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Pomponosok

A Szomszédolóról szóló írásunk a 74. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Ágnes)
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OnkormúnJ,zűti ülés
2006. február I3-ántartotta sofon következő ülését Csengele

község önkormányzati képviselő-testtilete.
Első napirendi pontként a polgármester számolt be a két ülés

közötti fontosabb eseményekről. Santa Ferenc elmondta, hogy a
Rózsa Ferenc utca aszfaltozásához nem 10 %o önerőt, hanem 20 %-

ot kell az önkormányzatnak fizetni. Az ővoda konyhájába 150

literes főzőüstöt vásaroltak, közel 1 millió forintos költséggel.
Eredetileg 200 literes volt tervezve, de az az ajtőn nem fért volna
be. A Faluház átalakitását folytatják, amint lehet, be is fejezik,

A következő napirendi pont a 2006. évi költségvetés meg-
tárgyalása volt. Bevezetésként elhangzott, hogy az állam nem
biztosított ann},l támogatást, amennyi szükséges lett volna, így a
tartalékokhoz kellett nyúlni. Legfőképpen ez az óvodát és az iskolát
érintette, ahol drasztikusarr emelkedtek az energia árak,

A 2005. évi 201.555.000 Ft-os bevételekhez képest az idén
1 9 7. 8 3 8. 000 Ft-tal gazdálkodhatunk. Az önkorm ínyzat támogatása
közel7 millió, a normatív módon elosztott kötött felhasználású tá-

mogatás kb. 6 millió forinttal csökkent azidén. Azipartlzési adóból
17.395.000 Ft bevétel vantervezve (a múlt évi 13.854.000 Ft volt),
a gépjárműadóból pedig 13.536.000 Ft (2005-ben 14.500.000 Ft
volt).

A kiadások 197.838.000 Ft-ot ölelnek fel. Ebből a legna-
gyobb részt, 103 milliót az iskola fenntartása emészti fel. Az önkor-
mányzat továbbra is támogatja a tílzoltő egyesületet, a polgérőr-
séget, az egyházközséget, a központi orvosi ügyeletet, a sportegye-
sületet és a művészeti iskolát. Rendszeres szociális pénzbeli ellá-
tásra közel 3 millió forintot tervezett az önkormányzat. Az utak
fenntartására 678 ezer forint van előirányozva. Az orvosi rendelők
akadáll.nrente sítés e is megvaló sul 2 006-b an.

Bitó József hozzászőlásában elmondta, hogy sajnos az iskolai
szakkörök támogatására az ídén nem adtak központi támogatást.

A pónzügyi és az ügyrendi bizottság is megvalósíthatónak
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látta a költségvetést, szigorú takarékoskodás mellett. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a 2006, évi költségvetést.

Kérelem érkezett az önkormányzathoz, hogy a szemétdíj a 67
o%-os rokkantaknak is 200 Ft-tal kevesebb legyen. Ezt a képviselő-
testület megszavazta.

Szóba került a focipálya állapota is. A területet még tovább
kell tölteni, mert most is áll rajta a víz. Ebben az állapotában nem
használható. A további munkákról a későbbiekben döntenek.

Az önkormányzat áItaI nemrég vásárolt tanyagondnoki
kisbusz a lakosság rendelkezésre áll szakorvoshoz (SZTK-ba) já-
táshoz, vasárnaponkénti temetőbe járáshoz és bevásárlásokhoz.

YinczeJános képviselő

Kucsora
aranykeresz-

tet kapott
Február 25-én Budapesten tartotía
az Országos Polgarőr Szövetség
közgyűlését. Ennek megszokott na-
pirendi pontja volt az elismerések
átadása. A Csengelei Polgarőr Cso-
por1 vezetője, Kucsora Péter másfél
éltizedes tevékenységéért az egyik
legmagasabb polgárőr kitüntetést, a
Polgárőr Erdemkereszt arany foko-
Zatát vetíe áL, 

M. M.
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N agyböit
A böjt, ima, alamizsna ideje

Az egyhía nagy ünnepköreinek - a karácsonynak és a
húsvétnak -, megvan az előkészileti ideje. Karácsonyra advent
vagy úrjövet, húsvétra pedig a nagyböjt ideje alatt készülünk fel.
Mivel húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ezért az előké-
szület is hosszabban tart: 40 napig. De ennek a hagyománpak
hosszú története van, és magyarázatra szorul. A legfontosabb szá-
munkra, hogy mi Jézus példáját kívanjuk követni, aki negyven
napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte volna nyilvános
működését.

A nagyböjt kezdettől fogva a húsvét előkészületét szolgálta.
Először a Nicaeai zsinat (325) tesz róla említést, de ettől fogva
egyre több fonás tanúskodik saját liturgíájának formálódásáról. A
keresztények mar az ősegyházban szükségét &ezték a lelki felké-
szülésnek, mely fokozottan közösségi jellegű volt. Egyesek Jézus
pusztában töltött napjaira és böjtölósére helyezték a hangsúlyt,
mások viszont a katekumenekkel együtt, saját keresztény mivoltu-
kat kívánták fokozott intenzitással átélni. Ezzel párhlzamosan rá-
döbbentek, hogy az ember mindig gyenge és esendő bűnös marad,
ezért ismét mások a bűnbántra és a vezeklésre helyeáék a nagyobb
hangsúlf. Bármilyen módon készültek is húsvét ünnepére, egyben
egyetértettek: ezek a hetek az egyház életének kiváltságos idejét
jelentik.

A húsvétot megelőző hetek a hívektől nagyobb erőfeszítést
követelnek. A böjtölésen kívül sokan mindennap részt vesznek a
sz entmi s én. Me gprób álnak felülemelkedni mindennapi gondj aikon,
hogy az egész egyhíazal együtt elmélyülhessenek, s átadhassák
magukat a közösség szo|gálata, az osztozás, az elmélkedés és az
imádság erejének. A nagyböjt a cselekvő szeretet gyakorlásának ki-
váló ideje.
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Szent negyven nűp

A hamvazószerda mar önmagában elárulja nevének eredetét.
Hamut szőwa a hívek fejére, az egyhía aría a szent ,,negyven nap-
ra" figyelmeztet, arnely alatt imával, jótettekkel , ősziníe megtérés-
sel készülünk hiíúnk központi üzenetének, Iézus Krisztus szenve-
dése, halála és ftjltámadása titkának megünneplésére.

Miért kezdődik a böjt hamvazőszerdával? Valóban, ha pon-
tosan megszámoljuk, hamvazőszerdától nagyszombatig nem 40,
hanem összesen 46 nap telik el. De a vasárnapok már a keresz-
ténység kezdetétől nem számítottak böjti napnak.Ezért kell a nagy-
böjtnek is előbb, azaz pontosan hamvazőszerdén kezdődnie, hogy a
negyven böjti napból egyetlenegy se hiányozzon.

Laczkő Ferenc
(folytatjuk)

Algyőn " szomszédoltunk"
Evekkel ezelőtt a Délmagyarország című napilap Szomszédoló
rendexvénysorozatot indítou a dél-alftildi települések között.
Csengele is csatlakozott ehhez a rendezvényhez, mert fontosnak
tartjuk, hogy megismerjük eglmús kulturális éIetét, és erősítsük
kapcsolatainkat egymússal. Idén Algyő lett a púrunk.

Február l7-énnépes kis csapat indult Algyőre, hogy az5 óra-
kor kezdődő műsorban bemutatkoáasson az otlarli közönség előtt.

A kulturális szewező és a polgármester urak köszöntoje utan
megkezdtük műsorunkat a Fúvószenekarral és az Ifiúsági Mazso-
rett csoporttal. Elsőként Dávid Pétet László király indulóját hall-
hatták a mazsorett csoport közreműködésével, majd a zenekar előa-
dásában következett az Apáca-show című film népszení betétdala,
végül Bands a gogo, mely közben ismét a mazsorett csoport volt



-]4-

láthatő.
Ezek után az alső tagozatos szinjátsző csoport következett,

akik a Holle anyó című mesét adték elő a tőlük megszokott hatá-
rozottsággal és profi zmussal.

A színjátszó csoport ltán a nagy furulyacsoport következett.
Mustoha Mária,.Pigniczkí László, Kis LászIő és Czirok Zoltánkét
dalt adott elő: O jertek énekeljünk és Bach részlet a Paraszt-kan-
tátábőI. Oket vadászkürtösök követték, akik két év furulyázás után
idén váltottak vadászkürtre. Hegedűs Dóra, Nagy D. Bence, Tör-
köly Vivien és Czirok Zoltán előadták a Jerünk, menjtink vendég-
ségbe, Anyám édes anyám és egy Cseh népdalt.

Utánuk cha-cha-cha következett, egy mai népszerű slágerre, a
Micsoda nő című dalra készült koreográfiát láthattak a társas-tán-
cosoktól.

Tánc után ismét furulya jött, Holo Patriktól, Mustoha Regi-
nától, Pigniczki Dórától, Tóth Andreától és Czirok Zo|tántől a Jaj
de fényes nap van, A bundának nincs gallérja, Tudom is tudtam is,
Jerünk menjünk vendégségbe című dalokat hallhatta a közönség,

Ismét rézfvvős növendékek következtek, de nem vadász-ktir-
tön, hanem trombitán. Kormányos Adrián, Novák Balárs, futka
Noémi és Gömöri Baláas aLáttál-emár valaha, Á-bé-cé-dé, Május-
köszöntő című dalokat adták eIő.

A trombitások után Longa Áaam és Rényi János szintetizá-
torozott. Három számot hallhattak tőlük, Száll, szállj sólyomszér-
nyán, Milyen szép avilágés Árva fiú címűeket.

Kilencedikként a Szivárvány Mazsorett csoport szőrakoztatta
a közönséget. Egy pomponos koreográfiát hoztak el, amelyet 2005.
október 22-én Kiskőrösön az Országos Gyermek és Ifiúsági Mazso-
rett Fesztiválon is előadtak, ahol ezüst minősítést kaptak.

A mazsoretteket a Népdalkör és Citerazenekar követte. Helyi
gyűjtésű dalokat hallgattak tőlük. Utolsó előtti műsorszámként a
Grease című musical népszení dallamára készült show-tánc követ-
kezett. A műsort az Ütőegyüttes produkciőja zárta. Előadták Safri
Duo: Baya baya, Karnevál Piárizsban, La bamba című számokat,
valamint egy ütőhangszeres improvizációt is hallhattak.
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A műsor után terített asztal vérta aszereplőket, ahol ahaza-
uíazás előtt alkalom volt a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre.

Mindenkinek, aki a músorhoz hozzájénult - szereplőknek, fel-
készítőknek - szeretném megköszönni, hogy ilyen színvonalas pro-
dukciót tudtunk bemutatni az algyői közönségnek.

Törköly Ágnes

ME, GHIVo
2006. március I7-én (pénteken) 17 órakor

hagyományos

tY/M szoMszÉoot-ó

Iesz aFaluházban,

melyen idén ALGYŐ mutatjabe
kulturális műsorát.

A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!
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visszatekintő
Ezt írták Csengeléről90 éve:

LevéI Csöngöléről
A következő levelet kaptuk: Olvastuk a Szegedi Friss Ujságban,
hogy Somogyi Szilveszter dr. polgármester belátta avízárral sújtott
csöngöleiek nyomorát és segíteni akar rajtunk, Hogy milyen ez a
nyomor: jöjjenek ki az ujságíró urak és írjak le. Az embörök a há-
borúban nem is sejtik, hogy míg ők ezer veszélyben védik ahazát,
azalatt itthon nem volt, aki vízáradat ellen megvédje a isálaOjat.
Az egykorí tanyaházak most összedőlt viskók, annyi ép hely nin-
csen bennök, hogy egy madarfészek meghuzódhatnék bennök. Haj-
léktalanok vagyunk: hajléktalan a nyolcvan esáendős néni és haj-
léktalan a pár napos gyermek. Pedig az asszony azt nézi, hogy az
öreg szüle meg a kicsiny gyerök tovább is éljen, tovább is szedje a
lélekzetet, tovább is mosolyogjon, mert a reájok való gondosko-
dással harcol az embör és őket keresi legelőször, amikor vissza-
gyünnek a nagy háboruból. Isten áldja meg a polgármester urat,
hogy nem hagy elveszni bennünket és gondolt reánk, hajléktalarr
csöngöleiekre.

(Megjelent a Szegedi Friss Ujság 19I6. február 7-i számában)

Pingpongos sikerek
Február 26-án újabb asztalitenisz bajnokságot rendeztek a kiskun-
maj sai művelődés i házban. C sengelét né gyen képvi selttik. Páro sban
5 csapat indult. Közüliik a csengelei Pigniczki Áípád-Tisóczki
Ferenc duó ezüstérmes lett. Egyéniben 13 sportoló vetélkedett. Ke-
mény küzdelem után Pigniczhi Árpaa ezüstérmet, Molnár Mihály
bronzétmet kapott.

M. M.
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ODarts bajnokság

Először a GóI sörözőben
A nemrégen nllt új szórakozőhely február l9-én tendezte

első nyíldobó versenyét. Kilenc játékos jelent meg, akik mind a hat
versenyszámot végigj átszották.

Az első Játék - hagyományosan - a krikett volt. Pálnok Jó-
zsefnek hibapont nélkül sikerült "kirakni" a tihláját, így megsze-
rezte a bajnoki címet. Mészáros Péter 110 hibaponttal második,
Kopasz József I 44 hlbaponttal harmadik lett.

Mester 501-ben elsőként Nagy Gábor fogyasztotta el a pont-
jait, Müller Gábor 68 pontjával a második, Mészaros Péter 145
pontj ával harmadik helyen v égzett,

Dupla ki-beszállós 301-ben elsőként Pálnok József végzett.
Nugy Gábor 2 pontjával a második helyre szorult, Mészáros Péter
32pontjával harmadik helyezést ért eI.

A Shanghai versenyszámközépdöntőjében, a negyedik kör-
ben Csorba Árpaa Shanghai-t dobott, így végett vetett a küzdelem-
nek. A döntőben is szokatlan helyezet alakult ki: Mészaros Péter és
Müller Gábor is I02-I02 pontot ért el. A harom rádobásnál Müller
ó0 pontjával megszerezte abajnoki címet, míg Mészaros 41 pontja
a második helyezést hozta. Csorba 69 ponttal harmadik lett,

A legtöbb pont dobásara (High score) a Gól sörözőben csak 7
kör á11 rendelkezésre, így természetszenileg az eredmények is ki-
sebbek, mint más darts gépeken. Pálnok József 448 pontja így is
szép teljesítmény volt, meg is kapta érte a bajnoki címet. Putnoki
János 348 pontja a második, Nagy Gábor 336 pontja a harmadik
helyezésre volt elegendő.

Uj,versenyszám falunkban a Mester 70I. Ebben a játékban
Csorba Arpád fogyasztotta el elsőként a pontjait. Nagy Gábornak
ekkor 51 pontja volt, így második lett. Harmadik helyen Müller
Gábor végzett 81 pontjával.

A söröző tulajdonosától kapott információ szerint december
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hónapban Szuper Kupát rendez, melyen azok a versenyzők indul-
hatnak, akik legalább 6 bajnokságon részt vesznek. A következő
versenf március 15-én 16 órakor rendezik.

Molnár Mihály

Három bűncselekmény
rövid idő alatt

Falunk lakossága hozzászokhatott, hogy a - környező telepü-
lésekhez viszonftva - viszonylag nyugalomban érezhette magát a
bűnözőktől. Legutóbb 2003-ban látogatott az ővodába egy hívatlan
"vendég", de azis rendőrkézre került.

Viszont ez év februárja nem jót tett a bűnügyi statisáikának.
Két hét alatt három lopás is történt, melyekhez azt is hozzátehet-
nénk, hogy vakmerőek voltak. Először egy családí haz gaúzsábőI
loptak el drága alumínium felniket, majd Málikné boltját törték fel
ismeretlen tettesek. A betörő a drágább árucikkeket szedte össze.
Harmadik esetként egy udvarból lovasították meg a tulajdonos mo-
torkerékpárját.

A rendőrség az ügyekben folytatja a nyomozásokat. Az all-
felnik tulajdonosa 50.000 Ft, a motorkerékparé 20.000 Ft-ot aján-
lott fel a nyomíavezetőnek.

M. M.
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oFoci krónika

Vége a teremfoci bajnokságoknak
Kisteleki teremfoci bajnokság "Alt c§oport:

A Kuszi FC 19 pontjával az 5. helyen végzett. 9 mérkőzéséből 6-ot
megnyert, 2-t elveszített és I döntetlen eredmény született. A gólkü-
lönbség 52-35 lett.

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna "A" csoport:

Febr. 18. JUVE FC (Csengele) - Corso Café 3:10 (0:2)
JUVE: Bodor Krisztián, Kővágó Antal, Pálnok József, Tóth János,
SzatmáÁ Béla, Samu Attila.
Csengelei gő|szerző: Samu (2), Tóth.
Elfáradtunk a végére, de bent maradtunk az "A" csoportban.

A JUVE FC 10 pontjával a Il. helyenvégzett. ]2 mérkőzéséből 3-
at megnyert, 8-at elveszített és ] döntetlen eredmény született. A
gólkülönbség 29-5 3 lett,

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna "B" csoport:

Febr. 18 . MEBO (Csengele) - Jim Beam 0:10
A mérkőzés egy óra hosszával hamarabb kezdődött volna, mint
ahogy kiírták. Erről a szervezők nem értesítettek bennünket, íg1l
természetesen ott sem voltunk. A pontokat és a ]0:0 gólarányt az
ellenfél javára írtákjóvá. A korábbi tornák szervezése kiváló volt,
de a mostani szezon során több porszem is került a gépezetbe

A MEBO 7 pontjával az utolsó, I4. helyenvégzett. ]3 mérkőzéséből
2l megnyert, ]}-et elveszített, míg egy meccsük döntetlen lett. A
gólarány l7-47 lett.

Kun-Szabó - Pigniczki - Kiss
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Hirdetések
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A Mezőgazdasági bolt (Felszabadulás u, 40.) 2006. március
4-én (szombaton) ünnepli 10 éves fennállását. Aki 500 Ft
felett vásárol ezen a napon, az egy üveg bort kap ajándékba,
aki pedig gázt cserél, azt pólóval ajándékozzuk meg.
Szombati napon 8-12 között tartunk nyitva, Szeretettel várjuk
vásárlóinkat!

Négysebességű Simson S 5 1 B segédmotorkerékpár új szeni állapot-
ban eladó. Érdeklődni lehet a 06-3015 037 I73 telefonszámon.
Kistermetű, kan kölyökkutyát keresek! Gémes Erzsébet Csengele,
Máius 1. u. 52. d oo-:orz T9 545
Elveszett 5 hónapos, szürke-fehér színű, HuslE fajtájú kan kalyak-
kutyám. Kérem a becsületes megtalálót, hogl a 06-30/5 338 026
telefonszámon iutalom ellenében értesítsen!
Az Aranykalász u.2], szám alatti építési telek, fóliasátonal eladó.
Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u.2L szám fl 06-3017
432 4I7.
Gyere, játsszunk együtt! Totó-klub a Gól sörözőben. Minden
érdeklődőt várunk hétfőnként 18 órakor. - Kun-Szabó Tibor
Hobbikert eladó a Május ]. utca végén, A telken nortonkút van.
Hár omfazisú ár amv ét e li l ehető s é g kialakít ott, Er dekt ődni : Kuklis
András Csengele, Máius ], u. 2]. szám.
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus
Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.),
Mobil és vodafone szolsáltatók készülékeire,

feltöltése Novák
Pannon GSM, T-
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Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Csengele, Arpád u.17. Ü 06-70/5 t49 275
Eladó 3 db 1i,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-géapalack.
lehet a 06-30l9 258 372 telefonszámon.
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
szitllítds megoldható. Erdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-
szánton.

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold ftjlddel eladó. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u.21. dOe-lOtZ 113 951

Faluhoz 500 m-re 2 hold ftild villannyal, nortonkúttal, szer-
számtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcsos
szegő tetőcserép,2 db 11,5 kg-os PB-gázpaljck és egy jó karban
lévő Simson S51 típusú motorkerékpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068 vagy (06-
2u 2 555 586.
Csengelén, faluhoz közel lanya eladó 6 hold ft'lddel. Központi
fútés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél Csen-
ele, Tanya 619. ü 06-2014 449 765.

Gumiszerelés iavítást és

Ú; g,rmiabroncsok kedvező áron kaphatók!

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

centr ír ozást vállalok !
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A Csengelei Polgárőr Csoport
2006. március 18-án (szombaton) í9 őrai
kezdettel a csengelei Faluházban vacsorás

ff /

NONAPI BALT
rendez.

Fellép a3+2 egyuttes
Zene: Nomúd zenekar (Nyúrlőrinc)
Menü: aperitif, tántott szelet, natűrszelet,

sült csirkecomb, gombam ártás, petrezsely-
mes burgonya, lakodalmi sütemény.

Jegyek elővételben vás árolhatók 2 0 0 6.

március l6-ig a Korona sörözőben és a Gól
sörözőben 3.000 Ft-os egységárban.
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2 és fél szobás családí ház garáusal és melléképülettel eladó a

: telefonszómon.

i, Csengele, Dóua György u. 19, szúm alatt. Gúz és központífűtés is
;van.-Iránydr 5,7 millió Ft. Érdeklőitní lehet a 06-30/3 943 553

Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető.
ihelyben. Törlesáési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően.
lehet a 286 01,7 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

Hitelbírálat
Erdeklődni

Gépi hímzés!
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. Várju k szeretetteI !

Bővebb tájékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 54'l 570

i710 négyzetméter területű porta e|adő az
Faluház mögött, Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.

Telefon: rc2\ 286 074 vasy (06-30)5 830 923
Eladó 600 tr-öles záfikert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
Istr,án vlzmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.
A Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzeíméteres, bekeríteít,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pi.sniczki Éva, Csengele, Máius I.ut,22. @ 286 I9l
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Táp-takarmány kereskedésemben túzelő - és építőarry agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tég|a, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhtíny napos határídővel haz-
hoz szállítom a megrendelt anyagot, Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

@ 286 241 d06-30/3 228 453

Uj szolgdltutások a Fotó szaküzletben
- Eskavő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

fe lv é t e l e k háznál é s műt e r e mb e n. I gaz olv ánykép
- Hagyományos és digitális íotókidolgozá§
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelujítása
- Digitális gépről, kártyáróI CD-írás, képek korrigáIása 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 fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 doO-sots 479 521

v CÍén"gelei,,l

l,Cffií]f,fun,
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer megjelenő lapja
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