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OAfalugazddsz rovata

Juhok és kecskék Egyed
Nyilv ántartási és Azonosítási

Rendszere
Magyarországon a juh jelölési és nyilvántartási rendszer már

egy évtízedes múltra tekint vissza. Az ENAR (Egyed Nfllván-
tartási és Azonosítási Rendszer) az állategyedek azonosításának és
nyilvántartásának korszerű - az Eutőpai Unió előírásainak meg-
felelő - rendszere, mely hatékonyan segíti az áIlaftart& a termelés-
ben és biztosítja az állatmozgások és -száIlitások nyomon követhe-
tőségét.

Miért fontos az egyed és állomány nyilvántartás? Lehetővé
teszi az egyedek azonosíthatőságát. Biztosída a tartók, tarlási
helyek, tenyészetek, áIlományok és egyedek nyilvántartását, vala-
mint az áIlatmozgás nyomon követését. Megkönnyíti az egyedi és
az áIlományszintű állategészségügyi vizsgálati adatok kezelését,
dokumentálását, Elősegíti a tenyésáósi adatok gyűjtését, az ercd-
ményes szelekciót és a megbízhatő tenyészértékbecslést. Az anya-
juh támogatás és az országos, illetve egyéni támogatási felső határ
kezelésének, ellenőrzésének alapja. A tulajdon- és vagyonvédelem
hatékony eszköze.

A rendszer szereplői: Országos Mezőgazdasági Minősítő In-
tézet (OMMI), az illetékes megyei állategészségügyr és élelmi-
szerellenőrző á|lomás (Állomás), juh esetében: a Magyar Juhte-
nyésztő Szövetség (MJSZ), kecske esetében: a Magyar Kecs-
ketafiók és Tenyésáők Országos Szövetsége (MKSZ) és az állat-
tartő.

Az OMMI feladatai:
- az országos számítógépes adatbázis működtetése,
- a tenyészkódok és egyedi azonosító számok kiadása,
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- krotália-tesztek végzése, ezek alapjín felhasználható íiiljel-
zó típusok közzététele.

,lz Állomás feladatai:
- az ENAR állategészségügyr hatósági feladatainak ellátása, a

rendelet betartásának ellenőrzése,
- szállítások során a jelolések ellenőrzése és a szükséges

állategészségügyl igazolások kiadása,
- jelöletlen állatok észlelése esetén gondoskodlk az állatok

j e l ö lteté s éről, szüksé g esetén forgalomko rlátozást elrendelni,
- harmadik (nem EU) országból érkező állatok jelölése.

AzMJSZ és az MKSZíeruleti felelőseinek feladatai:
- a tenyészetek és az áIlatok adatváltozásainak bejelentése,

s z ámító gép es rö gzíté se, n5i1-v ántartása,
- közreműködés a jelölő eszközök beszerzésében,
- a továbbtartásra, tenyésztésre meghagyott állatok jelölésé-

nek elvé gzése (tetoválá s, W otáliánás),
- minden áIlattartőnál évente legalább egy alkalommal á11o-

mányleltár elvégzése,
- a tenyésztők ellátása a szükséges fiilszám-listákkal, bizony-

1atokkal.
Az áIlattartó feladatai :

- tenyészet létesítésének, megszüntetésének, illetve az ada-
tokb an b ekövetkez ett v áItozásoknak területi instruktor közvetítésé-
vel történő bejelentése,

- gondoskodás a tenyészetében Iévőbítrányok jelöléséről, és a
továbbtartásra meghagyott állatok jelöltetéséről,

- az állományban bekövetkezett változások nyilvántartása, az
állomány-nyllvántartő (zöld) fiizet és a íiilszám-listák naprakész
vezetése és három évig történő megőrzése,

- állatszáIlítások esetén a száIlítőlevél kitöltése.

Változások a korábbi rendelethez, gyakorlathoz képest:
} A bárányokat a tenyészíőnek kell megjelölnie mindkét fii1-

be helyezett báránykrotáIíával, mielőtt elhagyják a tenyészetet.
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A baránykrotálrtákat a területi felelős közreműködésével a terryész-
tőnek kell időben (az ellési szezon) előttbeszerezni.

} Megszűnt a marhalevél, helyette a brtőnak minden szál-
lításkor 5 példányos szállítólevelet kell kitöltenie. Ennek első kettő
pé|dányát a céltenyészet, a harmadik példányt az ígazolő állatorvos
kupja, a tőpéIdány pedig az indítő tenyésztőnél marad. Az áIlatokat
indító tartő a negyedik példányt, a fogadó tenyészet pedig a máso-
dik példányt köteles beküldeni az OMMI ENAR központnak (Bu-
dapest, Postafiók 30. 1526)

} A területi instruktor közreműködésével minden tenyészet-
ben évente legalább egyszer te§es állományra kiterjedő állomány-
lehárt kell végezni.

Krotália megrendelés, szállítólevél, illetve sürgősségi krotália
beszerués ügyében a területileg illetékes instruktort, területi felelőst
kell keresni.

A rendelet 2005,július 9-én lépett érvénybe,

Gregus Sándorné

Elindult az áIlatorvo s 1

rendelés
Títlékoztatom a lakosságot, hogy dr. Huszár Péter állatorvos

2005. december 1. napjától megkezdte rendelését a Csengele, Fel-
szabadulás u. 40. szám (volt párthéa) alatt.

Rendelési ideje: hétfőtől péntekig reggel 7-8 őraközött.
Rendelési időn kívül az áI|atorvos a 06-30/5 I91 829 telefon-

számon érhető el.
santa Ferenc
polgármester
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Csengelei Jézus, sziúlress meg
bennünk!

,,Megkezdődött a karácsonyi őrület!" - mondta a minap
fi.ilem hallatára az egyikboIMezető a pultos hölgynek.

,,Mindent megvesznek, olyanok ezek, mint sáska a réten!" -
r-álaszolt az alkalmazott.

,,Ja! Ezeknek bármit eladhatunk,ha jőI van csomagolva. Csak
gl,őzzik|." - felelt rá a főnök.

Zavarban éreztemmagamat, mert én is abba a társulatba tar-

tozom, aktk az őrület ot<oiOi és mindent megvesznek. En is az

.pzek" táborában lévén eltöprengtem azon) hogy tényleg hülye
vagyok, vagy csak annak néznek ők, ott a pult másik oldalán. Miért
érzem azt, hogy felesleges ez abolti hajtás, a ,,karácsonyi ajándék-
őrület", és nem kéne sem ,,ezek" sem ,,azok" közé tartozni Valami
sántít a pult mindkét oldalán. De vajon mi és miért?

Es egyszer csak, most vasámap a fagyos estén a csillagokra
és a fogyó Holdra pillantva, villámként tört fel a gondolat, hogy mi
és miért hibádzik.

Hát persze! Születésnap közeleg! És pont Ő az, akinek nem
veszek ajindékot, pont Ó az, akinek nem lesz tortája, pont Ő az,

akit a ,,műszalmás betlehem" eltakar. Ezéft híbás és sánta ez a
..karácsonyi őrület", mert a marketingben és a dizqnban (reklám és

csomagolás), a piacon és a bizníszben (kereskedelem és nzlet)
személytelen szereplőkké válunk (vevő és eladó) egymás számára,
és szílthíut kellék csupán a Kisded. Embertelenség és őiszlet. Ez a
jő nzlet.Itt nincs helye a békének, harsány forgatag kell. Itt nincs
helye a csendnek, mert ,,Dzsigl bensz dzsigl bensz" - nek kell foly-
nia a vízcsapból is. A valódi angyalokra, és az igazt pásztorokra
nem lrgyel szinte senki, mert a műanyag hozza a hasznot, és a
porcelán adja adíszt. A valódi csak fecseg és haszontalan...

Hol van a Kisded? A születésnaposunk? A Kisded, az én

Kisdedem, aki velem van máskor is, nem csak Karácsonykor, aki
vár arra, hogy észrevegyem, szeressem, feleljek neki. Aki elnézí,
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hogy nem veszem észre, megbocsát, ha azt akarom és gondolom,

hogy nélküle élhetek.
Hópehely ostya, csöpp bízakenyér! Akkor van értelme a ka-

rácsonyomnak, ha Te vagy az, akinek a születésnapját fogom ünne-
pelni. Ha a Te születésnapodra készülök, nem felejtve, hogy embe-

rekkel találkozom, akik a Te arcodathordozzák.
Ha Rád tekintek, Téged hordozva Veled járok, a Te szere-

teted miatt szeretem a másikat, akkor nyugodt szíwel állhatok a

pultok bármelyik oldalán, és tartozhatok az ,,ezek" vagy az ,,azok"
táborába. Nem baj, ha bolondnak néznek vagy sáskának, kine-
vetnek, netán át is vernek, ha Veled jarom azltamat, és valójában
Téged akarlak ajíndékozni embertársaimnak.

Csengelei kis Jézus, szüless meg bennem!
Zsolt atya

Faluházi hírek
Az utóbbi időben aFaluházkönyl,tára számos új kiadású könywel
gyarapodot t. Ízelftőnl a kínálatb ó1 :

Anderson, Catherine: Fantomkeringő; Az ég kékje
Brown: A Da Vinci-kód
Cook, Robin: Szélütés; Fertőzés; Vektor
Follett, Ken Zérőkőd
Jackson, Lisa: Kincsek
Lawrence, Leslie L.: A felakasztott indián szigetén; Az elát-

ko zott haj ó ; A tizetlhár om kri stálykop onya; D amb alla botj a
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\íárai Sándor: Egy polgár vallomásai; Vendégáték Bolza-
nohan: A gl,ertyák csonkig égnek

\lalle, Peter: Egy év Provence-ban
\emere István: Castro; Atlantisz ma is é1; Magyarországtör-

iénete 989 év krónikája; Interjú Jézus Krisztussal; Művészkri-
:ik: Kígl,ók a kritban

Ome1: 1984
Racz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut|
Roberts, Nora: Emlékek boltja
Sheldon Sidney: Álarc nélkül
Smith, Wilbur: Igazi férfi; Amikor az oroszlátn zabál
Steel, Danielle: Johnny angyal; Második esély; A cár baleri-

nája: Magányos sas; Szerelem; Hía a Remény utcában; Kaland-
i ág1: Az esküvő; A gyúr{ Tudok még szeretni; Egy tökéletes
idegen

Stone, Katherine: Vágyak; Laura
Vincenzi, Penny: Kettős árulás

Itjúsági regények:
Bertagna: Exodus 2100
Curtis: Bud vagyok, uram!
Darvasi LászIő: Trapiti és aborzasztőnyűI
Gaarder: A narancsos lány
Haugen: Zeppelin
Horowitz: Mély vizben; A Sólyom gyémíntja
Nöstlinger: A cseregyerek
Sachar: David nem hagyja magát

***

A Faluház 10 új, minőségi asztalitenisz itőt, 4 hálót és

labdákat kapott. Így afelszereléssel nem rendelkező píngpongozni
iágyókat is szívesen látjuk hétfőn és csütörtökön 19 és 2I őra
között.

Törköly Ágnes
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visszatekintő
Ezeket írták Csengeléről90 éve:

Gyilkosság Csengelén - Mese a
vadorzőről

Röviden megemlékeztijr,tk málr arről, hogy a kisteleki csend-
őrség telefononjelentette a szegedi rendőrségnek, hogy Csengelén,
valószínűleg vadorzók lelőttek egy 1 1 éves fiút. A szegedi rend-
órség részéről Borbola Jenő dr. rendőrkapítány ment ki a hely-
színre: Csengele kap. 246. szám aIá.Itt a lelőtt fiúcska édesanyja és
bátyja elmondták, hogy a kis Suli Pétert egy vadorzó lőtte le, aki a
lövés után futásnak eredt. Az áIdozatbátyja még személyleírást is
adott a gyilkosról.

A rendőrkapitány ezek után sorra látogatta a szomszédos
tanyaházakat. A vadorzőrőI akart felvilágosítást kapni. Egyk ta-
nyaházban egy kis gyerek aztmondta, hogy őláttaazorvvadászt.

- Milyen volt?
A fiúcska egybajszáIig úgy irta|e az orvyadászt, mint Suliék,

ez gyanús is lett a kapitány előtt.
- Ki mondta neked, hogy ilyen volt? - kiáltott rá a fiúcskara.
-Hát a Suli Pista,
- Miért mondta?
- Csak azért,ha kérdeznék, hát ezt mondjam.
- Te nem Iáttad avadászt?
- Nem.
- A lövést hallottad?
- Igen.
- Honnan hangzott?
- A Suliék tanyéqérőI.
- Oda is mentél?
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- Igen. Akkor mondták, hogy mit mondjak, ha kérdeznék.
A kisfiú vallomása most már egész más útra terelte a nyo-

mozást. Borbola Jenő dr. kapitány visszament a tanyaházba és
megkérdezte, hogy van-e ahéanál fegyver?

- Nincs - volt a felelet.
- Mióta nincs?
- Már vagy kilenc éve.
A szomszédok megcáfolták Suliék áIlítását, mert ők tudták,

hogy Suliéknál állandóan van fegyver, Hosszas vallatás után végre
Suli Pista 13 éves fiú bevallotta, hogy ő lőtte le az öccsét:
r,életlenségből. A feglwerbe töltényt akart tenni, amikor az elsült és
a golyó az öccsébe szaladt. A mesét a vadorzőről az édesanyla ta-
lálta ki. A puskát a tett elkövetése után Kömpöcre vitték a rlagyap-
jához, 

,

Ugy az anya, mint a fiú ellen megindította a rendőrség az
eljárást.

(Megjelent a Szegedi Friss Újság ]9] 5. november 27-i számában)

Tanyai küldöttségek a torony alatt
- A vadvizek miatt panaszkodnak

Szeged, dec. 15
Szerdán délben népes küldöttség j árt apolgárcnesternél, kinek

a vadvtzek felől panaszkodtak, gyors orvoslást kérrye a veszede-
lemben. A fehértóiak attól félnek, hogy a viz e\Iepi a feketét is, a
csengeleiek levezető csatornát sürgetnek, a felsőtanyaiak egy része
az ötszáz méter hosszban vizzel lepett úton nem bír közlekedni. A
polgármester alig győzte hallgatni a panaszokat és alig győzt a
sürgős intézkedéseket, mert valóban, ha száz kézzel dolgozna, se
tudná megállítani avizáramlást és éppen most, amikor egy éjszaka
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alatt teljes két méterrel áradt a Tisza, az ármentesítő társulat szi-
vattyúi pedig nem múködnek, mert a megrendelt hét vagon szenet a
polgármester sürgönyeí dacára sem kaphatjuk meg. Elindították a
szenet, de a vonalak foly,ton el vannak foglalva. |,..]

A csengeleiek

A pestmegyei vadvizek első látogatását a csengeleiek sínylik
meg. Most a ktildcittségbe a csengelei polgárok asszonyokat is hoz-
tak magukkal, mivelho gy azok "szavasabbak" a ferfiaknál, hadd
pöröljék meg a "felsőbbséget" a bajok miatt.

- A mémök kimegy, - szőI a polgármester - és megnézi a
bajt.

- Nem nézniköll azt, hanem csinyányi köllene valamit, - véli
egy röszketős térdű öreg polgár.

Az asszony is pörgeti a nyelvét:
- Rémisztő, ami kint van. A víztől élni sé löhet. Most, mikor

már gyömörödik az üdő, a vízmíánmég tüzelőért sé tudunk mönni.
Feleli rá a polgármester:
- Nincs munkaerő, azttudlákt,
- Tudjuk!
- No, ha tudják, akkor a hatőság hívására hajlandók-e köz-

munkába áIIan1?

A szónoknak úgy elgömörödlk az arca, mint a decemberi
alkonyat. De a küldöttség többi tagja is megnémult.

A polgármester szelíd arca elkomorodik:
- Hát panaszkodni tudunk, de amikor saját magunkért ki kell

állni a porondra, akkor elbújunk. Nem jól van ez így. A fiaink a
vérük hullásával védik a hazát: maguk pedig még a tűzhelyüket
sem tudják megvédeni!

Azt mondja eríe az öreg csengelei polgár:
- Hát flizetnénk is valamicskét, mög ha ép muszáj, no, hát

nem mondom, ha nem akadna köztünk, aki nekivágna a dolognak
is...

(Megjelent a Szegedi Friss Újság ]9I5. december ]6-i számában)
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oFoci krónika

Nyolc góI szülinapra -
Megvan a 100. bajnoki gól

},Iegye III. osztályú bajnokság:

2005. november 12. Csengele - Domaszék 8:1 (3:1)

Csengele: Szabó, Tóth, Wenner Bálint, Túri, Pálfi (Dombi 46.,),

Yárszegi,Mészáros, Kubát, Haraszti R,, Brinszky, Wenner Balázs.
Csengelei góllövők: Yárszegí (5), Wenner Baléns, Kubát, Mészá_

roS.

köszönöm a csapatnak a születésnapi ajándékot, és az ötödik x
közelében j áró kapusunknak a segíts éget.

2005. november 20. Zsombó - Csengele 3:5 (1:1)

Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Sándor, Kubát, Mészá_

ro s, Weruler B álint, Harasztt R,, Wenner B alázs.

Csengelei gő|szerzők: Wenner Baléus (2), Kubát, Harasztí R., Pálfi.
Nem fájt a fejem, hogy kit cseréljek le, ugyanis csak 1l_en voltunk

erre a mérkőzésre. Azonban így is magabiztosan nyertünk ide_

genben.

2005. november 26. Csengele - Pusztamérges 6:1 (2:0)

Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Wenner Bálint, PáIft, Yárszegt,
Brinszky, Mészáros, Haraszti R., Wenner Baíázs, Juhos.

Csengelei góllövők: Várszegi (2), Wenner Balázs (2), Brinszky,
Haraszti R.
Magabiztos g,,őzelmet arattunk. Ezen a meccsen született meg a

l00. csengelei bajnoki gól.

Kun-Szabó Tibor
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l@lrnarenc receptjeim

Füstött sajtos krumpli
tepsiben

Hozzávalók: 20 dkg parenyica sajt, 1 kg lcrumpli, 2 tojás, 3 dl jog-
hurt, 8 evőkanál liszt, 3 cikk fokhaglma, I csokor petrezselyem
zöldje. kevés olaj, só.

A krumplit megtisztítjuk és lereszeljük. Megszórjuk liszttel, ráütjük
a tojásokat, megszórjuk aprőra vágott petrezselyem zöldjével,
zitzotí fokhagyrrrával és sóval. Összekeverjük, és a masszát egy
kiolajozott, nagy tepsibe simítjuk. Fontos, hogy ne legyen vastagon
kenve, mert nem tud jól átsülni, A tetejét betakarjuk vékony
parenyica-szeletekkel, és előmelegített sütőbe toljuk, Amikor a

krumpli puhára sült, nagy kockákra vágva tálaljuk, és a tányéron
meglocsolj uk hideg j o ghurttal.

Nemere Ilona

Hirdetések
Jó állapotban |évő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné Czombos Mónika
Csengele, Árpád u.'1,7. É 06-70/5 149 275

15 éves Trabant friss műszakival és ző|dkártyáva| eladó.
Erdeklődni lehet: Törköly Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
42. @621286 184 (az esti órákban).

Etadó 3 db 1t,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 csengelei Álmlónos Iskola és Óvoda Szülői
Sz erv ezete és Diákónkormányzata

2005. december 3-ún 18 órai kezdettel

JOTEKO|{YSAGI MIKULAS
BALAT

rendez, melyre mindenkit szeretettel várunk!

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

furuly ás ai, r éffiv ó s ai, t ár s astánc o s ai,

Jűvószenekara és az Útőegyaftes, valamint Longa
Áaa* és Rényi János szintetizátoron.

A zenét: Y argaLászlő és zenekara szolgáItatla.

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

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

1 ehető s é gükhöz mérten - hozzé4 ánl lni szíve skedj enek !

Jó szórakozőst kíván a Rendezőség!
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Jó minőségű kis- és nagybáIás széna és lucema eladó. Héul,nz
száIlitás megoldható. Erdeklődni lehet a 06-3012 098 273 telefon-
számon.

Faluhoz nagyon kazeli tanya 7 holdfötddel eladó, Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u, 2 ]. d 06-70/2 1 13 95 1

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyalo nortonkúttal, szer-
számtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcsos
szegő tetőcserép r2 db 11,5 kg-os PB-gázpa|ack 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 tarrya eladó 6 hold földdel. Központi
fűtés, gén, ipari áram van. Érdeklődni lehet Vörös Ferencnél
Csengele, Tanya 619. Ü 06-2014 449 765.

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 06-3013 943 553
telefonszámon.

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

Gumiszerelést. -iavítást és
centrí r ozást vállalok !

Uj gumiabroncsok kedv ező énon kaphatók!

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



Gépihímzé s!
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. Várjuk szeretetteI !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

- 38-7 -

1710 négyzetméter területű porta eladO az Árpad utcában, a
Falubáz 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 fóliasátorra|. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.

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

Ha bőrproblémúi vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúződása, fájdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpiás
kezelést nagy méretű lúmpúval.

Érdeklőctni: Kormtínyosné Vdradi lklikó gyógytorndsznál a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órókban).



388

Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gáz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok, Előrendelés esetén néhány napos határidőveIház-
hoz szá||ítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tő| 13 őráíg.

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

EE 286 24I /606-3013 228 453

Új szolgtíltutások u Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felv é tel ek háznál é s műt er emb en. Igazolványkép
- Hagyományos és digitális íotókidolgozás
- 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

Nacs a Jánosné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6,

B 257 786, este; 329 659 dOO-SO|S 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja
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