
\.-

XIII. évfolyam 24. szám 2005. december 15.

Ujra itt járt a Mikulás

.4 polgárőrök Télapójáról szóló írásunk a 397. oldalon olvasható!
(fotó: Lantos István)



- 390

onkéntes véradás
December l-jén a Fablhéu várta az embertársaikon segíteni akaró
véradókat. 17-enjöttek eI, ezek közül egy fotől nem vehettek vért.
A tavasszal megrendezett hasonló eseményen duplája volt a meg-
jelentek száma, de azbizakodásra ad okot, hogy most két új donor
is jelentkezett. 

T. Á.

Onkormányzati ülés
Csengele község önkormányzata 2005. november 29-én tar-

totta a F aIuházb an a 20 0 5 . évi kö zme ghall g atást.
Elsőként Sánta Ferenc polgármester mondta el beszámolóját:
"Tisztelettel köszöntöm községünk képviselőlestületét, a meg-

.jelent lakosságot, valamint meghívott vendégeinket. 2005. év az ön-
kormányzatiságban * mint ahogy más szférában sem - nem büsz-
kélkedhet az előrehaladás útján.

Mindenféle túlzás nélkíil kijelenthetem, ltogy ez a kormány
önkormányzatiságból, gazdálkodásból és sok egyébből vizsgázott,
azaz levizsgázott. Az előrehaladás helyett hátrafele haladtunk. Ami-
kor ez a kormány hatalomra került, egyik beszámolómban azt
mondtam, hogy az MSZP kormány akkor lesz jó, ha ígéreteit be-
váltja, ha községünkben legalább annyi beruházás történhet pá-
lyázati támogatással, mint a FIDESZ kormány ideje alatt (kiskun-
majsai tit, jászszentlászlói út, templom, baromfitelepi út stb,)

Sajnálattal kellett megállapítani, hogy ez a kormány nem épí-
tett, hanem rombolt, Tönkretette az önkormónyzatok jelentős részét,
tönlcretette a mezőgazdaságot, illetve a vidéket, az oktatást, az
egészségügyet. A művészeti oktatás is kizárólag önkormányzati
támogatással működik. Nem akarok a teljességre törekedni. Ez a

aa
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rend(szer) nagyon hasonlít egy bizonyos korszakra, mégpedig az
]956 előttire. Ez a kormány azt sem hagffa boldogulni, aki esetleg
íudna.

Példa; Önkormányzatunk az autópálya építése kapcsán ide-
csalogaíta a lailanbaző vóllalkozásokat - aszfaltkeverő üzemet,
betonkeverő üzemet, homokbányákat engedélyezett, hogy az önkor-
mám,zatunknak leg,,en egy jelentősebb helyben maradó bevétele
beruházásokra, fejlesztésekre, valamint a helyi lakosok is tudjanak
mwlkahelyhez jutni. Kormányreagálás: A bevételnek jelentős részét
elt,eszi, illetve nem folyósít normatív állami támogatást, Így azt
éljíik fel, amit fejlesztésekre próbáltunk összespórolni. Magyarra
.fordítva azt a települést is megpróbálja ellehetetleníteni, amelyik
eg,ébként meg tudna élni,

Amiben jeleskedett, olyan is volt: adóemelések, energia áre-
ntelések, olyan béremelések, melyekhez forrást nem biztosított.
Elmondhatjuk, hogy ez a négy év nem a mi négy évünk volt. Ezt
legjobb volna elfelejteni, kitaralni az emlékezetünkből, leglen eg,,
rossz álom - sajnos valóság (volt)!

Igaz az is, hogy ez a fórum még nem egészen a kampány he-
l1,e, de változtassunk sorsunkon, Ha egy morzsányival jobbá tudluk
t enni az életünket, akkor tegyük j obb á, változtas sunk raj ta.

Tisztelettel kérek minden csengelei lakost, hogy gondoljon
gl,ermekeire, unokáira, saját magára és a 2006. áprilisi vá-
lasztásort változtassunk sanyarú eltaposottságunkon. Gondoljunk
az erdélyi magyarokra is, akik nem a mi nyugdíjunkat kérték,
csupán azt, hogy az anyaország maglar számba veg/e őket. Ez a
kormány ezt az emberi érték minimumát is megtagadta, elutasította.
Nem s orolom tovább. változtassunk !

Reménykedem mindenféle párthoz való tartozás nélkül az
emberek józan ítélőképességében, hogy maradt bennünk önbecsü-
lés, igazságérzet, fel tudjukfogni, hogy nem kizárólag Budapest al-
kotja ezt az országot.

Ezen kis kitérő után - megítélésem szerint fontos kitérő után
- szeretnék önkormányzatunk ez évi fontosabb munkájáról, ered-
ményeiről, kudar cairól táj ékoztatást adni.

Fejlesztéseinlcről, beruházásainkról: Az idei évben a legjelen-
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tősebb beruházás a Faluház alakítása, bővítése. Területfejlesztési
pályázat 90 oÁ-os támogatás - több mint I0 millió Ft-ért. A hiva-
talnál elkészalt a szociális melegítő konyha, előírásolrnak megfe-
lelően. Berendezésekkel eglütt mintegl ],5 millió Ft. A Faluháznál
elkészült kettő nagy helyiségben a padlóburkolat cseréje, több mint
500.000 Ft értékben. Vásároltunk egy Yollcswagen Caravelle kis-
buszt 4,4 millió Ft értékben, azzal a céllal, hogy 2006. január I-től
beindítjuk a tanyagondnoki szolgálatot az elesett idősek támo-
gatása érdekében. Vásároltunk motoros Jűkaszát, valamint önjáró

ftíkaszát a parkok és közterületek rendbetétele érdekében. Ez év vé-
géig a fejlesztések, beruházások mintegy 20 millió Ft körüli érték-
ben realizálódnak.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy a pályázataink nem vol-
tak sikeresek, forráshiány miatt legtöbb esetben elutasították, így a
tervezett nagyobb beruházások - óvoda, a Rózsa utca megépítése
elmaradt. Bízunk benne, hogy a következő években nagyobb siker-
rel pályázhatunk.

Az autópálya építésről: Ez év végére az M5-ös autópálya áta-
dásra kerül. Az építéssel járó munkálatok okoztak sok örömet is, de
nagyon sok szomorliságot és nehézséget is,

El kell mondanom, lrogy nagyon sok esetben a szállítással
járó problémák kezelhetetlenek voltak. A nehéz járművek tönlcre-
tették az utjainkat, ugy az önkormányzati utakat, mint az állami
utakat. Megpróbáltuk a kozútkezelő Kht.-t rávenni, hogy súly-
korlátozásokat helyezzenek el a Kiskunmajsa-Csengele összekötő
úthoz, hogy ne törjék össze a 40-50 tonna súlyú járművek a drága
pénzen éptilt összekötő utunkat. Nagy nehezen, késve kihelyezték a
táblákat, de a rendőrség sajnos nem állt a helyzet magaslatán,
ugyanis nagyon gyorsan megbüntette a helyi vállalkozásokat, de az
autópályás szóllító járművek kazlekedése nem lett megszüntetye.

A legnagyobb problémánk az, hogy az összetört utakat nem
javították ki megnyugtató módon, igaz van egy írásos megállapo-
dásunk, melyet ez év októberében aláírt az AKA Rt., a STRÁBAG
Rt., az önkormányzat, valamint a Közútkezelő Kht., melyben rögzít-
ye van, hogy 2006. május 30-ig az eredeti állapotnak megfelelően
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r€ndbe ho.:ák titjainkat. Mindenképpen azon leszek, azon leszünk,
iiogt, titjaink valamelyest ki legyenek javína. Nem vitatjuk az autó-
páha s:iikségességét, örülünk neki, de a mi útjaink is legyenek
ollan állapotban, hogy meg tudjuk közelíteni az autópályát megfe-
,i e ! ő kór úl nt ény e k köl z ött,

S : o c i (t l i s h e lyz e tünkr ől : Sz o c i ól i s fe l a dat aink ka zül kiem elt en

Ée-el_ittk a gyerekek és az idősek támogatását. Ezt bizonyítja az a
retn,, hog, a mostani állapot szerint:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 253 fő
- rendkíyilli gyermekvédelmi támogatásban 6 fő
- rankön),vtámogatás - normatív ]64 íő
- rankönyvtámogatás, amit a hivatal fizet 81 íő 405.000 Ft
- s-ilárdhulladék szállítási kedvezmény 141 fő
- ternúszetben nyújtott támogatás (70 évenfelüliek karácsonyi cso-
nta§a) 3 10 íő
- természetben nyujtott támogatás (gyermekek karácsonyi cso-
magja) 22 család
- itpolási díjban 8 fő részesül
- rendszeres szociális segélyben (67 %-os rokkant) 5 fő
- aktív korú nemfoglalkoztatott szociális segélye 2 fő
- időskorúakjáradéka 3 fő
- egyszeri átmeneti segélyben 46 fő
- temetési segélyben l9fő
- házi szociális gondozásban j2 fő
- közgyógyellátási igazolvány 160 íő
- tiszteletdíjas gondozásban 4 fő
- rtizelőt kapott 4fő
- közcélúfoglalkoztatott 2 íő
- közhasznú foglalkoztatott 1 0 fő
^4 szociális feladataink 2005. január ]-től 2005. október végéig
19.807.739 Ft-ba kerültek, közel 3 millió Ft-tal többe, mint a ta-
yalyi évben.

Úgy gondolom, hog,l szociálpotitikai intézkedéseink a lehető-
ségeinkhez mérten jónak értékelhetők. A váratlanul felmerült szo-
ciális feladatokat minden esetben kezelni tudtuk.
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Községünk oktatási intézményéről; Önkormányzatunk az
oktatást, mint feladatot kiemelt helyen kezeli. Lehetőségünkhoz
mérten mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink
megkapják közel azt a szintű oktatást és annakfeltételeit, mint egy
városi iskolában. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a kormá-
nyunk nem így gondolkodik. A jövő évi költségvetésben is nagyon
mostohán kezeli ezt a feladatot. Talán célja ennek a kormánynak,
hogl elbutuljon a társadalom. Az ő gondolkodásuk szerint van
benne logika - nyilvánvaló, hogy normális gondolkodás szerint
nem az - hiszen képzetlen embert könnyebb becsapni, megfélem-
líteni.

Nelcünk viszont az a célunk, hogy minden területre képzett
emberek kerüljenek, Tehát ezen a téren is változásra van szül<ség,

Ónkormónyzatunk támogatásban részesíti a felsőoktatási intéz-
ménybe járó fiataljainkat is, nevezetesen ]3 fő főiskolást, egyete-
mistót részesítünk az ún. Bursa Hungarica felsőoktatósi támoga-
tásban. Nekünk az is fontos, hogy a csengeleifiatal el tudja végezni
a főiskolát, vagy egyetemet is. Ezek a befektetések majd akkor
térülnek meg, amikor az a fiatal a tudását esetleg községünkben
kamatoztatja, yagy ittfekteti be. Ha a l j Jőből 1-2 íő így teszi, már
megérte a támogatás.

Ehhez hasonló céllal támogatjuk a művészeti oktatást is.
Hasonló cipőben jár ez az ágazat is. Ónkormónyzati támogatás
nélkul az sem műkadne.

A jóvőben is az a célunk, hogy * még ha a saját bevéte-
leinkből is - jól műkódtessük intézményeinket, lehetőségeink szerint
támogassuk az iskolát, óvodát, az egyházunkat, az egészségügyet,
védőnői szolgálatot, sportegyesületet (focipálya újratelepítése),
polgórőrséget, művészeti iskolát, tűzoltó egyesületet, minden olyan
me gmo z dul á s t, ami el őbbr e v i s zi t el epül é s ünke t.

Környezetvédelemről: Községünkben 2005, évben bevezettük
a szelektív hulladékgyűjtést. Természetesen minden új bevezeté-
sénél adódnak olyan problémák, melyekkel foglalkozni kell, Bízunk
benne, hogy mind a lakosság részéről, mind a szolgáltató részéről
ezek a kisebb gondok megoldódnak, megszokja a lakosság is a
szilárdhulladék szeleldív gyűjtését. Kérem a tisztelt lakosságot,
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hog, a szolgáltató által kiktildatt számlát a szerződés szerint
fi:essék ki, mert különben behajtásra kerül, ami nem kívánatos
eg,ik fél részére sem. Amennyiben a hulladélcszállítással gond me-
ríil fel, kérjenek információt, a kezdeti nehézségeken próbálunk se-
gíteni.

Kalterületi hulladékgyűjtés is megoldott, igaz nem szelektí-
yen, de így is előrehaladás, mert ígl nem a környezetünket szeny-
nt,ezzük, nem erdők szélére, árkokba ürítik a szemetet. kérem a
klilterületi lakosságot is, hogy tartsák be az ezzel kapcsolatos sza-
bál1,okat, és így tisztább környezetben tudunk élni a ktilterületen is.

A szilárdhulladék gyűjtéshez, és a szelektív glűjtéshez szoro-
san kapcsolódik a hulladékudvar megépítése. Ezt a beruházást
200ő-ban valósítja meg a Környezetgazdálkodási Kht. Majd az
ottani konténerekbe lehet vinni azokat a meghatározott hulla-
dékokat, amelyeket a szelelctivitás lehetővé tesz. Ennek a hasz-
nálatáról természetesen tájékoztatjuk a lakosságot Úsy gondolom,
hogy egy kis lépést mindenképpen tettünk, teszünk a környezetünk
megóvása érdekében azzal, hogl a hulladékglűjtést kiszélesítettúk
ebben a formában. Vigyázzunk a környezetünlcre, hogy jól érezzük
benne magunkat.

T ávl at i c élkitűz é s e inkr ől :

- Legfontosabb célkitűzésünk, hogl jól műkadtessük az önkor-
mányzatot és a hozzá kapcsolódó intézményeket.
- Vállalkozásokat fejleszteni, ujakat letelepedését segíteni, hogy
munkahe Iy t e r e mt ő dj é k.

- Továbbá olyan beruházásokat megvalósítani, ami a lakosságunk
e l őr emozdul ás át s z ol gálj a.

Ilyen tet,veink az alábbiak:
- Óvoda rekonstrukciója, bővítése,
- Rózsa utca szilárd burkolattal történő kiépítése.
- József Attila térfelújítása.
- Járdák felújításának folytatása.
- Játszótérfelújítása.
- Temetőhöz vezető út kiépítése az Eg,,házzal közösen.
- Külterületi utak javítása, csatornák rendben tartása.
Ez en b eruház ds ok j elentő s r é s z e pályázati forr ás ok igényb ev ételé-
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vel oldható meg.
Bízunk benne, hogy a 2006-ban megválasztásra kerülő kor-

m ány s e gít e ni fo gj a c é l kitűz é s e ink me gv al ó s ul ás át. "
A Polgármester úr beszámolój a ltán a lakosság részérőI hoz-

zászőlások vélemények és a szemétszáIlítással kapcsolatban kriti-
kák is elhangzottak.

A megjelentek közül többen is kifogásolták a szemétszáI-
lításná1 a megáIlapított díj feletti külön számlákat, a szeméttelep
működését és az épitési törmelék kezelését. A Polgármester úr a
feltett kérdésekre a következőkben foglalta össze a szemétszállí-
tással kapcsolatos teendőket:

- A 2005. április 1-től működő rendszer egy új rendszer,
melynek kezdetben vannak különböző problémái is. Felhívta a
lakosság figyelmét, hogy a pőtszárriákat senki se fizesse ki, csak a
szerződésben megállapított összeget, A Környezetgazdálkodásí
KHT-val tárgyalásokat follat a felvetett problémák megoldása
érdekében, egyben kért mindenkit, hogy a szerződésben megha-
íározottak szerint gyűjtsék és készítsék el szállításra a szemetet.

- A hulladékudvar kialakítása 2006. évben várható a jelenlegi
szeméttelep helyén. Ide az építési törmelék és egyéb mezőgaz-
dasági hulladék is kihordhatő lesz, szelektíven konténerekbe berak-
va. A szeméttelep nem üzeme|, ezért kérte a tanyai lakosságot is,
hogy a hetenként megjelenő szál|itőnak adják a háztartási hulla-
dékot.

A Csatorna utca fakiterrnelésével és a tuják ültetésével kap-
csolatban feltett kérdésekre a következőket válaszolta a Polgár-
mester ír Az utcán mindenfajta gyümölcsfa volt kiültetve, melyek
jelentős része gondozatlan volt. Az utca lakóival többször próbált
egyezségre jutni a fak apolása, vagy esetleges kitermelése ügyében

- sikertelenül, A gyümölcsfák önkormányzati tulajdonú területen
voltak, senkinek a magánillajdona nem sérült. Az sem elha-
nyagolható szempont, hogy a fák miatt sem a jérőán, de lassan már
az ,úcán sem lehetett közlekedni. A tujakat az önkormányzat
vásarolta és ültette el, minden tédtés nélkül. Ezzel egy időben a

Béke utcában is elvégezték a fakitermelést, és a tuják ültetését.



-397 -

F elvetődött mé g gondk ént az áIlatfelv ásánló megszüntetése.
\Iálaszában aPolgármester úr tájékoztatta a megjelenteket,hogy az
állatfelvásárlőt az Allategészségügyt Allomás zárattabe, mivel nem
ítlelt meg ahatősági előírásoknak. A jelenlegi igen szigoru uniós
előírásoknak megfelelő állatfelvásárló telep építése több millió
íbrintba kerülne, melynek fedezete nincs biztosítva.

A közmeghallgatáson a jó idő ellenére 70-80 fo jelent meg.

Kuklis András képviselő

9yerekeknél
Mikulás

December 6-án Csengelére is ellátogatott a gyerekek ked-
vence, a Mikulás. Némi rábeszélés után vállalta, hogy a polgárőr
gyerekeknél is látogatást tesz.

Mivel ekkor még nem volt hó, arénszarvas szánt nem lehetett
használni. Helyette a polgárőr szolgálati gépkocsiban foglalt helyet
a piros ruhás ember két krampuszával. Az ördögíiőkák közül az
egyiket már megszokhatták a kicsik, de most egy újabb is érkezett,
aki némelyikükben igazí nagy félelmet ébresztett, valóban rá sem
mertek nézni.

Tizetlkét helyen 20 gyermeket látogatott meg a Mikulás, és
természetesen a várva várt qándékok sem maradtak el. A szülők a
látogatókat étellel, itallal kínálták, a csöppségek pedig dalokat ad-
tak elő a fehér szakállúnak

Az öreg búcsúzóul még elmondta, hogy jcivőre is szívesen
ellátogat a gyerekekhez.

M. M.

is járt aPoIgárőr
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Nacs áné állandó tárlata
Nacsa Jánosné fotóst nem kell bemutatni olvasóinknak, sokszor

megcsodálhattuk festményeit a falunapi kiállításokon. Az amatőr _

de profi módon alkotó - művész most állandó kiállítáSi lehetőséget

kapott. A kisteleki fotómúterme melletti IPoSZ-széldláz emeletót

rendezhette be alkotásaival. A tárlat az izLet nyitva tartása alatt

tekinthető meg, a kulcsot Nacsánétól lehet elkérni.
M. M.

CDarts bajnokság

Nehezen lndult el a verseny
A Korona söröző - hosszú szünet után - december 9-ére

nyíldobó versenyt hirdetett meg. Talán a korai kezdéspont miatt, de

a játékosok nehezen akartak összejö.nni.

Krikettben Müller Gábor rakta ki először a tábláját és 52

hibaponttal bajnok lett. Fődi Zoltánis ugyanennyi hibapontot ért el,

de neki még hiányos volt a táblája, így csak II. helyezett lehetett.

Harmadik helyen ifi. Tisóczki Ferenc végzett 65 hibaponttal.
Mester 501-ben Nagy Gábor fogyasztotta el elsőként a

pontjait. Ifi. Tisóczki Ferenc 18 ponttal második, Túri Kornél 50

ponttal harmadik helyezett lett.
Dupla ki_beszállós 301_ben Fődi Zoltán nullázta le elsőként

pontjait. A második és harmadik helyezést három rádobással kellett
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eldönteni. hiszen mindkettőjiiknek 2-2 poftja volt. Müller Gábor-
nak sikerült három 20-ast dobnia, így második lett, míg Nagy Gá-
bor 22 ponttal leszorult a dobogó utolsó fokára.

Shanghai-ban Müller Gábor szetezte meg a bajnoki címet
108 pontjával. Nagy Gábor 84 pontjával második, Fődi Zoltán 63

pontj ár,al harmadik 1ett.

A legtöbb pont dobásában (High Score) szintén Müller Gábor
gl ózedelmeskedett 550 ponttal. Nugy Gábor 490 pontja a második,
ifi. Tisóczki Ferenc 482 pontla a harmadik helyezésre volt elegen-
dő.

M. M.

cFoci krónika

Beindult a teremtorna
szezon

Kisteleki teremfoci torna "A" csoport:

Dec. 3. Kuszi FC (Csengele) - Gulyás csárda (Szeged) 7z3 (2z0)
Kuszi FC: Dénes, Sándor, Pálfi, Brinszky, Tóth, Wenner. Csere:
Ktajczár.
Csengelei góllövők: Tóth (2), Krqczfu (2), Sándor, Brinszky,
Wenner.
Közönségszórakoztató mérkrízésen magabiztos glőzekm született.

Dec. 10. Kuszi FC - Elektrik Power (Balás§a) 5:5 (2:1)

Kuszi FC: Dénes, Sándor, Gábor, Pálfi, Werrrrer, Brinszky, Csere:

Juhos. Tóth.
Csengelei góllövők: Brinszky (2), Wenner, Juhos, Pálfi.
5;2-es vezetésünlrttél arra gondoltunk, hogl a gólkülönbség lesz a
kérdés, de Gábor nevezetű játékosunk elszórakozta a végét.
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Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna "A" csoport:

Nov. 26. JUVE (Csengele) - Mencseszter lz5
JUVE: Haraszti Roland, Pálnok József, Kővágó Antal, Haraszíi
Zsolt, Fekete Roland, Szatmém Béla, ifi. Tisóczki Ferenc, Pigniczki
Árpaa,, Sisák Csaba.
Csengelei gőlszeruő: Pálnok.
Lesz ez még jobb is!

Dec. 3. JUVE - Zsana 4z'l,

JUVE: Haraszti Roland, Pálnok József, Kővágó Antal, Haruszti
Zsolt, Szatmári Béla, ifi. Tisóczki Ferenc, Pigniczki Arpád, Sisak
Csaba.
Csengelei góllövők: Pálnok, Haruszti R.(2), HarasztiZs.
Ez még nem az igazi volt, Csapatunk még kialakulóban van.

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna "B" csoport:

Nov. 26. Bad Boys - MEBO (Csengele) 4:2
MEBO: Szabó János, Vincze Ferenc, Kovács Szilveszter, Kiss
Nándor, Yincze Sándor, Tamási János, Tóth István.
Gólszerzőnk: Tamási (2)
Sajnos az ellenfél minden helyzetét gólra váltotta, míg mi kb.
minden ötödik helyzetünket.

Dec. 3. MEBO - Nyert Ham United1:2
MEBO: Szabó János, Yincze Ferenc, Kovács Szilveszter, Kiss
Nándor, Yincze Sándor, Áaam Lajos, Rácz Csaba, Poór Zoltán,
Tamási János, Tóth István
Góllövőnk: Tamási.
Ez a meccs is kísértetiesen hasonlított az előzőre, több helyzetet
dolgoztunk ki, de kettő kivételével kihagytuk őket, Ráadásul a 2.

gólunkat a játékvezető nem adta meg - szerintünk helytelenül.

Kun-Szabó - Pigniczki - Kiss
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Jótékonysági felhíwás
Bagi Gézáné Csengele, Tanya 216. szdm alatti lakos kérem

szíves segítségüket. Sujnálatos módon 1999. március 25-én szem-
besiiltem a fiam elvesztésével. A mai napig fájdalommal és bd-
nattal tölti be az életünket ez a tragédia. Ezeket a sorokat azért
írom le, mert tudom, hogy mit jelent egy gyermek elvesztése.

Ezzel a felhívdssal szeretnék egy olyan csengelei családot
segíteni, amely gyermeke életéért küzd. Kovács József és Gyovai
Aranka szegény körülmények közt élnek, de mindent megtesznek
1 éves kistányukért. Az adomőnyokat a gyermek műtétjére gyűjt-
jük. Nagyon kérem azokat az embereket, akik segíteni tudnak a
szegény sorsű családnak, akik gyermekük életben maradásáért
ut ol s ó lillérj ü ket áldo zzák fel, s eg íts e n ek !

Az adományozók pénzét a Polgármester űr jelenlétében
kívánom átadni a csalddnak.

Tisztelettel:
Bugi Gézdné

Telefon: 06-30/3 881 723
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Hirdetések
Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem
beépíthótő) eladó! Erdektődni: Sántáné Czombos Mónika
Csengele, Árpád u. 17. g 06-70/5 |49 275

Etadó 3 db tt,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpalack. Érdeklődni
lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon. .

Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
szá|Iitás megoldható. Erdeklődni lehet a 06-3012 098 273

telefonszámon.

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 holdfatddel eladó. Erdektődni lehet

Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 2I. a 06-70/2 1 ] 3 95 ]

Faluhoz 500 m-re 2 hold fötd villannyal, nortonkúttal,
szerszámtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és

kétkapcsos szegő tetőcserépr 2 db 11,5 kg-os PB-gázpalack és

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

Csengelén, faluhoz közel tany9 eladó 6 hold flolddel. Központi
fűtés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél
Csengele, Tanya619. Ü 06-2014 449 765.

Gumiszerelést. -iavítást és

centrírozást vállalok!
Ú3 g.rmiabroncsok kedy ező áronkaphatók !

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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2 és fél szobás családi hdz garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19 szdm alatt. Gdz és központifűtés is
van. Irónytír 6,5 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 g43 553
teIefonszdmon.

Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírá|at
helvben. Törlesztési határidő: 1 évtőt 4 évig terjedően. Erdek-
lődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

1710 négyzetméter területű porta eladő az Árrpad utcában, a
Fa\uház mögött. Érdeklődni: 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 vízmű-kezelőnél, Csengeleo Tisza u. 15. szám a|att.

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

Gé h í m z é s!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rEzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vátlaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-;
lyeknek. Várj u k szeretettel !

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

Telefon/fax: (06-62) 541 570

pI
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gíu,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz száIIitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

Et 286 241 a06-30l3 228 453

Uj szolgáltatúsok a Fotó szaküzletberu
- Eslaivő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

lvételek háznál és műteremben. Igazolványkép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozas
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kartyáról 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

Na cs a Jáno sn é fény kép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6,

Es 257 786, este: 329 659 doa-sots 479 521

v"rmfriwfu, A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Motnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefné


