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cAíalugazdász rovata

Regisztráció
A r e gisztr áciőho z szüks é ges iratok :

- 30 napnál nem régebbi öldhasználati lapszemle,
- őstermelő t igazolv ány,
- 20 02, é vi ad ó b eval l ás, vagy az ő stermelői igazolv ány b etétlapj a,
- adőkártya,
- személyi tgazolvány,
- lakcímigazolvány.

Azok a termelők, akik 2002. évben voltak regisátálva, a
nyilvántartási számuk 2003, december 3l-ig érvényes. Azon terme-
lőknek, akiknek nem volt regisztrációs sámuk. azoknak min-
denfeleképpen igényelniük kell a reglsztrációt. Akik 2OO3. év
elején regisztráItatták magukat, azok regtrsztráciős száma ez év
december 3 1-ig érvényes.

Támogatást regisztrációs szám nélkül nem lehet igénybe
venni!

Atalány támogatás
Az átalány támo gatás i gényl ésének feltételei :

- A támogatást 1,01 - 3,00 hektár közötti külterületi szántóterületen
gazdálkodók igényelhetik.
- A 2002-es árbevételük a 400.000 Ft-ot nem haladhatja meg,
valamint a 2003-as árbevételtik ezt 15 %o-kalnem haladh atjatíl,
- 30 napnál nem régebbi ftildhasználati lapszemle.
- 2003. évre érvényes őstermelői igazolvány, vagy vállalkozói
igazolv ány, plusz fénymáso lat mellékelve,
- 2002-es évre regisztrációs számmegléte.
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- Nl,ilatkozat a 2002. évi árbevételről, valamint az előző évi
árber,ételt igazolő okmany (őstermelői igazolvány betétlapja, vagy
adóbevallas).

Egyéb agrártámogatást nem lehet igényelni. A támogatás
ellenőrzése előzetes megbeszélés alapján.

A támogatás mértéke valamennyi köztermesztésben lévő
növényre, valamint termő szőlő, termó gyümölcsös, halastó terü-
leti,ik után hektáronként 10.000 Ft, szarvasmarha, juh, kecske,
sertés számosállat állományuk után 10.000 Ft.

A támogatás 2003. június 30-ig igényelhető.

Területalap ű támo gatás

Az ígénylés feltételei :

- A támogatást 1,01 hektár feletti külterületi szántóterületen
gazdálko dők i gényelhetik.
- 30 napnál nem régebbi ftildhasználati lapszemle.
- 2003-ra érvényes őstermelői igazolvény, vagy vállalkozőí iga-
zolvány, plusz fénymásolat róla.
- 2002-re órvényes regisztráciős szám megléte.
- Nyilatkozat a2002-es évi árbevételről.
- Őszi vetésű gabonanövényekhez a terület 40 Yo-ára minősített
vetőmagot vetett, a tavaszi növényekre vagy vetőmag, vagy kálium
(K) és foszfor (P) hatóanyagű műtrágya felhasznáIásával ÁFA
nélkül számitott igazoltan kiegyenlített számlával rendelkezlk a
támogatás mértékéig. Integrációban történő termelés esetén saját
névre szőIő átv ételi bizonylattal rendelkezik.
- Az e|őző évre igényelt aruhiteles kötelezettségét teljesítette (az
adott cég igazolásáv al bizonltotta).

A támogatás mértéke gabonafelékre, olajos növényekre, fe-
hé{enövényekre, rostnövényekre 7.000 Ftlha, családi gazdálkodő
esetén 9,000 Ftlha.

Az igénylés határidej e : 2003 .június 3 0.
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Anya- és növendékállat támogatás
A támo gatás feltételei :

- Regisztráció.
- Őstermelő i igazolv ány fenymásolt példány a.
- Allatorvosi igazolás.
- Legalább 3 tehénnel rendelkezzen, vagy juh, kecske esetében 10
támo g atásra j o g o sult nő ivarú állattal rendelkezzen.
- Tehéntartók esetében a támogatás igénybevételétől számitott 1 ;

évig nem ad át tejet a tejfeldolgoző részére,
- Támogatást igényelhet a korábbi jogszabály alapjén, támogatás
igénybevételével beállított vemhes iúsző után, a beállítást követő
ér,.től a feltételek teljesítése után.
- tenyé sztő szervi ígazolás (teny é sztő s zervhez b eadandó kérelemhez
irodámban lehet hozzáj utni),
- TAJ-szám, adőkártya.
- Marhalevél, termékenltési jegy.

A támogatás mértéke húshasznú tehénnél 20.000 Ft/db,
juhnál, kecskónél 1.500 Ft/db.

Művelési ág megváIto ztatása
A művelési ág változásátt az illetékes körzeti Földhivatalhoz

írásban, levélben vagy §zemélyesen az Lktatőba kell benyújtani, A
kérelmet az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, illetve a
tulajdonos által meghatalmazott személy nyujthatja be.

Megvalósuláshoz milyen engedélyt kell beszerezni?
Szántó: nem kell szakhatósági engedély
Gyep : természetvédelmi t erületen a z i gazgatóság e ngedélye,

egyébkónt nem kell
Náda s : természetvédelmi területen az igazgatőság engedélye,

egyébként nem kell
Kert : nemkell szakhatósági engedély
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Erdő. A telepítéshez és kivágáshoz az erdészeti szakhatóság
engedélye

Gyümölcsös: telepítéshez kell a hegyközség vagy a polgár-
mesteri hivatal engedélye

Szőlő: telepítéshez és akivágáshoz a hegyközség engedélye
H a l a s t ó : v izngy sz akható sá g v izj o gi engedélye.

Egyéb hírek
A fagykárt szenvedett termelők bejelenthetik kárigényüket

(gabonafelék, szőlő, gytimölcs). A követke ző okmány okat hozzák
magukkal:

- ft l dhas zn áIati lap szeml e, e gy szerűsített hatán o zati s zeml e,
- regisztráciős igazolás 2002. évi és új,
- adőkártya, adőszám, bankszáml a szám.

***

A Hódmezőgazda Rt. rendkívüli tavaszi ajánlatában kedvező
áron ajánl megvételre vetőmagokat. A szemes kukoricára termelte-
tési szerződést kötnek, és a végterméket a Hódmezőgazda Rt.-nél
értékesíteni lehet. Halasztott fizetéssel is lehet vásárolni.

A vetőmagizemtelefonszáma: (62) 535 076.

Fontosabb címek
FVM Csongrád Megyei FM Hivatal (6723 Szeged, Deák

Ferenc u. I7,, Postafiók 1225) Telefon: 06-621553 460, fax: 06-
621553 479. Fogadóórák: hétfőn, szerdán 8-16, pénteken 8-12.

Körzeti Földhivatal (6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43,)
Telefon: 06-621425 64l, fax: 06-621443 983

Vámhivatal (670I Szeged, Jókai u. 7-9, Postafiók 156.)
Telefon: 06-621476 677

Rácz Sándor
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Síkeres egészségügyí napok
Több éves hagyománnyal, az idei tavaszon is megrendezésre

kerültek az egészségügyi napok. Az igénybe vehető vizsgálatok
köre bővült, ezért a Falllhánban és az Egészséghánban lehetett az
ingyenes sárésekre j elentkezni.

Az emelkedő vizsgálati szétrrt igazol1a a lakossági igényt.
Örömmel látj uk, ho gy tüdős í(n ésen, vércukorvi zsgálaton, vérnyo-
másmérésen, allergiaszűrésen, csontsűníség vizsgáIaton, látás-
vizsgálaton, nőgyőgyászati ftkszűrésen, véradáson összesen 1 759
vizsgálat történt. A kiszűrt elváltozások követése a háziorvosi és
szakorvosi ellátások útj án folfiatódik,

Ebben az évben is megvalósult a megelőzésnek az a céIja,
hogy még a panaszmentes állapotban lévő betegség felismerésre
kerülhessen, így növelve a gyógyulás esólyeit, Az önkormányzat
titmogatásával valósulhatott meg ez a szúrési program. Köszönöm a
támogatő döntést!

Henczré Gút Julianna védőnő

művészeti iskolák
taIálkozőja

2003, április 26-án (szombaton) a Magyar művészetoktatás
napján kerül sor a Csongrád megyei falusi művészeti iskolák
hato dik találko zőj ár a.

A rendezvényre most is a csengelei Faluhiuba váqák az
érdeklődőket, A 10 őrátőI kb. 17 őráigtarlőtalálkozőn2O település
növendékei adnak szátmot tudásukról.

A belépés díjtalan! 
T. Á

FaIusi
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oszomszédoló

Csengele Zákányszéken
Évekkel ezelőtt a Délmaglarorszdg szerkesztősége indította el a
szomszédoldsokat, lehetővé téve azt, hog a községek l,b
megismerhessék egymás kulturális életét. Közben a napilap
kiszállt a rendezvénysorolatból, de a települések nélküle is
folytatj ák a baráti láto gatásokat.

Csengele község párja az idén Zákartyszék lett. Ók március
22-én adtak műsort nálunk, nagy sikert aratva. A mi falunk mű-
vészeti életét képviselők április 5-én viszonozták a!átogatást.

Délután 5 órakor kezdődött a műsor, Elsőként a zékányszéki
alpolgármestemő köszöntötte a csengeleieket. Ezután sánta Ferenc
polgármester adott át ajándékcsomagot, majd következetta műsor.

Elsóként a csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoport
lépett fel, ismét nagy sikert aratvaprodukciójukkal. A kicsi színpad
ellenére magabiaosan és határozottan adták elő műsorukat, melyet
a közönség ütemes tapssal jutalmazott.

Ezután a művészeti iskola felsőtagozatos színjátszó csoport
fiú tag|ai A tök és a csikó című mesejátékot adtákető,

színjáték u tán t arsastánc k övetkezett. A harmadik osztályos
társastánccsoport standard táncot, angol keringőt mutatott be. A
tőlük megszokott magabiztossággal táncoltak.

Tóth-Andor Beától, Hell Tímeától és Czirok Zoltántől furu-
Iyán Mozart vágyódás a tavasz után című zeneszámát hallhaíta a
közönség.

A zene után vers következett. Gurdics Gábor - aki kisteleken
a petőfi sandor Általános Iskolában rendezett területi versmondó
versenyen a 3. helyezést érte el - simai Mihály küldöm a tündért
című költeményét szavalta el.
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Ezután egy lelkes kis csapat következett, a Csengelei
Népdalkör és citerazenekar. vegyes népdalcsokrot adott elő. olyan
nagy sikenik volt, hogy a közönség sem bírta nőtasző nélkül, együtt
énekelt az előadókkal.

Ismét vers következett. csókásiLíviátől petőfi sándor A tin-
tásüveg című versét hallhatták. Lívía is a kisteleki versenyen * Gá-
borral holtversenyben - a 3. helyen végzett.

Az általános iskola 7. osztályos lányaiból öt lány diszkó tán-
cot adott elő Groovehouse Hadadi című számára. A tánccsoport a
következőkből állt: Bakos Kláta, Tisóczki Csilla, Tóth-Andor Bea,
Sági Ildikó és Ambrus Csilla.

Befejező műsorszámként az Ütőegyüttest hallhattak, akik a
közönség körében végzett szavazás eredményeként az első helyen
végeúek, így ők mehetnek a szomszédolő gálára. Második a
Fúvószenekar és Mazsorettcsoport, harmadik a szinjátszó csoport
lett.

A műsor végén megterített asúal vérta a vendégeket.
Kellemes hangulatban telt az est hátralevő része, mind a
vendéglátók és vendégek részéről.

Az, hogy csengele ilyen színvonalas műsorral tudott előállni,
nagymértékben köszönhető a felkészítő tanároknak, akik a kö-
vetkezők: czirok zoltán, czirokné krizsán z§lzsanna, Greksa
Tibor, Heim Gézáné,Nagy Gáborné, Rényi Lászlő.

Törköly Ágnes
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OEU-válaszíús

Kis részvétel, kis többség
A 2003. aprilis t2-én megtartott népszavazáson az 166l

csengelei válasáópolgar közül386 fi' jelent meg. A részvételi arány
23^23 Yo-as, ami megyei szinten 42 oÁ volt.

A 378 érvényes szavazat közül 249 db (65,87 %o) az európai
uniós csatlakozás mellett volt. Csongrád megyében 83,43 oÁ volt az
ígen szav azatok szétrrn.

8,6
A Faluház nyitva tartási rendje
Hétfő a9 - 17 Könfiár

13 - 17 Társastánc és zeneoktatás
20 - 22 Asztalitenisz

Kedd 14 - 15 Szítllátszás
14 - 16 Kézműves foglalkozás

Szerda a9 - I7 Könyr,.tár
13 - 17 Társastánc és zeneoktatás

Csütörtök 14 - 18 Zeteoktatás
T4 - !6 Kézműves foglalkozás; Szolfezs
17 - 18 Néptánc
20 - 22 Népdalkör; Asáalitenisz

Péntek 13 - |4 Gyógltorna
17.45 - 19.15 Dzsúdó
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lulond ák a Feketehalomról
A Dongér-csatorna mellett, a pálmonostorai hatámál körül-

belül húsz méter magas domb emelkedik, Ez az úgyrrevezett Feke-
tehalom. Enől sokféle és nagyon zavaros történetek jámak szájrőI
szájra.

Egyesek szerint Hunyadi Mátyás hordatta össze híres fekete
seregével, egy győztes csata emlékére, hogy az utókor emlékezzen
rá. A tOrOköt verte volna meg, mégpedig úgy, hogy egy sem maradt
életben. Még hírmondót sem hagytak a gaz kutyafejűekből, hogy
elpanaszolhassa az otthonlevőknek a többiek gyászos haláIát. Ellen-
vetésemre, hogy Mátyás sohasem hagyta a törököt ennyire be az
országba, a mesemondó sértődtitten rántott egyet a vállán, hogy ő a
nagyapjátől hallotta, M meg az ő nagyapjátől, Ezek mind becsü-
letes, rendes emberek voltak, soha sem mondtak valótlant, és hát ha
én jobban tudom, minek faggatom őt. Így kénytelen voltam neki
elhinni.

A másik jelentős történet szerint Rózsa Sándor hordatta össze
ezt a dombot a betyárjaival. Erre nincs hegy, így barlangot sem
lehet találni. A híres betyárnak pedig a rengeteg kincset el kellett
valahol rejteni. Elrendelte hát, hogy minden éjjel hordják a földet
egy három részből álló ftjldbevájt kamra fölé, amit e|őzőIeg a
puszta közepén ásatott, természetesen azt is embereivel. Nyugodtan
csinálhatta volna nappal is, mert amelTe a szem ellátott, mindenütt
síkságot, zöld íiivet és kék eget, vakítóan ragyogó napot láthatott.
De a betyár, kincsről lévén sző, nagyon óvatos volt. Még a banda
tagsai sem tudták, mi lesz ott. Mikor kész volt, az alvezérével
behordatták a drágaköveket, aranyat, ezüstöt, pénzt, ékszereket,
bársonyt, bezárták az ajtőt. Ők ketten hordták be a nllást is
ftilddel. Senki sem tudta rajtuk kívül, hogy mit rejthettek oda.

A többiek azt mondták, hogy azért kellett a domb, hogy oda
figyelőt állítsanak. Az messzire ellát, és figyelmerteti a többieket,
ha veszély van. Hogy miért éppen ide tették a figyelőt, ahol a
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mennybolton és a zöld mezőn kívül úgy sem lehet semmit látní, aú.

senki sem kérdezte meg.
Bizony meglehet, hogy most is ott van a rengeteg kincs a ftjld

alatt. De az is lehet, hogy nincs már ott, mert valószínűIeg vissza-
jött azért. Ha nem Rózsa Sándor, akkor az alvezére, sőt az is lehet,

hogy nem is volt ott kincs sohasem.

Van, aki azt mondja, hogy Rózsa Sándor nem is a kincseit
rakta oda, hanem egy igen szép kedvesét temette oda. Nagyon-
nagyon szerette a szép fekete hajű, égszínkék szemű, tejfehér arcú
asszonyt. Az asszony is nagyon szerette a betyárt, de egy csendőr
megkívánta a pusztai virágot, és amikor céIját nem érte el, agyon-
lőtte. Rózsa Sándor éppen odaért, és rettenetes haragjában a csen-
dőr fejét szétloccsantotta a fokosával. Ezlúán letérdelt az asszony
mellé, és csókolta, csókolta. Nem akarta elhinni, hogy az már nem
é1. Majd feltette lovára, elhozta a domb helyéhez, és itt temette el
társaival, Harom nap, három éjjel hordtak rá a ftildet, mire a vezét
aztmondta, hogy most már elég magas lesz.

A harmadik történet még valószínűtlenebb, mint az első
kettő. E szerint itt van Attila eltemetve hármas koporsóban. Mert a
tiszai temetést csak azért rendezték, hogy elámítsák a hunokat, de

főleg a többi népeket, hogy ne tudjanak Attila sírjáról. A Tiszába
temetett koporsóban nem volt a nagy király. A leghűbb emberei,
akik legjobban szerették, azok temették el itt, és ráhordták azt a sok
ftildet. Egyrészt azért, hogy ne találják meg, másrészt azért, hogy
mégis legyen valami, ami megkülönbözteti a többi sírtól. De, hogy
el ne tudjak árulni valakinek, kitépték egymás nyelvét, és úgy
mentek haza.

Hogy a domb hogyan került oda, azt senki sem tudja pon-
tosan, a legidősebbek mind úgy emlékeznek rá, hogy mar ott volt,
mióta az eszijket tudják. Az öregektől meg ezeket, vagy ezel<hez

hasonló történeteket hallottam róla. Hogy összehordott domb, ez
megállapítható, más nem.

(Törók Ferencné tanítónő g,lűjtése az ]960-as évek elejéről)
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A T eleház szolg áltatás ai
F'énymásolás (fekete-fehér)
A4 egyoldalas
A4 kétoldalas
,A.3 egyoldalas
A.3 kétoldalas

Nyomtatás
A4 fekete-fehér (szöveg)
A4 fekete-fehér (képekkel)
A4 színes (szöveg)
,A.4 színes (képekkel)

Irodai szolgáltatások
Fax küldés
Fax fogadás
SzámitőgéphasznáIat
szkennelés

Névj egyk árty a készítés
Fekete-fehér
Színes

Internet használat

Spirálozás
1-100 oldalig
100 oldal felett

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

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

100 Ft/oldal
25 Ftloldal
I20 Ftlőra
50 Ft/oldal

15 Ft/db
20Ftldb

450 Ftlőra

150 Ft
200 Ft

!*!
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WDlrrarenc receptjeim

Vajas marhaszeletek szalonnás
zötdbabbal

Hozzávalók: 4 szelet kicsontozott hátszín, 50 dkg zöldhüvelyű
bab, ] nagy és ] kisfej vöröshagyma,6 nagy cikkfokhagyma, 12
dkg vaj, I0 dkg bacon, 2 evőkanál mustár, 1 ágacska rozmaring, I
kis csokor kakukffi, ] kis csokor citromJű, ] teáskanál majoránna,
l csokor petrezselyem zöldje, ] csokor snidling, ] csokor borsikafií,
késhegynyi piros paprika, ] mokkáskanál szójaszósz, kevés olaj, 1

mokkóskanál zöldbors, őrölt feketebors, só.
A szeleteket szárazta törölgetjiik, megkenjük mustárral, és

egy tá|ba tesszük. Meglocsoljuk 4 evőkanál olajjal, alaposan
letakarj uk, és másnapi g a hűőszekrényben érlelj iik.

Elkészítjük a fúszervajat: citromfiivet, petrezselymet, majo-
ránnát, és snidlinget vágunk aprőra, a vajjal elkeverjük a piros
paprikát, és hozzáadjuk a zöldfriszereket is. Alufoliába csavarjuk,
és vastag rudat formálunk belőle, majd a hűtőszekrénybe tessziik.

Elővesszük a húst, és óvatosan kiöntjük alőla az olajat.
Yigyázzutlk, hogy mustár ne nagyon kerüljön bele, mert hajlamos
megégni. A szeletekről letörölgetjük a mustárt, sőzztsk, borsozzuk,
és forró olajba tesszük. Azonnal mellérakjuk a vastag szeletekre vá-
gott nagy vöröshagymát, és 4 cikk darabolt fokhagymát. Rozma-
ringgal és kakukkftível illatosítjuk, Négy percig sütjük a hús egyik
oldalát, majd megfordítjuk, és a másik felét is 4 percig sütjük.
Akkor lesz jó, ha a belseje szép rőzsaszinmarad.

Közben elkészítjük a zö|dbabot: feldaraboljuk, és enyhén sós
vizben blansirozzuk 4 percig. Hideg vízzel azonnal leöblídiik, és
hagyjuk szikkadni. Felkockázzuk aszalonnát és 2 evőkanál olajban
megpidduk. Rátesszük az aprőra vágott kisebb fej vöröshagymát, a
maradék 2 cikk fokhagymát összezuzva, és addig kevergetjük, míg
a hagyma megfonnyad. Beleöntjük a zöldbabot, megsózzuk, és az
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aprőra vágott borsikaftivel illatosítjuk. Letakarjuk, és roppanós
puhára pároljuk.

Végül a zöldbaboí tálalőtáka tesszük, és ráfektetjük a
hússzeleteket. A vajat kicsomagoljuk, négy darabra vágjuk, és
mindegyik szeletre teszijnk 1-1 ftiszeres vajkorongot. Amint
olvadni kezd, azotrtal tálaljuk.

Nemere Ilona

oFoci krónika

Egy győzelem, egy vereség
2003. március 29. Csenge|e - Zákányszék 3:0 (2:0)
Csengele: Kopschitz, Szabő, Ambrus, Góra, Pálfi (Zsemberi 70.'),
Sándor (Haraszti Zs. 60.'), Yárszegi, Heim (Polonkay 46.'), Kis,
Kubát (Vígh Cs. 65.'), Wenner.
Csengelei góllövők: Kubát (2), G&a
Utolsó helyezett ellen gólkiilönbséget javíthattunk volna, de sajnos
elszórakoztuk a helyzeteink 90 %o-át.

2003. április 5. Csengele - Ruzsa 0:1 (0:0)
Csengele: Kopschitz, Szabó, Ambrus, Túri, Pálfi, Kis (Haraszti Zs.
85.'), Heim, Sándor, Góra, Wenner, Kubát.
Öt forduló alatt egy gólt kaptunk, és ezzel elveszítettük hazai
veretlens égünket. A s zélvihar irreális s á tette a j átékot,

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
A Pick Rt.-vel szerződőtt sertéshízla|ők az integrációs tápot,
premixet és adalékokat megrendelhetik a csengelei tápboltban,
Baranyi Józsefnél! Csengele, Arany J. u. 1/A. Telefon: 286 241,

MTZ-8O-as traktor eladó. Irányér:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. Ü 06-3012 951 901

Eladó benzin-gáz üzemű Lada 1300-as személygépkocsi, friss
műszakival. Irányár: 360.000 Ft. Erdeklődni: Novák Imréné
Telefon: 286 037

Eladó a Csengele, Tartya 552, szám alatíi tngatlan 4 hold ftrlddel.
Két családnak is alkalmas. Ipari !ram,3 nortonkút van. Érdeklődni
lehetBalíus Tibornál a Csengele, Tanya 53l. szém alatt (Ü 06-
3019 677 163).

*****************#********##**#**

Ha bőrproblémúi vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai,
arc- és homloküreggyulladdsa vagy egyéb problémáí, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű ldmpdval.

Erdeklődní: Kormúnyosné Váradi lldíkó gyógytorndszntíl d
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órókban)

***********************{+*********
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Táp{akarmány kereskedésemben tijzelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hataridőve| haz-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

@ 286 24I d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeluorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nag,,
v ál as zt ékb an kap h at ók !

- Fénykepezőgép j avítás, szaktanác s adós,
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a cs a Jáno s né fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u, ]6.

B 257 786, este:329 659 dod-sotz 638 168

v CsPfgelei ,-

K,Lftfuúfu,
A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesaőség: Csengele, Felszabadulásutca2/a. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


