga Lászlő és zenekaía szolgáItatja.

Belépőjegy: 600 Ft, tombola: 150 Ft, melyek elővételben
kaphatók az iskolában és az ővodában.

Kérjük a kedves szülőket, váIlalkozókat, hogy
rendezv ényünkhöz tomb o 1 atárgyak fe l aj ánl ás áv aI -

1 ehető s é gükhöz mérten - hozzáj árulni szíve skedj enek !

Jó szórakozást kíván a Rendezőség!
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Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
szállítás megoldható. Erdeklődni lehet a 06-3012 098 273 telefon-
számon.

Faluhoz nagyon kazeli tanya 7 holdfotddet eladó. Erdektődni tehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 2], d Oa-lOtZ 113 951

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyalo nortonkúttal, szer-
számtáro|őval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapc§os
szegő tetőcserép 12 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.

Csengelén, faluhoz közel tany9, eladó 6 hold folddel. Központi
fűtés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél
Csengele, Tanya 619. Ü 06-2014 449 765.

2 és fél szobás családi ház garánzsal 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.

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

c entrí r ozást vállalo k !

Ú; g,rmiabroncsok ked v ező áronkaphatók !

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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Gé pihímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű ralzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, 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

r7rc négyzetméter területű porta eladó az Árpád utcában, a
Fa\uház mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.

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

Eladó 600 tr-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 1,5. szám a|att.

A Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Éva, Csengele, Május L u.22. @ 286 I91

Ha bőrproblémdi vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumős fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, urc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű lámpával

Érdeklőilni: Kormányosné Vúradi lklikó gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban).
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Új szolgdltatások a Fotó szaküzletben
- Eskuvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

fe lv é t e l e k ház nál é s műt e r e mb en. I gaz olv ány kép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Di4itális gépről, kárQáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, kereíek széles választékban, kész keretek
- Ola1-, pasztell- és akvarell képek
- szaktanácsadás

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] 6.

@ 257 786, este;329 659 E0ó-30/5 479 521

A Csengelei,Polgárőr 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 szerkesztő: Kontesz Józsefiré

T áp -takarmány kereskedé semben tizelő - é s építőany agot (PB - gáz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok, Előrendelés esetén néhány napos határídővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

E 286 24I á06-3013 228 453


