
líclelei

XI. évfolyam 2l. szám 2003. november 1.

BérmáIkozők

Egyházi híreink a 335. oldalon kezdődnek!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Ezüst fokozatúak a
népdalkörösök

A csengelei népdalkör és citerazenekar tavaly tavasszal vett
résá először a népzenei együtesek orságos minősítésén. Akkor
bronz fokozatot értek el.

Idén ősszel újra megmérettette magát a Rényi Laszlő vezette
népdalkör. A Deszken megrendezett minősítőn fe§ebb léptek. ezüst
fokozattal honorálták előadásukat.

Teljesítményüket küiön kiemeli az a tény, hogy a minősítőn
volt olyan együttes is, mely nem ért el semmilyen fokozatot.

A népdalkör és cüerazenekar tagjai

Ceglédi János
Ceglédi Jánosné
Cz*ő János citerás
czakő Jánosné
csókási Ferencné
csőke Imréné
Franczia Lajos
Gémes Lajos citerás
Horváth József citerás
Király Jánosné
Koncz Lajosné
Korrruínyos Istvánné
Muhel zoltémciterás

Rácz Ferencné
Rényi János citerás
Rényi Lászlő citerás
Sági Józsefiré
sutka zoltánné
Tisóczki Józsefiré
Tóth Imre
Tóth Imréné
VaEő Pétemé
váradi Jőzsef
Yígh Istvánné
Virág Ferencné
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Bérlakás eladás
Csengele Község Otkotmányzata eladásra meghirdeti a

Csengele, Felszabadulás u. 2I. sám alatti, önkormányzati tulaj-
donú berlakast , melyben utolsó berlőként Csókrási Gabriella lakott.

A lakas kikiáltási vételara: 2,4 mihő forint. Az ajánlatok
közül az ötkormányzat a legmagasabb vételi ajánlatot tevővel köt
szerződést.

Az ajánlatok benyujtasi hetye: Polgármesteri Hivatal (Csen-
gele, Petőfi u. 13.)

Benyújtási határidő november i4.
sánta Ferenc
polgármester

aa

Onkormányzűti ülés
Csengele község képviselő-testiiiete 2003. október 15-én

tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Tódor Sándor kisteleki rendőrka-

pitány számolt be Csengele közrendjéről és közbiZonságáről. Írás-
beli előterjesáéset az ülésen nem olvasta fel, mivel minden képvi-
selő azt előre megkapta. Ebtxil idézek néhány adatot. Ez év első
háromnegyed évében 12 csengelei bűnügyben rendeltek el
nyomoást. Ebből l garázdaság. 2 rongálás és 1 esetben beutazási
tilalom megsértése, a többi esetben lopas miatt.

Október 1-jén a pusáaszeri körzeti megbízotti állás betöltésre
került, igy a csengeleinek nem kell ott helyettesítenie,

Az elrnúlt évben 4 esetben hajtottak végre idegenrendészeti
akciót, és ennek során 9 fit utasítottak ki. Ez éröen a körzeti
megbízott kezdeményezésére két külfirldi állampolgiárral szemben
léptek fel a hatátrőrség nyomozói, akik jogellenesen tartózkodtak
Magyarországon.
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Az idei statisáika szerint 1 személyi serüléses és 5 serülés
nélkiili, any€i karos baleset történt községiinkben.

Tódor Sándor szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a ran-

dallroző autósokkal szemben keményen fel fognak lépni. minden
esetben felelentést készítenek ellenük. A felsálalásokat firege-

lőzve bejelentette, hogy a helyi KMB továbbra sem tud több€t
falujában lenni, mert a kapitányságon nagy létszán*,ttány varr, de a
járőrutvonalat úgy szewez)k, hogy Csengelén is meg tudjon
jelenni. A kapitany elismerően szólt a polgárőrség munkájárót,
kiemelve, hogy sok nő is található közöttiik.

A hozászólások keretében a polgármester reményét fejezte

ki arra vonatkozőan hogy a rendőrség kemény fellépése ered-
ményeként megsziínnek a községben az autósok randalíro?ása\
nem zavat3lrk pihenésében a lakosságot.

Lantos István képviselő a DADA-oktatás folytatésáről érdek-
lódött. A kapitányi válasz szerint ideiglenesen a pusáaszeri rendőr
fog előad.ásokat tartani, jövőre pedig a helyl KMB-t is ki fogják
képezni elTe a feladatra.

Bitó József alpolgármester elmondta, hogy Csengelén az
1980-as években sűrűn váltották egymá§t a rendőrök, míg Molnár
Mihály nem került a faluba. Jó pilrerrest kív,ánt a nyugdíjas időkben.

A következő napirend keretében a polgármester szímolt be a
két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről. Novembe, 7-is
teljes mértékben elkészül a Polgármesteri Hivatal felújítása, Epül
az új tűzoltő szsrtfu, melynek még ez évben el kell készülnie. A II.

számű háziorvosi rendelő lapos tető szigetelése javítasra szorul. Ift
kijavítják abqérati kapukat és azoszlopokat.

A sporthaz felujítása is elkészült. A tetőszerkezet. és az eső-
csatorna cserélve lett. A belső részben zuhanyozók és vecék kerül-
tek kialakításra, valamint az épület homlokzata is festést kapott. Az
öniiormiányzat a m-rinkákéit 1,5 millió forintot f:zetett.

Az 5 szociális bérlakás megépítéséhez a Belügyminisáérium
22.4i3.295 Ft iáriogatási biáosíi. Aii-rennyiben az idó engedi, még
ez évben elvégzik az alapoÁst Az épület elkészülte utan 5 család
lak]ratását viszoi^rylag olcsón. összkoiirfoiios köi-üL:nények között
tudja biáosítani.
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Jövó év iavasárt megkezdődik a szeinéttelep rekuitivrá,lasa és

a hulladékudvar kivitelezése. A régi szemét kb. 5 cm-es mes-
terséges és 1 méter természetes (ftildréteg) borítás1 kap, mely,re

kiilönfele növényeket telepítenek. A hulladék udvaron konténerek
lesznek, ahová a lakossági szilard hulladékot szelektíven fogiák
besállítani. A konténerek cseréjének és elsállításának költségeit a
1^l- ^ ^^: -^^l. t.^ll ..:^^l_:^laKub§il8llilK lí.gll v lsEuutr.

A polgármester szólt még a 2004. évi költségvetésről is. Az
infornliciók szerint marad az ez évi áiiapot, y&Ey annái rosszabb
lesz-

A következő napkend során Hencmé Gút Julianna védőnó
sámolt be a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről. A község-
ben öt éve működö egyszeméiyes szoigáiat tárgyt és szeméiyi
feltételeiben a működés kezdete óta nem történt véltoÁs. korábban
foleg a védőnő kereste fel otthonukban a családokat, mostanában
egyre gyal<tabban élnek a fogadőőra lehetőségével. Az 1997-es
gyerrnekvédeimi tör-vény kimondja, hogy minjen gy,ermeknek

családra van sztiksége és a gyermeket saját családjából pusáián
anyagi okokból kiemelni nem lehet. A kétkeresős családmodell
miatt egyre több gyerek nő úgy fel, hogy nem élvezte a nyugodt,
harmonikus csalá,ji légköfr. Nem tanuija m€g, hogy-an kell egynrást

szeretni, a konfliktusokat megoldani.
A szütők veszélyeztető rnagatartasa miatt 3 gy,ermeket kellett

védelemben részesíteni. A községben 37 veszélyeztetett gyermek
van. 9 kiskoru részesüi szakeliátasban, ebből 7 v,ail neve-

lőszütőknél. 249-en kapnak rendszeres gyermekvédelrni támoga-
+a^L
Lits l".

Kun-Szabó Tibor, a Csengele Községi Sport Egyesület
elnöke az egy-esíilet tev-ékeny-segéről és költsegv-etéseről nyújtott be

írásbeli tájékoáatót. A képviselö-testiilet eá tudomásul vette,
'ro=v,abbi pénzbeli támogatiist viszont neífi szavazott meg, rivel az
idén 1,5 milliót költöttek a sportházfelújítására.

Az eiőterjesziések során az önkormárry,zai nenijaruli hozá
az orosházi székhelyú "Közös erővel a sávbeteg gyermekekért"
Alapítvány Csengelén iöriénő'ráza7ísas a,íomany gyújtéséhez.

A testület kilepett a Pusztaszeri Tájvédelrni Kőrzetért Önkor-
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mányzati Területfejlesztési Egyesületből, mivel az utóbbi években
a tagságból előnyöket nem élvezett.

Dr. Kasznár Tóth Ildikó pszichiáter a csengelei rendelések
tiszteletd{rának felemelését kérte. A testület polgármesteri hatás-
körbe utalta az orvosnővel a szerződés megkötését.

Az önkormtányzat rendeletet alkotott a Bursa Hungarica
Felső oktatási Ö sáönd íjp ály azatho z történő c satlako zás he lyi szabá-
lyairól. Havi 2000 Ft táínogatást lehet elnyerni.

Módosításra került a 20a3. évi költségvetés. Az általanos
tartalék 1.264.900 Ft-tal csökkent, a fejlesáési célú kiadas
It.g75.867 Ft-tal növekedett. Az Ntalános Iskola és Napkö-
ziotthonos Óvoda frnansznozág 293.900 Ft-tal emelkedett.

A képviselő-testüet döntött arról, hogy a Csengele,
Felszabadulás u. 21. szétm alatti osztatlan közös tulajdonú lakris egy
Észe értéke síté sre kerülj ö n.

Széll Lajos képviselő

Lantosné képei Kisteleken
A kisteleki Művészeti Iskola Képzőművész Körénektagjai ez

évben Erdélyben jarrak. Az ott késnilt festményeiket, grafikáikat az
iskola kiállító termében mutatták be a nagyközönségnek.

A 16 képzőművész között a csengelei Larrtosné Horváth Irén
is bemutatta kilenc képét, Az erdélyi tájakat ábrazokő alkotasok
(Vargyas-patak völgye, Patakvölgy l-il., Törcsvar, Szénagyujtő.
Festö-patak völgy, stb.) akvarell festést utéttuő színes páccal és
tussal késztiltek. A bájos tájképek könyvillusztrációk érzetét keltik
a szemlélőben. Akik láttak Lantosné korábbi festményeit, megál-
lapíthatják óriási fejlődését, és örömmel nyugtáilwtlrák, hogy meg-
találta egyéni stílusát.

A kiállítás novernber 16-ig tekinthető meg, 10 és 18 óra
között. (A kiállító terem a régi párthazbanyan, aHAMM-BÁR-ral
szemben)

M. M.
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Egyházi hírek
Bérmálús

2003. október I2-én az idén 100 éves balástyai templom
virágkölteményekkel felékesítve várta a Szeged-Csarrádt Egyház-
megye fopásrtorái, Gyulay Endre püspök urat, hogy a keresáény
nagykoruság szentségét kiszolgáltassa. A több mint 40 bérmálkozó
között nem csak középiskolások voltak, hanem 10 felnőtt is vállalta
a nem kevés áldozattal jráró felkészülést.

A csengeleieket az az öt fiatal képviselte, akik kitartónak
bizonyultak a készületben: Gyovai Renáta, Muhel Zoltán, Olajos
Alíz, Rácz Roland és Vígh István.

Szentbeszédében a Piispök ttt arra hívta fel a figyelmet,
hogy a bérmákozás nem a hittanulás és a szentmisére járás lezá-
rásít jelenti, hanem az aktív, önálló keresztény élet kezdetét. A
megberrníltak ezzeL aá a feladatot kapják, hogy életükkel tanú-
sígot tegyenek Jézus örömhíréről, miszerint az emberi élet értelrne
a Merrnyei Atya mindenek fiilött való szeretete és ernbertársaink
szolgá)ata. Ebhez kapjak meg a Szentlélek segítő kegyelmét.

Remólerru hogy a csengelei egyházközség gyarapodott öt
lelkes fiatallal, akik sávesen vállalnak még több áIdozatat Krisáus
ügyéért, (csak ezt még egyelőre jól titkoljak...).

Meghívó

Szeretettel meghívjuk akőzség minden lakőját templomunk
búcsújrának íinnepére, melyet védőszentjének, Szeflt Imrének tisz-
teletére tartunk novernber 9-ér1 vasrirnap. Az ünnepi szentmise 9
órakor kezdődik, amit Utcai Róbert újmisés pap, szabadkai káplán
mutat be.

A szerrtmise után a gyermekeket játékos vetélkedővel varjrák
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a szegedi Katolikus Ifiúsági Iroda munkatarsai, a felnőttek pedig
egy diaképekkel illusztrált előadást tekinthetnek meg, melyrrek
témája e gy szerrtfo ldi utazás.

Mindenkit szeretettel várnak a plébána munkatársai.

katona Attila

OCsongrád meglei felmérés után

Kell-e kongatni a
vészlnarangot?

A Délmagtarorszúg című lap 2aB, október 21-i szdmóban "Kon-
gatható a vészharang" hangzatos címmel jelent meg egl írús
Csongrád megle 60 településének rangsoróróL Ebben Csengele
az utokó helyezest érte eL De nézzünk u íanulmány adatai mögé!

A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala adta ki a
Területi Információs Füzetek 5. szárnát, melyben a Központi
Statisáikai Hivatal Csongrád Megyei lgazgatőságának adataí
alapsan a megye fejlettségi ál7apotát elemeáék. Az adatok 1990 és
200 1 közötti idő szakbo l származnak.

A komplex mutató alapjan ugyan 2,83-as értéket ért el
Csengele, de a rangsor utolsó lntmadában, a tarsadalmi-gazdasfua
in&astrukturális szempontból elmaradott települések között szere-
pel az összes Kistelek környéki teleptilés is (Baks 4,1, Balástya 3,4,
Ópusáaszer 3,7 és Pusáaszer 3,8). Az országos rangsorban közsé-
giink a 3043-3062. helyet fogla|ia el.
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A tanulmány fontos megjegyzése, hogy az előző, 1999-es
tblrnéréshez képest "meglehetős biztonsággal lehet valamennyi
m e g; g i t e l epül é s l e c sús zás ára köv etkeztetni ".

A besorolás 18 fele mulató számításba vételével történt. Ezek
a következők voltak:

- a népsűrűség2}lZ.jan. 1-jei állapot szerint
- a 60 éven fehiüek aúrrya a lakónépességkil 2002.jan. 1-jei

állapot szetint,
- az elvéndorlási különbözet 1990 és 2001 között azídőszak

eleji népess ég oÁ-ában,

- a 7 éven felüüek iskolai végzettsége 2001. febr. l-jei állapot
szerint,

- a mezőgazdaságban foglalkoáatottak aránya 2001. februrir
1 -jei állapot szerirrt,

- a szolgáltatásban foglalkoaatottak aránya 2a01. február 1-
jei állapot szerint,

- a munkanélküliségi rát4
- a működő gazdasági szervezetek aránya a lakosság számá-

hoz viszonyítva,
- egy hektrir szántóterület átlagos aranykorona értéke 2000.

évi állapot szerint,
- a kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák 1000

lakosrajutó szátma,
- egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapot

képezőjövedelem 200I. évi állapot szerint,
- az 1990-2001. években épített lakasok aránya,
- a kőzúzemi vizhálózatba bekapcsolt lakások aranya 2001.

december 31-i állapot szerint,
- vízháIőzat és csatornahálózat arénya,
- vezetékes gazt használő háaartások száma a lakásállomány

szíua7ékában 200 1 . december 3 1 -i állapot szerint,
- 1000 lakosra jutó személgépkocsi állomány 20a1. decem-

ber 31-i állapot szerint,
- 1000 lakosra jutó telefon-fiállomások száma 200l. decem-

ber 3 1-i állapot szerint
- kistérségi központ, megyeközpont, stb. elérési mutatója
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2002-es állapot szerint.
Nézzünk a részadatok mögé, hasonlítsuk össze a Kistelek

környéki településekével! A népsűniség tekintetében azonos szin-
ten vagyunk Balástyával és Pusáaszerre| Ópusztaszer és Baks kis-
sé megelőz bennünket.

Aű, 1990-200 1 közötti vtándorlási különkizetnél nrár nagyobb
a probléma, a lakosság I<b. 6 Yo-a költözött el. Azonban ez nem az
utóbbi évek hozadéka. Az l960-as évek 3680-as csúcsa óta folya-
matosan csökken a népesség. 1970-1990 között a csengeleiek ll3-a
költözött el a faluból, az utőbbi 10 évben ez kb. 200 rú tett ki. A
baksiak minimális elvándorlását kivéve kömyékünkön minden
település Létszámanövekedett, különösen Ópusnaszeré.

Az iskolai végzettséget nézxe Csengele nem áll rosszul. Ba-
lástya - és nagyon kicsivel Pusztaszer - előn meg, Ópusztaszer és
Baks elmaradottabb ezen a téren,

A mező gazdaságban fo glako áatottak aránya kiugró an magas
községünkben, a lakosság 65 Yo-át teszi ki. Utánunk jön Balás§a,
majd jócskán lemaradva a többi község (hogy ez jő-e vagy rossz-e
a statisáika szempontjábóI. azt nemtudom).

A Kistelek környéki települések közül Csengelén dolgoznak
a legkevesebben a szolgáltatásokbarr- az összes foglalkoáatott 23
oÁ- a. Kö zelijnkben c sak Balástya van 29 Yo -kal.

Munkanélküliség szempontjából közepes szinten állunk. Ba-
lástyrán és Pusáaszerenjobb a helyzet, viszont Bakson és Ópusz-
taszeren rosszabb. Említósre méltó M b, hogy tőliink a térségi
közporrt Kistelek is rosszabb mutatókkal rendelkezik.

A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma
szempontjából a térség utolsó helyezettjei vagyrnk. Nem túl sokkal
előz meg bennünket Baks és Opusáaszer, viszont Pusáaszerre
közel 10 vállakoással több jut.

A szántófoldek átlagos aranykorona értéke (9,5 ) sajnos
adottság, ezen nem lehet változtatni. Falunkban Kistelekkel azonos
minőségű területek vannak, Baiástyan viszont még tőlünk is rosz-
szabbak az adottságok.

Falunkban nincs kereskedelrni szálláshely - mivel idegenfor-
galom sincs -, ezért ebben atémébanlabdába sem rúghattunk.
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Az egy fire eső személyi jövedelemadó alapot képező jöve-
delem szintén a legkevesebb a térségiinkben. Ez 200t-ben 140.000
Ft volt. míg Pusztaszefen kb. 100.000-re1 több. Itt viszont figye-
lembe kell venni, hogy a mezőgazdaságból élők nagy része nem
fizet jövedelemadót, és Csengelén van a legtöbb kertészkedő a
körzetben.

Laká§pítés szempontjáből középszinten vagyrnk. Ópusz-
taszpt és Pusáaszer mögénk került, míg Baks és Balástya mege-
Iőzött.

A köztizemi vízhálőzatba bektltrltt lakások aránya nagyrésá a
tanyak szátmátől fiigg. Bakson 100 oÁ-os a lefedettség, mivel gya-
korlatilag nincs tanyavilága. A nagy külterületi lakossággal rendel-
kező Balástya viszont elmarad mögöttünk 33 %-aval.

Zárt csatornahálőzat - sok környékbeli településhez hason-
lóan - Csengelén nincs, így ebben a témakörben sem tudtunk
eredményt felmutatni.

A vezetékes gázt fogyasáó háztartások száma szirrtén a
településszerkezettől fiigg. Nyilvránvalóan a nagy tanyavilágba ne-
hezebb eluttatni eá a korszerú energiát, mint a belterületen
lakóknak. Községiink közel azonos szinten il Óprrsztaszenel, míg
Balristya lemaradt ebből a szempontból.

A személygépkocsik aúnyszítmát tekintve nr,ísodik helyezett
Csengele, még a kistérség központját, Kisteleket is megelőzi.
Nálunk l00 lakosra kb. 27 autó jut, míg a szomszéd városban kb.
21,5.Ez talrán fenyt vet a jövedelmi viszonyokra is.

Az egyik mutató az 1000 frre eső telefon-fiállomások szélma
volt. A mobiltelefonok vi|ágaban ennek az elemzésnek
véleményem szerint - nem sok értelme van. Hiszen sona szíínnek
meg a vezetékes telefonok, és szinte mér az óvodások is mobillal
járnak. Csak érdekességként említem meg, hogy ebben sem mi
vagyunk az utolsó helyezettek, hanem Ópusáaszer.

A közlekedési üszonyok elemzésekor a kistérségi központ
(nálunk ez Kistelek) és a megyeközpont megközelíthetőségeit
vették 80 Yo-ban figyelembe, tntg 2a % a saját ellátottságot
értékelte. Ebból a szempontból Baks, Csengele és Pusztaszer
azonos színvonalon á[ Ópusztaszer és Balástya ftildrajzi elhelyez-
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kedése folytán megelőzi őket.
Összegezve: a 18 mutató ll3-ában vagyunk az utolsó helye-

zettek az elmaraőott kisteleki kistérség községei közül. Az összes
rossz eredmény az eleve rossz adottságokra, valamint több, nornrá-
lis megélhetést biztosító munkalehetőségek hianyrára vezeüető
vissza,

Tehat felesleges kongatni a vész}tarungot, mert azzal ugyart
nem lesz több vállalkozis falunkban!

Molruír Mihály

SzüretibáL
Október 23-án immár hagyományosnak nevezhető sztireti

buli volt a Faluhánban. A remek lemezlovasnak, Dj. Robertónak
köszönhetően mintegy 100 vendég éreúe jől,magát.

A szponzoroknak (Korom Henriett, Sipos Ilona Hunyadi
Iiona, Csókási Zoltáa Csókási Lászlő, Málik Istvánné) köszön-
hetően a belépőjeggyel lehetett ajándékcsomagokat nyerni.

K. Sz. T.

Indul a női torna
Novernber 11-tő1 újra indul a női torna aFaltlhán tornatermében. A
foglalkoások - melyet Kornrányosné Varadi Ildikó gyógytornász
vezet - héttrnként 18 órakor kezdődnek. Minden mozogni vágyót
szeretettel várunk!

Törköly Ágnes

1
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oFoci krónika

Gőlzápor után vere§ég
Bajnoki mérkőzések:

2003. október 11. Csengele - Ruzsa 5:1 (2:1)
Csengele: Pálnok, Biva, Sándor, Pálfi, Turi, Szabő, Varszegi,
Gór4 Harasái R. (Csala 60.'), Palotás (HarasáiZs.75.'), Wenner.
Csengelei gőlszerzők: Palotás (3 ), Haraszti Zs., Y árszegi.
kö z ön s é gs z ór ako zt at ó j át é kkal me gér de me l t g,, ő z e lme t ar attunk.

2003. október 18. Pusztamérges - Csengele 4z6 (l:4)
Csengele: Pálnok (Keresáes 46.'),Btva (Csala 55.'), Sándor, Góra,
Pálfi, Palotás (Szabó 46.'), Varszegi, Kubát (Harasái R, 50.'),

Juhos (Harasái Zs.65.'), Wenner.
Csengelei góllövők: Wenner (2), Gőra, Pálfi, Kubát, Túri.
Az 50. percben 6:l-re vezettünk, de Rácz játélcvezető iglekezett
szorossá tenni a mérkőzést. Jogtalan ]]-eseket ítélt meg a helyiek
j avára, amikkel sikerült felzárkózniuk.

2003. október 23. Csengele - Károlyi DSE (Szeged) 1:2 (0:1)
Csengele: Pálnok (Keresáes (46.'), Bűza (Huasúi, Zs. 80.'),

Siá.ndor, Túri, Pálfi, Heim (Szabó 60.'), Varszegi" Góra" Harasái R.,
Juhos, Wenner.
Csengelei gőIszerző : Wenner,
T i z e di k, r an gad ó m é r kő z é sünkö n e l s z env e dtak e l s ő v er e s é günke t.

2003. október 25. Csengek - Ópusztaszer 2z3 (0:2)
Csengele: Keresáes, Búza, Góra, Túíi, Páli, Szabó (Palotás 46.'),

Kubát, Sándor, Harasztí R. (Csala 80,'), Juhos, Wenner (Harasái
Zs,82;).
Csengelei góllövők Juhos, Kubát.
Fáradt, tartalékos csapatunk ,fájó vereséget szenvedett a
szomszédvár rangadón. Wenner 1 ]-est hibázott,

Kun-SzaM Tibor
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Hirdetések
Yegles tüzelésű német kalyha (üveges elejű) újszerű állapotban
eladó! Uglanitt CD vezérlésű, CLARION tipust1 autós rádiós-
magnó q ia qS Wattos, 4 db hangszóróval eladó! Erdeklődni: Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372

Eladó §koda 105-ös másfel év műszakival. Irányár 70.000 Ft.
Ugyanitt 3 bála széra is eladó 6000 Ft/báIa áron" vagy szalmara
cserélhetó. Erdeklődni: Gémes Antal, Csengele, Tartya 73., É.06-

3al5 743 065.

XxxX#x####xx##F#x#
A Jázmin viníg- és ajándékbolt (presszó udvar) ajánlatai:
- csokrok, különleges alkalmí csokrok (egújabb irdnyzat szerint),
- cserepes virúgok, virdgkosarak,
- re n de zv é ny e kre, ünn ep s é g e kre as ztali dís ze k, d e ko róc ió k,
- esküvőre menlasszonyí csokrok, egtedi aszíali, autó és háttér
dekoróciók,
- menyasszonyoknak inglenes tanóesadós (ruha, csokor, meg-
hívó, stb.),
- s7úruzvirág csokrok, fali díszek,
- sírcsokrok, koszorúk (különlegesek is) ígényes kivítelben,
- selyem szdlas és csokros virógok,
- műalapú koszorúk felújítása

Nyitva keddtől szombatig 8 ós 12 kőzőtt, illetőleg igény szerint
a lalcíson bámikor. Telefon 06-3012 658284.

Szeretettel várom régi és új vásárlóimat!
Hunyadi Icu

xxffix#ffi#####x§xx##x#
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T-r T-r
éÖ A kgújabb technika ÓÖ

ELEKTROMOS KEREKPAR! Hálőzatrő| tölthető. Ery
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 100 km üzemköltsége 50 Ft.
Árusítás es garanciális szeniz a csengelei benzinkútnál. Ára:
138.500 Ft

Eladó gázzal működó palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535.. szálmű tanya 1 hektar ftrlddel.
Nortonkút. és ipari átam van. Erdeklődni lehet: Balézs Ferenc
Csengele, Arpád u. 14. szám. l286 2II

JAWA 350-es Twin Sport motorkerékpár eladó. Irányar 100.000
Ft. Érdeklődni lehet: Balogh János, Csengele, Tanya 210. a 06-
3012 098 253.

MTZ-SO-as traktor eladó. Irányár:400.000 Ft. Érdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. É 06-3012 951 901

****{+************************** **

Ha bőrproblémúi vannak, allergidja, be nem glóglult sebei,
r e um d s fój da lmai, izo mh úzó d ás a, fáj d alm as ízü l eti mo zg ás ai, ar c-
és homloküreg-gtulladása vag egléb problémúi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegle igénybe a B IOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lómpdval

Erdektődni: Kormúnyosné Yúradi Itdíkó glógytornttsznúl a
Csengele, Felszabadulás u 2/B. alatL Telefon: 06-30/4 775 929
vagt 286 079 {esti órákban)

* ******{+*************************
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Táp-takarmrány kereskedésernben tiizelő- és építőanyagot (PB- gráz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, ceínent, mész, faartyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határídővel háa-
hoz sáMtom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva taítási idő: keddtől szombatig 7-tő113 őrug.

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

8 286241 a06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványáp j perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelaorozat, ballagás, eskíivőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagl
v ál a s zt é kb an kaph at ó k !
- Férrykepezőgép j avítás, szaWanác sadás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- Pctsztell- és olajkepek vásárolhatók!

Nac s a Jáno sné fény kép é sz
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]ő,

E 257 786, este: 329 659 d06-30/5 479 521

v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kászer megjelerrő lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztó: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefrré

C s'hrígt e le i,.'

lKilnuüTlt,


