
XIV. évfolyam 8. szám 2006. április 15.

kézműves tanulók

A félévi bemutatóról szóló írásunk a ] 2 ]. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Agnes)
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O Orszúg gy űlés í v dlas ztás o k

Csenge!én nem lesz második forduló

Az április 9-i parlamentí vá|asztáson a váIasztásra jogosult
1603 csengelei polgár közül 898 jelent meg az urnáknál, így 56,01
%-os volt a részvételi arány. Ervényesen 884 fő voksolt az egyéni
jelöltre, 880-an a területi listára.

Az egyén i jelöltre leadott szavazatok megoszlása

Mivel Yincze LászIő 50 Yo-náI magasabb eredményt ért el,
így első körben bejutott a parlamentbe, második fordulót nem kell
tartani.

A területi listákra leadott szavazatok %-os megoszlása

A képviselőjelölt neve, pártja Csengele 4. váI.körzet
db o//o db o/

,/o

1 Vincze Lász|ő FIDESZ-KDNP 655 74,09 14.230 50,27
2. Bedő Tamás MSZP I67 18,89 II.769 41,58
J. Rabi Mihálv MDF 43 4,86 I.474 5,27
4. Otrosinka Ferenc SZDSZ 19 2.I4 832 2,94

Helyezés Párt neve Országos Csonsrád m, Csenselei
1 MSZP 43,2I 44,16 20,68
2, FIDESZ-KDNP 42,03 4I,83 72,84
J. SZDSZ 6,5 5,29 I,25
4, MDF 5,04 4,87 3,29
5. MIEP-Jobbik 2,20 I,62 0,90
6. Munkáspárt 0.32 0,79 0,45
7, Centrum 0,32 0,80 0,34
8. zöldek páítia 0.05 0,63 0,22

M. M.
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O Ő s t e rmelők e g é s zs é g b izto s ítús a

Kell vagy nem?
2006, április 5-én az APEH honlapján megjelent egy várva várt

hír. persze egyá|talán nem egyértelmű és nem elegendő információ az

érintettek részére. Már korábban is kérdezték tőlünk, hogy mit tudunk

enől. de sem egy konkrét jogszabály, sem az APEH nem tudott egy á1-

lásfoglalást adni. Mivel a környezetünkben több olyan őstermelő is van,

aki biztosan nem, vagy csak későn értesül és tanácstalan, szeretnénk

Onoket tájékoztatni.
A lényeg a következő: az óstermelőknek, akik eddig 1l %-os

egészségbiztosítási járulék (ma ez az összeg 6,875 FD ftzetésére voltak
kötelezettek, 2006. január l-jétől nem kell íizetniük ezt az összeget,

mégis továbbra is biztosítottak maradnak, ugyanis a központi költség_

r etésből az á|lam fogja helyettük fizetni.
Teendő a következő: ki kell töheni a 06l021-es nyomtatványt és be

kell adni az APEH-nek, Ezek után a januána, februána és márciusra
t-eleslegesen befizetett összegeket a 0617-es nyomtatványon vissza lehet
igényelni (már ha más köztartozása nincs az őstermelőnek).

Ha valaki ilyen őstermelőnek az eltartoít hozzátartozőjaként volt
bejelentve a MEP-hez, az sajnos ezen jogon már nem lehet tovább bizto_

sított. Ót is ki kell onnan jelenteni. Ezek az eltartottak a továbbiakban
csak úgy lehetrrek biztosítottak, ba saját maguk úán ftzetlk a Il oÁ.-ot

(bejelentkezés az APEH-nél a 061011-es nyomtatványon). Vagyis egy

o1yan családban, ahol fé{ és feleség közül egyik fizetett II oÁ-ot és a
másik volt bejelentve, mint eltartott hozzátartoző, az ő esetiikben sem-

miféle költségcsökkentés nem történt. Tehát ez csak azokra a véletlen
esetekre nézve kedvező, aho| egyik fél, mint ősterme\ő ftzeteít 1 l%-ot és

a másik saját jogon eleve biztosított volt. oít az őstermelő helyett át_

r-állalja a központi költség az összeget.
Ha valakinek a fentiek nem egyértelműek, akkor keressenek fel

bennünket és megpróbálunk segíteni, Elérhetőségek: Czakő Ildikó 06_

2015 426 387, lakas: 286 289; Árvai Kálmánné Bartucz Klára 06_2019

778 889 (napközben bármikor), 586 586 (Vetter Hungary Kft. 8,00-

17,00), lakás: 286 069 (18,00-20,00).
Czakő lldikó - Arvai Kálmánné
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OA falugazdász rovata

I g énye lhet ő támo gatás ok
Területatapú támogatás

Ez az atámogatási forma, mely Csongrád megyében is a leg-
több termelőt érinti. Megyénkben az elmúlt évben 13.500 termelő
éIt ezzel a tárnogatási lehetőséggel. A területalapú támogatást min-
den olyan termelő igényelheti, aki 1 hektárnál nagyobb szántő,
vagy gyep, illetve 0,3 hektár szőlő, vagy gyümölcs területtel ren-
delkezik. A területek minimális parcella méretei a 0,3 hektárt eI

kell érnie. A támogatást hangsúIyozottan a ftild hasznáIőja veheti
igénybe.

A támogatás igénylése, a kérelemcsomagok hozzájutási lehe-
tősége eltér a 2005. évben megszokottól. A kérelemcsomagok azon
termelők számára előnyomottak, akik 2005-ben igényeltek tenilet-
alapű támogatást, és természetesen a 2005. évi adatokat tartal-
mazzák, Ezen esetekben az aktuális 2006. évi adatok javitására
lehetőséget ad a nyomtatvány. Azok az igénylők, akik előző évben
nem igényeltek területalapú támogatást, azok számára üres
nyomtatványok állnak rendelkezésre.

Mind az e\őre kitöltött nyomtatványcsomagok, mind az üres
nyomtatványok a termelő lakhelye szerinti falugazdásznál kerülnek
átadásra, mely azt jelenti, hogy más településen és más fallgaz-
dásznál nem lehet hozzájutni a személyre szóló kérelemcso-
magokhoz. A kérelmek átadása 2006. április 18-án kezdődik. Saj-
nos a Földművelésügyi Hivatal nem egyszerre kapja meg az egész
megye nyomtatványait, ezért a falugazdászok is folyamatosan
vehetik csak át ahozzájuktartoző termelők kérelmeit. Ezértkérem,
hogy 2006. április 20-ig keressenek fel. Tanácsot adok a kérelmek
kitciltéséhez, íIletve azokat ellenőrzés után aMezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztósi Hivatalhoz továbbításra átveszem. Az űj kérelmező
nyomtatvány és térkép igénylése szintén a falugazdászokon keresz-
tül történik,
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Anyaj uh -tartás támogatása

A kérelmeket 2006. április 7. - május 8. közötti időszakban
lehet beadni. A gazda az anyajuh állományt köteles a beadási ha_

taridőt követően 100 napon át a birtokan tartani. A minimális támo-

gatható létszárl 1 0 egyed.
Gregus Sándorné

oMűvészeti iskola

Félévi bemutatő
A Falt:irréa átépítése miatt a szokott időtől később, március

30-an került Sor az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanuló_

inak felévi bemutatójara. A zenészek már korábban számot adtak

tudásukról, de fellépésükkel most is színesítették a músort.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna rövid bevezetője után a kis szín-
játszók adták elő a közismert mesét, a Holle anyót. A |2 aprő szi-
nészt Pálinkásné Kordás Ágnes készítette fel.

Az előképzős táncosok gyermektáncokkal szerepeltek. Az
életkorukhoz jól illő "ugribugri" és néptáncot mutattak be, Külö-
nösen az utóbbinál tűnt fel, mekkora lendülettel, beleéléssel szere-
peltek.

Ezután három furulyás lépett fel. Pigniczki Dőra Kodály
Olvasógyakorlatát, Mustoha Regina a "Kelj fel juhász" című szer_

zeményt, Holo Patrik a "Gyere jó pajtás" " című művet adta elő.

Őket a, idősebb furulyások követték. Tóth Andrea a "Tábor-
űznéI", Pigniczki Lászlő a "Csillagok, csillagok, szépen ragyog-
jatok", Mustoha Mária a "Kis pej lovam az,űtmellett" című szeíze-
ménnyel szerepelt. A három íiatal hamarosan trombitan fogja foly-
tatni a tanulást.
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A 2. osztályos táncosok rumbát táncoltak, majd a műsorve-
zető felhír,ta a közönség frgyelmét akézművesek kiállításéra. Meg-
köszönte a Lantos hénaspár közreműködését a képzőművészeti ok-
tatásban. A közönség is nagy tapssal fejezte ki elismerését.

A következő három fuvóst Horváth Lívia kísérte zongorán. A
tenorkürtös Hell Rudolf }y'rozart "Dal" című szerzeményét adta elő.

A szintén tenorkürtös Farkas Péter Schubert"Az asztalos dalá"-val
szerepelt. A sok minden más mellett trombitálással is foglalkozó
Muhel Kata Csajkovszkij "Régi francia dal"-át fujta el.

A fiatal táncosok nemrég a szegedi Százszorszép Gyermek-
ház találko zőj án nagy di c s éret et kap tak, mint a le gfiatalabb s z erep -

lők. Most az "Otoszlánkirály" zenéjére angol keringőt adtak elő, A
csoport összetartó erejét mutatta, hogy az egylk fájós keá kislany
is végig csinálta a műsort.

Kis László trombitán Brodszky "Francia dal"-ával szerepelt,
Horváth Lívía zongora kíséretével. A színjátszős, táncos Hegedűs
Dőra vadászkürtön cseh népdalt adott elő, szintén zongora kísó-
rettel.

A Cabaret című musical zenéjére Czirokné egy ragyogó ko-
reográfiát állított össze. A 19 "idős" táncos aligfért el a színpadon.
Véleményem szerint a bemutatónak ez volt a legnagyobb "durra-
nása", a közönség is óriási tapssal jutalmaáa őket.

Trombitán Ritka Noémi Viski János "A bunda", Kormányos
Adrián Bach "Parasztkantátá"-ját mutatta be. A vadászkürtös Nagy
D. Bence Weiner Leo "Magyar népdal"-át adta eIő. Zenészként
utoljára a trombitás Novák Balár,s Rebikov "Cseh népi tánc"-ával
szerepelt. Az utolsó négy fuvóst is Horváth Lívia kísérte.

A nagy színjátszősoknak Heim Gézáné tanította be Arany
János Jóka ördöge című művét. A színpadon igen sok gyerek szere-
pelt, én 24-et számoltam meg. Teljesítményi,ikről annyit lehet meg-
állapitani, hogy egyre profibbak. A félévi bemutató ezzel a szín-
művel zárult,

A konferáló Czirokné felhívta a közönség figyelmét arra,

hogy a múvészeti iskolanak kb. 1 hónap múlva internetes honlapja
lesz. Az érdeklődők a www.csami,hu címen tudják majd megta-
lálni.
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A kézműves tanulók sokszínű kiállítást rendeáek be a torna-
terem falainál. Láthattunk római kori mozaikok másolatait, textil-
festéseket. Az utóbbi években egyre népszenibb az üvegféstés. A
tanulók egy szép, sok darabból álló kollekciót mutattak be. A papír-
tépésekből készült, háromdimenziósnak tűnő képek még nem any-
nyira ismertek, de ezekkel is bemutatkoztak a fiatalok. Összeg-
zésként leírhatjuk, hogy a Lantos háaaspár sokféle művészeti ággal
megismerteti a csengelei gyerekeket.

Molnár Mihály

Egészségügyi napok
Csengele község önkormányzata idén is megrendezi az

egészségügyi napokat. AFaluháaban az alábbi vizsgálatokon lehet
részt venni:

- tüdősztírés (április 25-28.,9-től 15 őráig)
- vémyomásmérés (április 25-27 .,9-tőI 13 őráig)
- vércukor vízsgáIat (április 25-27.,9-től 13 őráig)
- csontsűrűség vizsgálat (április 25-26.,9-től 13 óráig)
- allergia szűrés (április 27-én8-től |2 őráig)
Az urológiai sztirés április 26-án 9-től 13 őráig az I. számú

háziorvosi rendelőben (Felszabadulás u. I7 .) lesz.
Április 25-én9-tőI14 óráig véradás lesz,
Az á|td'ános iskolai tanulók szítmára április 25-én "Drog

prevenció mindenkinek", ápilís 28-án "Önismeret-párkapcsolat"
címmel lesz előadás.

A TB-kártyát szíveskedj enek magukkal hozni !

Kérem, hogy ebben az évben is éljenek a helyben elvégez-
hető ingyenes vizsgálatok lehetőségével !

Polgármester
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Polg árőr bébi §
Nagy öröm volt nemrég a Balog családban. Balog János polgár-
őrünk felesége, Horváth Szilvia 2006. március 3]-én ]7 óra 30
perckor világra hozta János nevű gyermekét. Az 5 ] cm hosszú-
sággal és 3700 grammal született kisfiút két leánytesnére is izga-
tottan várta.
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Veszettség el len i védekezés
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, ál|atnáI halálos ki-

menetelű betegség. Legfőbb terjesztője a róka. A védekezés legha-
tékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni
vakcinínását - Európában évek óta sikeresen alkalmazzák, |992
októberébenhazfutkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első
alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számitoít
kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.

A vakcinát tartalmaző kapszulát az ember szérnára bűzös, de
a rókák által kedvelt izű és szagú csalétekbe rejtik, amely szür-
késbarna színű. A róka - miközben megeszi a csalétket - szétrágtra
a kapszulát is, így a vakcina bejut a szewezetébe. A csalétek kihe-
lyezé se ki s magas s ágb őI, repülő gépről történik.

A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlart,
veszéI5fr. nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem
szabadhozzányúIni! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy szét-
törni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe
kerülhet. Amennyiben ez mégts megtörténlk, az alábbiakat kell
alkalmazni:

- ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú
fertőtlenítőszeruel vagy ennek hiányában 70 Yo-os alkohollal törté-
nő lemosás. Mindkettő beszerezhető a győgyszertarakban. A jód-
tartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt
szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén
védőoltásra nincs szükség.

- ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, ha-
ladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

A helyi vakcináuási kampány kezdetétől, 2006. április 1O-től
május 7-ig ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe. Az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pőrázon szabad közte-
rületre vinni.

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy házíáI|a-
tot taLáI, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a
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legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy a vadász-
társaságot.

További felvilágosítással az állatorvosok és orvosok szolgál-
nak' 

FVM Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrzési Főosáály

Z

Ut épül a MEBo-telephez
A mujsára vezető úton haladók nemrégen vehették észre, hogy a
temetői út mellett útépítés kezdődött. Kiss Nándort, a MEBO
Csengele Kft. tulajdonosát kérdeztem a részletekről.

Honnan jött az útépítés ötlete?
- Két éwel ezelőtthatároztuk el, hogy jó lenne egy szilárd burko-
latú út a telepünkhöz. Elsősorban a kamionok miatt kell, hogy
csökkenjenek a száIlítási költségek. Tavaly például több mint egy-
millióba került a fuvaroztatás. Ez az idén vírhatőan tovább emel-
kedik. Ha meglesz azttt, akor majd be tud jönni a kamion.
Elakadtak a kamionok?
- Igazáből csak egyszer jött be egy cseh kamion. Aztán traktorral
hűzgáirtuk jobbra-balra, ki is szakadt a ponyvája. Ha csak a mi
gyümölcsöseinket nézzik, már akkor jelentős termelésről van szó,
de mivel részt veszünk a zöldségkereskedelemben is, így minden-
képpen szükség volt azútra.
Milyen hosszú útszakasz lesz aszfaltozva?
- A hossza pontosan 500 méter, a szélessége pedig 4 méter. A
közútba való csatlakozásná| szélesebb lesz a fordulás miatt.
A telepen belül is aszfaltoztok?
- A hűtőhaz előtt Iesz aszfalt, hogy ott is tudjon közlekedni a
kamion. A teljes telep nem lesz szilárd burkolattal ellátva. A ké-
sőbbiekben ez is elképzelhető, hiszen erre is páIyazfix,k, csak még
aztmégnem bírálták el.
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Miből fizetitek az űtépítést?
- 2004-ben benyújtottunk egy pályíaatot. A múlt év végén, szil-
veszter előtt értesítettek, hogy megkapjuk a télmogatást. 20 milliós
költség 75 %-át áIIja az á|Iam,25 oÁ-ot a MEBO Csengele Kft.
Amezőgazdasági boltot is ez a cég üzemelteti?
- Azmár teljesen különvált, az Kiss Nándor váIlalkoző tulajdona. A
MEBO Csengele Kft. gyümölcs- és zöldségtermesztéssel, valamint
ezek kereskedésével fo glalkozik.
Milyen gyümölcsöt termesztetek?
- Az idén már komoly mennyiséglresz meggyből és szilvából. Az
elkövetkező években lesz csemegeszőIő, cseresznye és körte is.
Ezek jelentős része külföldre megy, de van magyar értékesítés is. A
zöldségek közül a paprikának kb. 80 'Á-amegy exportra.

Két cég vezetését képes vagy még elvégezni?
- Való igaz,hogy egy fenékkel két lovatnehéz megülni. Vannak rá
tervezeteim, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Mint főirányító,
egyiktől sem válok meg, de lehet, hogy alacsonyabb szitttű vezetőt
fogok megbízní azirányítási munkák egy részével,
Mikor lesz kész azűt?
- Aztnem tudom pontosan, de április 29-ig át kell adnia a kivite-
lezőnek.

(-r -1y)

Kiegészítések és helyesbítések a
tele fo n szá m-j egy zékhez

Arvai Márk
Vadgerlés u.17.

06-3014 709 085
awaimark@freemail.hu

Kormányos Zo|tán Vadgerlés u. 6. 06-3013 282375
Novák krisztina
Felszabadulás u. 43.

06-3019 756 990
novikrisz(@gmail.com

Tóth Tibor
Béke u. 1.

586 010, 06-3019 354 355
ttmuvekc sengele @ttmuvek.hu

www.ttmuvek.hu
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oFoci krónika

Folytatődott a baj nokság
Bajnoki mérkőzések:

2006. április Z. ÖttOmOs - Csengele 3:6 (0:2)
Csengele: Mazán, Tóth, Kiss, Túri, Pálíi, Heim, Sándor, Kubát,
Wenner II. B., Juhos (Mészaros 46.'), Wenner I. B.
Csengelei góllövők: Kubát (2), Wenner I. B., Heim, Wenner II. B.,
Pálfi.
szerencsére a g,,őzelem mellett azt a célunkat is elértük, hogy
sérülés nélWl megusszuk az öttömösi látogatást,

2006. április 8. Csengete - Üttés 3:3 (1:2)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Heim, Mészáros, Sán-
dor, Wenner II. B., Juhos, Wenner I. B.
Csengelei gőlszerzők: Juhos, Sandor Wenner I. B.
A szervezetten játszó vendég csapat ellen nem bírtuk ellensulyozni
két meghatár ozó,j átéko sunk (Várs z egi, Kubát) hiány át.

*{<*

Déli Aprók Ligúja:
2006. április 1.

Csengele - Tisza Volán 1:1 (góllövőnk: Arvai)
Csengele - Szentes 2:0 (gólszerzőfulk: Csáki M., Katona G.)
Csengele - Rendőr TE 0:1
Csengele - Maros UFC 2:1 (góllövőink: Árvai, Longa)
Csengele * Sándorfalva 1:3 (gólszerzőnk: Csáki M.)

A csengelei serdülő csapat tagjai voltak: Gurdics Gábor, Gur-
dics Dávid, Csáki Lajos, Csáki Martin, Csáki Dávid, Katona Gábor,
Katona Norbert, Longa Adám, Rabi István, Harkai Martin, Árvai
Márk, Horváth Roland, Lesták Ottó.

Kun-Szabó Tibor
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Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró, szivattyú, daráló
stb.) teljes körű szervizelését, tekercselését vállalom.

MOLNAR TIBOR
Csengele, Május 1. u. 1. szám E286 058

Hirdetések
Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés leadható a
"100 Ft-os boltban", vagy a 06-3012 658 284-es telefonszámon, Helyi
temetéskor az itt rendelt kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető
beiáratáná7. A kiszállítás ingyenes. - Hunyadi Ilona
Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-Szabó
Tibor d 06-30/9 258 372
Kisebb jellegű, műhelyben v égezhető
melegítők, polcok gyártását) vállalok.
hetően. Kormányos Zoltán Csengele,
282 315.

munkákat (kapuk, állványok, viz-
Igény szerint fixen vagy szerel-

Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/3

Eladó a Csengele, Akácfa u. 5. szám alattjház| Erd.: 8(62) 284 644

Eladó a Csengele, Akácía u. 7, szám alatti ház bútorral együtt. Er-
deklődni. Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 1 1. B 286 068
Hobbi telek eladó a focipálya mellett, a Bóke utca
tásában. Nortonkút, 380 V-os villany van. Erd.: Hett
Csensele. Akácfa u. 10. Brcz\286203

folyta-
Rudolf

Négysebességű Simson 55 1 B segédmotor-kerékpár új szerű állapot-
ban eladó. Érdeklődni lehet a 06-3015 O37 173 telefonszámon.
Az Aranykalász u. 27 , szá;n alatti építési telek, fóliasátorral eladó.
Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 2I. szám fl 06-3017
432 4|7,
Hobbikert eladó a Május ]. utca végén. A telken nortonkút van.
Háromfázisú áramvételi lehetőség kialakított. Érdeklődni: Kuklis
András Csengele, Máius ]. u. 2], szám.
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus
Imréné vegyesboltjában (Felszabadllás u. t 8.),
Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire.

feltöltése Novák
Pannon GSM, T-
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Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Érdeklődni: Sántáné
Csengele. Árpád u.,1,7. ü 06-70/5 l49 275

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-osPB-gazpalack. Erdeklődni
lehet a 06-3019 258 372 telefonszámon.
Jó minőségű kis- és

szállítás megoldható.
számon.

nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

Fal,rho,,rágyon közelttanya 7 hold ft,lddel eladó, Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u. 2I. d 06-7 0l2 1 1 3 95 1

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal, szer-
számtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcsos
szegő tetőcserép,2 db 11,5 kg-os PB,gázpa|ack és egy jó karban
lévő Simson S51 típusú motorkerékpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068 vagy (06-
20) 2 555 586.

hold földdel. Központi
lehet Vörös Ferencnél

Csengelén, faluhoz közel 1gílyg eladó 6

fűtés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni
Csengele. Tanya 619. d 06-2014 449 765.

Gumiszerelés
centrírozást vállalok!

gumiabroncsok kedvez ő áron kaphatók !

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

ayítást és

ú:
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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 szeretettel !

Bővebb tá4ékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

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

2 és fél szobás családi ház garáusal és melléképülettel eladő a
Csengele, Dóaa György u. 19, szúm alatt. Gúz és központifűtés is
van. Irányár 5,7 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553

telefonszámon.
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. HitelbíráIat
helyben. to.l..Xeri haáridő:1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni
1ehet a 286 0I1telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.
1710 négyzetméter területű porta eladő az Arpád utcában, a
Faluház mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.

Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923
Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél. Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.
A Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekeritett,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, vlllany) porta ela-
dó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május 1.u.22. @ 286I9I



Táp-takarmány kereskedésemben tilzelő - és építőany agot (PB - gáz,

betongerenda, cserép, tég|a, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hxáridővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
fuakl
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

B 286 24I d06-30l3 228 453
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A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. E-mail: csengele@freemail,hu

Ci,e,fgelei,,.-

K,múfu,v

1,:l1 jl:j::,]i:Y:Y]yyy:

tlj szolgúltatósok a Fotó szuküzletben
- Esldvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felv étel ek háznál é s műt er emb en. Igazolv ánykép
- Hagyományos és digitális íotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelujítása
- 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
- szalctanácsadás

N ac s a J áno sn é fény kép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u, ] 6.

@ 257 786, este:329 659 dOO-SO|S 479 521

Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefrré


