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Polgárőrök esküvője 
 

 
 

Az eseményről szóló írásunk a 290. oldalon olvasható! 
(fotó: Molnár Mihály) 
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Polgárőrök esküvője 
 
2007. szeptember 22-e jeles nap volt a Csengelei Polgárőr Csoport 
életében. Ekkor kötött házasságot Sisák Csaba Juhász Edittel, akik 
mindketten tagjai az egyesületnek. A férj 6 éve, a feleség 5 éve 
szolgálja a településünk nyugalmát. A polgármesteri hivatalból 
kijövő új párt polgárőrök fogadták, akik a fegyveres testületektől 
eltérően nem kardot, hanem kardvirágot tartottak föléjük. 

M. M. 
 
 
 

● A falugazdász rovata 
 

Közérdekű rendeletek 
 

Pár mondatban tájékoztatást szintjén szeretném ismertetni a 
nyáron megjelent, mezőgazdasági termelőket érintő támogatási 
rendeleteket. 

 
78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet: 
A támogatás célja: A mezőgazdaságban megújuló energiafor-

rások kiterjedt használatának elősegítése. E rendelet alapján vissza 
nem térítendő támogatás vehető igénybe mezőgazdasági energiafel-
használást biztosító biomassza kazán és az előállított energia szét-
osztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzéséhez. 

A támogatás mértéke a beszámolható kiadások 50 %-a.  
A támogatási kérelmet 2007. szeptember 17-től október 17-ig 

lehet benyújtani. 
75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet: 
A támogatás célja: Ültetvények telepítésével, meglévő ültet-

vények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igény-
hez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek 
megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése. 

A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 40-60 %-a. 
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A kérelmet 2007. október 1-31. között lehet benyújtani.   
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet: 
A támogatás célja: Mezőgazdasági területen lágyszárú, évelő, 

újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább 5 évig energetikai 
alapanyag termelésére fenntartható energianövények telepítése. 

A támogatás mértéke az összes beruházási költség 40-60 %-a. 
A kérelmet 2007. október 1-től november 2-ig lehet benyúj-

tani.  
67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet: 
A rendelet célja: Fiatal mezőgazdasági termelők gazdaság 

átalakításának, valamint a biostruktúra átalakításának előmozdítása, 
a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék né-
pességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevé-
kenység hosszútávú fenntartása. A fiatal mezőgazdasági termelő e 
rendelet alapján a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy 
alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe. 

A támogatás összege 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg. 
A kérelmet 2007. december 3. és 2008. február 7. között lehet 

benyújtani. 
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet: 
A rendelet 28/A. §-a alapján a fiatal gazdálkodó többlet-

támogatást kaphat (+10 %) például növénytermesztés, ültetvény-
telepítés esetén. A többlettámogatás igénybevételének feltétele, 
hogy az adott gazdálkodó regisztráltassa magát, mint fiatal mező-
gazdasági termelő. A regisztrációt azok a 18 és 40 év közötti 
gazdálkodók kérhetik, akik többek között rendelkeznek a tevé-
kenységükkel kapcsolatos üzleti tervvel, és a jogszabályokban 
meghatározott mezőgazdasági végzettséggel. 

A regisztráció végső időpontja: 2007. október 31. 
A 10 % többlettámogatás és a fiatal mezőgazdasági termelő 

elindítása két külön lehetőség. 
83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet: 
A támogatás célja: mezőgazdasági termelő tevékenységet 

végzők korösszetételének javítása, az elaprózott birtokszerkezet 
ésszerű koncentrálódásának elősegítése és a gazdaságok átlagos 
méretének  növelése.  Az  55.  életévét betöltött mezőgazdasági ter- 
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melő korai nyugdíjazása, a gazdaság átadása, átruházása fiatal gaz-
dálkodónak.  

A támogatási kérelmet első ízben 2007. december 3. és 2008. 
január 15. között lehet benyújtani. 

 
Anyakecske tartás támogatása    
 
Beadási határidő: 2007. október 31. 
Beadás címe: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

1385 Budapest 62., Postafiók 867. 
 
A fenti rendeletekkel kapcsolatos részletes tudnivalók az FVM 

internetes honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve a falugazdásznál.  
 
Gazdatanfolyamok 

 
Ezüst- és Aranykalászos gazdatanfolyamot indít az FVM 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. A tanfolyamok 
várható indulásának ideje: 2007. október 15., a jelentkezések függ-
vényében. Ezzel kapcsolatos bővebb információk (pl. jelentkezés) a 
06-77/401 028 és a 06-70/4 582 366 telefonszámokon kérhetők. 

 
Halász Zsolt  

 
Az iskola felújítása 

 
Magyarországon az önkormányzati tulajdonban lévő iskolák 

85 %-a felújításra szorul. Nem kivétel ez alól falunk fél évszázada 
épült oktatási intézménye sem. Fel kell újítani a homlokzatot, a 
tetőt, a nyílászárókat, a villamos hálózatot és a padozatot is, 
valamint új vizes blokkot kell hozzáépíteni a régi épülethez.  

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben az idén 54 milliárd 
forint pályázati pénz áll rendelkezésre ilyen célokra. Ebből talán jut 
a közel 100 milliós csengelei beruházásra is.                                  
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Hármas keresztelés 
 

 
 

Szeptember 9-én, a szentmise után három csengelei ifjú családja 
gyülekezett a templomban. A szép számú rokonság előtt Calaman 
János segédlelkész három gyermeket, Bangó Szabolcsot, Fekete 
Nellit és Kormányos Ervint részesítette a keresztségben, majd adta 
át az erről szóló emléklapot a keresztszülőknek. 

M . M. 
 
 

Köszönjük a támogatást! 
 

Az adózó állampolgárok jövedelemadójuk 1 %-ának fela-
jánlásával támogathatják a civil szervezeteket. A Csengelei Pol-
gárőr Csoport a 2006-os évben 63.171 Ft-ot kapott ilyen adófela-
jánlásokból, melyet a polgárőr járőrkocsi fenntartására fordítottunk. 

 
Polgárőrök  
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Maria Orsola Bussone élete 
 

Maria Orsola 1954. október 2-án született egy aprócska olasz 
faluban, a Torinótól 25 km-re fekvő Vallo Torinesében. 13 éves korában 
ismerkedett meg Chiara Lubich fokolárés mozgalmával, mely aztán 
döntően befolyásolta egész további életének alakulását. A Mariapoliban 
tartott fokolárés találkozóról hazatérve kifogyhatatlan energiával vetette 
bele magát faluja plébániai közösségének életébe. Barátaival együttest 
alakított, hogy a zene segítségével juttassa el kortársaihoz az örömhírt: 
szép az élet, és érdemes Istenért élni. 

Életprogramját a következő három pontban foglalta össze: 1) 
Jézust látni másokban, 2) Istent adni másoknak, 3) Isten akaratát tel-
jesíteni. Lelki atyjával, Don Vincenzo Chiarléval folytatott beszélgetései 
során megvallotta: „Kész lennék akár az életemet adni azért, hogy a 
fiatalok megértsék, milyen jó dolog Istent szeretni.” Még 16 éves sem 
volt, mikor Isten szaván fogta. Hittanos táborban vett részt, és épp az esti 
szentmisére készülődött. A haját szárította, mikor egy zárlatos hajszá-
rítótól halálos áramütést kapott. 

Szentségének híre azonnal szárnyra kelt. Sírjához fiatalok ezrei 
kezdtek zarándokolni. Maria Orsola lelki életének mélységéről naplója, 
levelei és iskolai fogalmazásai tanúskodnak. Külsejét tekintve ugyan-
olyan volt, mint akármelyik kamaszlány. Ugyanolyan gondokkal, prob-
lémákkal küzdött, mint bármelyik 15-16 éves fiatal. Azonban példaértékű 
az, ahogyan Isten segítségével fölül tudott emelkedni a problémáin, és 
amilyen örömmel tudta élni az életét. Mindig és mindenért hálát tudott 
adni Istennek, amint ezt az általa írt imádság is tükrözi. A vallói hívek 
egyébként ma is ezzel az imádsággal adnak hálát minden szentáldozás 
után: 

 
"Köszönöm, köszönöm Uram, a csodálatos életet, amit adtál ne-
kem, az örömöt, a fájdalmakat. Mindig és mindent köszönök. Az 
örökkévalóságért egész életemmel és viselkedésemmel egyetlen 
egyet akarok kiáltani Neked: KÖSZÖNÖM! Mindent köszönök. A 
szomorúságot is, mely elfog néha: Te akkor is velem vagy. 
Istenem, mindig szeretni akarlak." 
 

Katona Attila 
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Pipás Pista újra itthon 
 

Papp Istvánnal, az évtizedek óta Svédországban élő – de 
mindvégig magát csengeleinek valló – honfitársunkkal már több 
alkalommal készítettünk interjút. Utolsó beszélgetésünk óta nyolc 
év telt el. Legutóbbi hazalátogatásakor szerkesztőségünket is fel-
kereste egy jó hangulatú beszélgetésre.     
 
Kezdjük azzal, hogy téged úgy ismernek Csengelén, hogy Pipás 
Pista.  
- Erre gondoltam az utóbbi hetekben. 
Hol van a pipád? 
- Kettő van az autóban, de olyan büdös, hogy nem mertem behozni.  
Akkor most már az életed végéig kitart a pipázás? 
- Inkább a fogam élete végéig, mert azzal kell fognom.  
Nyolc évvel ezelőtt azt mondtad, hogy a gyökereid ide paran-
csolnak, és nem zártad ki, hogy egyszer visszatelepülsz Magyar-
országra. Most hogyan áll ez a kérdés? 
- A lelkem azt mondja, hogy térjek vissza. De az ész parancsa azt 
mondja, hogy nem fogok tudni. És ezt akceptálnom kell.  
Most már arra tendálsz, hogy nem lesz belőle semmi? 
- Az elmúlt évek történései erre mutatnak, itthon és kint is, a szűk 
családi körünkben. Ugyanis házat építettünk, és ott építettünk. 25-
26 éve reménykedtünk, hogy itthon fogunk építeni. Beláttam, hogy 
ez nem megy, a családot nem tudom megosztani. Nem hagyhatom 
a gyermekeimet kint, és nélkülük itt élni. Mi is átéltük ezt a 
korszakot, amikor kiköltöztünk. Ugyanazt már idősebb fejjel átélni, 
már nem vállalom. Nyugalmat szeretnék.  
Legutóbb, amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy 2011-ben 
mégy nyugdíjba. Mi ezzel a helyzet?  
- A legkorábbi lehetőség 61 éves korban van kint, és ezt ki fogom 
használni.  
Mikor leszel 61 éves? 
- Idén december 16-án,  Beethoven  születésnapján.  Ez  anyagi  ne- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  296  - 
 
 

nehézséggel is jár, mert nagyon lecsökkentem a nyugdíj összegét, 
hogy hamarabb igénybe veszem. De nem várok a bizonytalan 
jövőre, inkább választom a biztosabbat, még ha az kevesebb anyagi 
lehetőséget nyújt is. De emellett szeretném folytatni a munkámat, 
csak nyugodtabb tempóban. 
Jól emlékszem, hogy karosszérialakatos vagy? 
- Igen, és autófényező mester. 
Régebben azt mondtad, hogy nem érdemes alkalmazottat 
tartani. Ezt most is így van? 
- Az eltelt idő alatt próbálkoztam vele, de vissza kellett térnem a 
korábbi gyakorlathoz. Sok az adó, a terhek éppúgy, mint itt, ott is 
megnőttek. Az ígéretek ellenére semmi csökkentés, semmi köny-
nyítés nem volt, maradtak az ígéretek.  
Azt szokták mondani, hogy a svéd és a magyar adórendszer 
hasonlít egymásra… 
- A különbséget én abban látom, hogy Svédországban az adóbe-
hajtás még mindig humánusabb eszközökkel történik, mint Ma-
gyarországon. Itt visszatükröződik az államháztartás hiánya. Na-
gyon szomorú tapasztalataim vannak az itthoni helyzetről. 
A rokonok mondják? 
 Az interneten keresztül tudom olvasni a magyar újságokat, a tévén 
tudom a magyar helyzetet napról napra követni. Én a magyaror-
szági helyzetet nagyon siralmasnak tartom. Nem elég, hogy elle-
hetetlenítik a vállalkozókat, a munkalehetőség nagyon silány. Cso-
dálkozom a magyar állampolgáron, hogy életben tudja tartani ma-
gát. És jön erre az egészségügy úgynevezett megreformálása. A 
magyar állampolgárnak két lehetősége van: fizetni, vagy meghalni.  
Ha már az egészségbiztosításnál tartunk, nálatok egy biztosító 
van? 
- Egy, és ez állami kézben van. Nem is hallottam róla, hogy vál-
toztatni akarnak. Köthet az ember magánbiztosítást is, ami azt je-
lenti, hogy nem kell 3 hónapot várnom az operációra, hanem a 
kiegészítő biztosítás 3-5 napon belül lehetővé teszi a műtétet. De 
ott is megvizsgálják, hogy kivel kötnek biztosítást. Természetesen 
csak egészséges emberrel.  
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Papp István és felesége 
(fotó: Molnár Mihály) 

 
 
1999-ben mondtad, hogy a lányod szeretett volna Magyaror-
szágra jönni dolgozni. Lett ebből valami? 
- Még ingyen se kellett. Pedig piackutató végzettsége van, Spa-
nyolországban szerezte, négy nyelven beszél (magyar, svéd, angol, 
spanyol). Ezzel a felkészültséggel még ingyen sem fogadták az 
IKEA-ban, mint gyakornokot. Egyedül lóti-futinak, árukihordónak 
alkalmazták volna, de azt is ingyen. Úgyhogy ez meghiúsult. Ennek 
ellenére minden évben makacsul visszajárt, persze nem az IKEA-
ba.               
Akkor Svédországban dolgozik? 
- Igen, 10 percre a mi lakásunktól.  
Van egy fiad is. Vele mi van? 
- Jövőre tölti a 30 évet, menyasszonya van, szeretné átvenni  a  mű- 
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helyemet. A Volvo göteborgi szervizében dolgozik. Autószere-
lőnek tanult, de 3-4 éve áttért a karosszériára. Roppant precíz 
munkát végez.    
Már nyolc éve is menyasszonya volt. Nem akar nősülni? 
- Az egy másik menyasszony volt. Ő egy megfontolt fiú, nem 
olyan, mint az apja.  
Azt mondd meg nekem, hogy a svédeknek miért nem kell az 
Euro? 
- Az utóbbi időben – nem tudom, hogy ez pártpolitikai taktika-e – 
megkérdőjelezik bizonyos politikai pártok, hogy egyáltalán mit 
keresünk az Európai Unióban. Az Euro bevezetése nincs is napi-
rendre tűzve úgy, mint Magyarországon. Ez teljesen nyitott kérdés, 
nem is foglalkoznak vele.  
Ha akarnák, máris beléphetnének? 
- Igen! De olyan hangokat lehet hallani, hogy jobb is az Eurozónán 
kívül maradni. Mindig is az angol példát követték. Az egész tör-
ténelem folyamán mindig az angol példa után szabták meg a kül-
földi hozzáállásukat.  
Ha Anglia belép, akkor Svédország is belép? 
- Nem hiszem, hogy Anglia valamikor is be fog lépni. Ők mindig 
sajátságos státuszt, mondhatnák kímélő státuszt kerestek, és kaptak 
maguknak.  
Most is busszal jöttetek? 
- Repültünk, Göteborg-Varsó-Budapest útvonalon. Ilyen közel soha 
nem voltunk az Istenhez. Ez egy új járat. Ki is ütötte az összes 
buszjáratot, mert olcsóbb és gyorsabb. Most már csak ezzel jövünk. 
Meddig vagytok most Magyarországon?  
- Két hétre jöttünk. Ebből öt napot töltünk Kiskunmajsán, a für-
dőnél. Abból még egy nap van hátra. Az én rokonságom itt, Csen-
gelén úgy-ahogy le van tudva. A nejem rokonsága Balmazúj-
városon, a Hortobágyon még hátra van. Pesten lesz még egy orvosi 
kezelés, és ezzel vége az üdülési szezonunknak.       
Jövőre újra jöttök Csengelére? 
- Ha az Isten is úgy akarja, akkor jövünk. 
 
                      (-r -ly)      
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Köszönjük, Polgármester úr! 

 

A Csengelei Krónika szerkesztősége tájékoztatást kért Csen-
gele község polgármesterétől, hogy milyen jogszabályi felhatal-
mazás alapján tiltotta meg a lapunk fénymásolását a Teleházban. 
Levelünkre gyors válasz érkezett: 

 
 
Mélyen Tisztelt Molnár Mihály úr! 
 
2007. szeptember 7-én kelt levelére válaszolva tájékoztatom, 

hogy a teleházban a nagy példányszámú fénymásolás (10 oldal) 
jelenleg szünetel. Ennek az oka, hogy a jelenlegi fénymásoló 
műszaki állapota olyan – vélhetően az eddigi töménytelen sok nagy 
példányszámú másolásnak köszönhetően – hogy veszélyeztetné a 
kis példányszámú lakossági igények kiszolgálását. Tervezzük egy 
nagyobb kapacitású, komolyabb fénymásoló berendezés beszerzé-
sét, amíg ez nem történik meg, addig a nagy példányszámú fény-
másolás a teleházban szünetel. 

Megértését köszönöm. 
C s e n g e l e , 2007. szeptember 13. 
 

Baráti üdvözlettel: 
Sánta Ferenc 
polgármester 

 
 

Több okból is nagyon örülünk Polgármester úr válaszának! 
Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy a Polgármester úr nem tért 
ki a válaszadás elől például olyan okkal, hogy a Teleházat nem a 
Polgármesteri Hivatal, hanem a Csengelei Gazdakör üzemelteti, így 
nincs joga a civil szervezet nevében nyilatkozni. A második, elé-
gedettségünkre okot  adó jelenség az, hogy a Polgármester úr nem 
azért  tiltotta  meg a falu lapjának másolását, mert az bíráló írást je- 
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lentetett meg róla, hanem azért, mert műszaki problémákat állapí-
tott meg a fénymásoló berendezésnél. Ebből arra következtettünk, 
hogy falunk első embere híve a szólás szabadságának.    

Némi kétely azonban fennmaradt bennünk. Talán célszerűbb 
lett volna már augusztus 9-én közölni a Teleház vezetőjével, hogy a 
fénymásolási tilalom nem csak a Csengelei Krónikára vonatkozik. 
Ugyanis csak egy hónappal később, a tiltás jogalapját firtató – a 
Polgármesteri Hivatalba szeptember 10-én kézbesített – levél után 
írattatta ki a 10 példányos korlátozást. Ha ezt egy hónappal koráb-
ban megteszi, nem adott volna okot súlyos félreértésekre. 

A polgármester úr – aki bizonyára a lakosság minél szélesebb 
körű tájékoztatásának híve – akkor lett volna igazán elegáns, ha a 
korlátozás idejére felajánlotta volna, hogy a falu újságját a Polgár-
mesteri Hivatalban sokszorosítsuk. De szerencsére erre már nincs is 
szükségünk, hiszen egy nagy múltú szervezet felajánlotta, hogy ná-
luk fénymásolhatjuk Csengele község lapját. Tehát olvasóinkat 
megnyugtathatjuk, továbbra is olvashatják kedvenc újságukat. 

Még egyszer köszönjük Polgármester úr azt, hogy megerő-
sített bennünket abban a hitben, hogy Csengelén azért mégis csak 
van sajtószabadság! 

A Szerk.  
 

 
 

Nem volt szerencséje az ittas motorosnak 

 
Szeptember 15-én délután egy erdősarki férfi, A. István kétszer is 
munkát adott a rendőrségnek. Először az egyik csengelei sörözőben 
jelent meg ittas állapotban, ahol a vendégekkel kötekedett. A kul-
turált szórakozás szabályaira a rendőrök figyelmeztették. Nem sok-
kal ezután egy bukósisak nélkül motorozóra lettek figyelmesek a 
hatóság tagjai, aki, mint kiderült, a korábban garázdálkodó személy 
volt. Ittas járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak ellen, de egy 
csomó szabálysértés miatt is felelősségre fogják vonni. 

M. M.     
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Szent Imre plébániák 

találkozója Csengelén 

2007. október 27. (szombat) 
 

 
10,00: Gyülekező a templomban, közös ima, köszöntő 

10,45: A csengelei egyházközség bemutatkozása  

11,45-12,30: szerény ebéd 

12,30-13,15: Kunágota bemutatkozása 

13,30-14,15: Gyomaendrőd bemutatkozása 

14,30-15,15: a szegedi Szent Imre Kollégium bemutatkozása 

15,15-16,45: játékos vetélkedők a fiataloknak, előadás és 
kiscsoportos beszélgetés a felnőtteknek 

17,00 Szentmise 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  302  - 
 
 

H i r d e t é s e k 

 

Eladó Csengelén a Vadgerlés u. 18. szám alatti összkomfortos, 2 
és fél szobás családi ház, melléképületekkel. Fűtése gázkonvek-
toros és radiátoros, gázzal és vegyes tüzeléssel is működő kazán-
nal. A garázs is fűtött. Eladó továbbá 90 négyzetméteres zárt te-
rületű porta az Aranykalász u. 12. szám alatt. Víz, villany van, ren-
dezett területű. Eladó még 1 db 200 literes Hajdú villanybojler, 1 
db üstház, 1 db szőlőprés, kb. 400 db műanyag cserép. Érdeklődni 
lehet: Pálnok Sándor Csengele, Vadgerlés u. 18.  (62) 286 267  
(3) 4 448 598  
A Csengele, Honfoglalás u. 9. szám alatti családi ház igényesnek 
eladó! Érdeklődni: Valkovics Antal 06-30/3 043 366 
Vennék egy nagyobb (135 cm-es) pónihoz való kocsit, gumis ke-
rekű táblás kocsit, vagy spenitert, vagy egy kis kordészerűséget. 
06-30/9 598 442 
Lada 1500-as gépkocsi 1 év műszakival olcsón eladó. Érdek-
lődni: Törköly Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 42. 286 184 
Wayteq N350 típusú műholdas navigációs rendszer (GPS) hivata-
los gyári szoftverrel, teljes európai térképpel, garanciával eladó. 
Irányár: 50 ezer forint. 06-70/5 059 162 
Olajfa, fűzfa, akácfa tűzifának összevágva, házhoz szállítva 1600 
Ft/mázsa áron eladó. Érdeklődni: Balázs Tibor 06-30/9 677 763 
Aratást, bálázást, szántást, vetést vállalok. Csókási Tibor 
06-30/6 377 970 
Kuvasz-kaukázusi kiskutyák (4 fehér, 4 barna) gazdit keresnek. 
Rényi László   286 121 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
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Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és Vo-
dafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon. 

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 
 

Longa István 
 autó- és gumiszerelő 

Csengele, Felszabadulás utca 
Telefon: (06-30) 3 538 409 

 
 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 
köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás:  
 

TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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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! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 
- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 
- 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         Nacsa Jánosné fényképész 

Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 
  06-70/2 803 013 

 

========================================================= 
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