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Dr. Huszár Péter

Az új állatorvossal készült interjúnk a ]37. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Agnes)
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OAfalugazdász rovata

Időszerű információk
Területalapi téLíTlogatást igénylő nyomtatványok, MePÁR-

térképek átadását befejeztemt, Az át nem vett iratokat az MVH-nak
visszajuttattam. Ezeket valőszinűleg postánás útján megküldi a hi-
vatal a termelőknek.

Az ugyartehhez tartozó kitöltött nyomtatványt és a berajzolt
térképeket május 10-ig tudom átvenni és tovabbítani. Ezután csak
önálló ügyintézésben járhat el a termelő azigénylés tekintetében.

A területal apű támo gatásokhoz benffi tandó dokumentumok
beadási határidői a következők:

- Területalapűtámogatás Főlap (K0061) 2006. május I5,
- Területalapú támogatás Igénylő betétlap (megszemólyesí-

tett) (K0062) 2006, május 15.
- Területalapú támogatás Igénylő betétlap (üres) (K0063)

2006. május l5,
- Területalapú támogatási kérelem késedelmes benyújtása

(szankció mellett) 2006. május 16. -július 9.
- A termelői csoport á|tal az MVH felé megküldendő termel-

tetési szerződés (dohány - Virginia és Burley - termesztése esetén)
2006.június 30.

- A termelői csoport által az MVH felé megküldendő igazolás
(dohány - Virginia és Burley - termesztése esetén) 2007. március
1.

- Termeltetési szerződés rost célra történő kender termesztó-
se esetén Kérelemmel együtt, de legkésőbb 2006. szeptember 15.

- Vetőmagcímke rostkender termesztése esetén Kérelemmel
együtt, de legkésőbb 2006,június 30,

- Energetikai céIra termesztett növények esetén az elsődleges
feldolgozóval kötött szerződés benyujtása (az igénylő és az elsőd-
leges feldolgoző által egyarántbeküldendő!) 2006. augusztus 3l.
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- Támogatási kérelem módosítása 2006. május 31.
- Támogatási kérelem késedelmes módosítása (szankció mel-

Iett) 200ő. május 3I. - június 9.

- A fizikai blokkot érintő változások bejelentése (II5l2003.
()il. 13.) FVM rendelet I. számű melléklet) Folyamatosan, a jog-
szabályi előírások szerint. Annak érdekében, hogy a 2006-os
támogatási évben az MVH lehetőség szerint figlelembe tudja venni
a megalapozott vóltozásvezetési kérelmeket, kérjük azt benyújtani a
támogatási kérelemmel egy időben!

***

További figyelmet igényel az artyatehén tartás támogatása. A
támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő:

- gondoskodjon az áílattenyésztési tcirvényben foglaltak sze-
rint i ap aáll at -használatír ől,

- gondoskodjon a tenyészetében lévő áIlatállományra vonat-
kozóan a szaryasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nll-
vántartásáről,

- a támogatásra bejelentett állományában központi lajstrom-
számmal ellátott tenyészbik át, v agy mélyhűtött szapoÁtőanyagot
használ; a szabad és háremszerű pároztatásokat a Termékenltési
Ellenőrzési Rendszerben (TER) rendszeresített bizonylatokon
j elentett adatokat a központi adatbazisban r egisztr áIták,

- a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzően húster-
melés céIjára tart borjakat, és a kérelmezett állatok legalább 30 %-
ának van ellése a támogatási év során, valamint akérelmezett állat-
tól a támogatási év során született bo{ak a szülést követően lega-
lább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetbentalá|-
hatók,

- a támogatás alapjául szolgáIő állatok esetén az iszők aránya
a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40 %,

A támogatható minimális létszám 3 egyed. További feltétel
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az anyatehén fajtájának az adatbázisba a szarvasmarha ENAR ren-
deletben meghatározott útmutató szerinti fajtakóddal legkésőbb a
támogatási kérelem benyújtásáig való bejelentése. Az anajogosult
állatorvosnak a támogatási kérelmen igazolni kell a tenyószetben
lévő állomány gümőkór -, bruc ellő zi s- és leukózi smentes sé gét.

A mezőgazdasági termelőnek a támogatásra bejelentett á|la-
tokra vonatkozőan 6 hónapos tartási kötelezettséget kell vállalnia.
A tartási kötelezettség a títmogatási kérelem benyújtásának napjától
kezdődően á11 fenn.

A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a
mezőgazdasági termelő a lartási kötelezettség alatt álló állatoknak
az állatorv os ált al i gazoltan kény szerv ágott vagy elhul lott, v al amint
atenyésztési selejtnek minősülő egyed vágásra történő selejtezését
a kieséstől számított 60 napon belül megfelelő egyeddel, saját költ-
ségére pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha a
kieső állatnak az adatbázisből történő kijelentése a szarvasmarha
ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik, valamint a mező-
gazdasági termelő a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított
állatot az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a pót-
lásra előírt hatáidőt követő 10 napon belül, legkésőbb a pótlás
bejelentésével egy időben, a kötelező birtokon tartás utolsó 20
napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 10 napon
belül a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei
MVH Kirendeltséghez a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást
mellékelve bejelenti. A pótolt állatot az adatbáaisba a szarvasmarha
ENAR rendeletnek me gfelelő en kell b ej elenteni.

Atámogatásban az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki
2006. június 1. és 2006. július 31. között az MVH általközzétett
formanyomtatványrak megfelelő kérelmet nyújt be. Az MVH a tá-
mogatásra bejelentett állatokról szőlő igazolást legkésőbb 2006.
szeptember 15-ig megküldi a mezőgazdaságí termelő részére. A
támogatás legkésőbb 2007 . március 31-ig kerül kifizetésre.

A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban
szereplő adatok helytállóságát adminisztratív és helyszíni ellenőr-
zésutlán az MVH ellenőrzi.

Gregus Sandomé
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CBeszélgetés az új állatorvossal

vagyok"
"A megs zokás stádiumáb an

2005 decemberében kezdte meg működését falunkban dr. Huszár
Péter dllatorvos. Az eltelt öt hónap tapasztalatairól és korábbi
munkújáról kérdeztem.

Hogyan kerültél Csengelére?
- Ugy működött ez az egész dolog, hogy a nagylaki határátkelőn
dolgoztam már jő két éve. Egyszer a megyei igazgatő, a főállat-
orvos, Szigeti Sándor, behívatott. Elmondta, hogyan járt az előző
kolléga, és ellátási problémák merültek fel az állategészségügy
területén. Tarthatatlan az a helyzet, hogy Kistelekre, Kiskunmaj-
sára, ide-oda szaladgáInak az emberek, mert el van hanyagolva ez
az egész terület. Felajánlotta nekem ezt a viszonylag jó körzetet.
Kis gondolkodási idő után elvállaltam, csak azt kértem, hogy le-
gyen lakhatási lehetőségem. A polgármester úr erre a kérdésre nyi-
tott volt, apártháznál felújítottak egy lakást. Ettől kezdve nem volt
akadálya a dolognak.
Tehát akkor nem pályázatűtján kerültél ide?
- Nem pályázat volt, Behívatott, elbeszélgetett velem a főállat-
orvos, majd kinevezett.
Hogyan lesz valakiből állatorvos? Volt-e családi indíttatás?
- Nem volt, még a távoli rokonságban sem található állatorvos.
Alapvetően mi kell ehhez? Az, hogy szeresse az enber az állatot,
Ha már szereti, többé-kevésbé ismeri is, hogyan viselkedik. Igazá-
ből az a legfontosabb, hogy késztetést érezzen a győgyitásra,
szüleid orvosok?
- Nem. Edesanyám könyvelési feladatokat látott el, míg nyugdíjas
nem lett, édesapám pedig a mórahalmi szociális otthonban dolgo-
zott nyugdíj azásáig.
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Honnan származol?
-, Tősgyökeres ásotthalmi vagyok. Ugyan Szegeden születtem, de
Asotthalmon nőttem fel. Itt végeztem el az általénos iskolát, a kö-
zépiskolát Szegeden. Egyetemre Pesten jártam, mert csak ott lehet
állatorvosnak tanulni. A katonai időmet polgári szolgálatosként
töltöttem.
Hány évet kell tanulni az egyetemen?
- Amikor én elvégeztem, akkor még öt éves volt. De már akkor is
pedzegették a dolgot, hogy hat éveset szeretnének csinálni. Legjobb
tudomásom szerint most köztes állapot van, 5 és fél év, tehát 11
félév. Ebből 10 félév az oktatás és 1 felév a gyakorlat, ami ko_
rábban 1 év volt, de az egyetemen kívül. Most a gyakorlatot is
berakták a normál képzésbe, és utána kapja meg a diplomáját az
állatorvos.
Egy állatorvosnak van-e kedvenc álliata?
- Oszintén megmondom, én macskapárti vagyok. Azonbelül mind-
egy, hogy fajmacska vagy sem. Nekem három macskám van Ásott-
halmon, mind a korcs kategóriába tartozik. De nem a pedigré dönti
el azt, hogy szereti-e vagy sem. Természetesen a többi állattal sincs
bennem semmi idegenkedés, kutyánk is van, azzal isjól elvagyok.
Nagyszüleimnél volt 1ó, tehén, birka. Tehát sokfóle állattal volt
kapcsolatom,
Ha már a macskáknál tartunk: mosolyogva szoktam olvasni az
ebzár|ati felhívásban, hogy a macskákatis zárva kell tartani...
- Ez az a nehezen kivitelezhető kategória, faluhelyen végképp,
városban is kétséges. Amelyik macskának van gazdája, az általában
panelhtaban éli le az életét. Kertvarosban már megint kétséges a
dolog. Hangsúlyosabb dolog az ebzárlat a kutyákra nézve a
kóborlás miatt, bár a macska is nagy területet be tud járni. A
jogszabáIy sok mindent ír, de nem biztos, hogy be is lehet tartani.
Veszettség fordult-e elő mostanában Csengelén?
- Tudomásom szerint nem, de a Balástya-Csengele határnál volt a
macskákban veszettség az elműlt 5 évben, nem is egy.
Ha jól számolom, lassan 5 hónapja itt dolgozol falunkban. Van-
e rálátásod ara, hogy milyen állatbetegségek jellemzőek Csen-
gelére?
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- Az áIlattartás eléggé átalakult a rendszerváltozással, A korábbi
naglmértékú hizlalás visszaesett a sertéseknéI. Az itteni előzmé-
nl,eket nem fudom, de most a sertés a fő állatfai Ezt követi, jelen-
tősen lemaradva a szarvasmarha. Most volt a sertésbetegségek mi-
att a kocák vérvételezése. Ez olyan 500-as nagyságrendű volt. Azt
e1 lehet mondani, hogy a területhez viszonftva a legjobb körzet
Csongrád megyében. Balástyán még viszonylag sok van, de más
körzetekben * amelyek komoly hagyományokkal rendelkeztek - az
ismert okok miatt leépült, A szarvasm arha áI\omány a területh ez ví-
szonftva még sok. A TBc-mentesítés keretében felmérésre kenilt
az áLlománn olyan 300 körüli tehén és bika, illetve 3 hónaposnál
idősebb borjú volt. Ebbe nem tartozlk bele Alsócsengelén
Gyurkovics Róbert állománya, az egy önálló tenyészet, azt nem én
látom el. A lóállomány jelentősen összeesett. Néhányan sportból,
hobbiból 1.artanak lovat, de ez nem jeltemző. kutyából a faluban is
sok van, tanyán még több. Macska praxis I-2 volt, Vannak még a
baromfik, tollas jószágok, a libatömés, kacsatömés. Néhán}an
sportgalamb röptetéssel foglalkoznak, A Hungerit I-[. telepét nem
én látom el, csak hatósági állatorvoskénttartozikhozzám.
A körzeted csak Csengele területébőI áll?
- Mint ellátó állatorvos, csak Csengele. De hatósági állatorvos is
vagyok mellette, ami jelenleg Balástyát és kisteleket is felöle|i. Ez
egy kicsit felemás helyzet, mert a tavaly elfogadott törvény szerint
nem láthat el az áIlatorvos hatósági feladatokat azon a területen,
ahol szolgáltatóként is működik. A vógrehajtási rendeletek viszont
még nem készültek el. Tehát van is rendelet, meg nincs is. Jelenleg
még csengele mellett, kisteleken és Balástyán is ellátok hatósági
feladatokat.
Álatorvosi ügyelet van?
- Igen, mindig ki van íiiggesztve az áIlatorvosi rendelőnél, hogy ki
az igyeletes. szombat reggel 6 őrátől hétftí reggel 6 őráig tart az
ügyelet. Ha hétköznapra esik a munkaszüneti nap, akkor aznap 6
őrátőL másnap 6 őráig hrt a készenlét,
Egzotikus állat előfordul-e csengelén? Gondolok például kí-
g.vókra, pókokra...
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- Nem taláIkoztam még vele. A legegzotikusabb egy hullrámos
papagáj volt. Az nem volt beteg, csak találkoztamve|e,
Befejező kérdésem: hogy érzed magad falunkban?
- Kezdem megismerni a környezetet, nem érzem magam olyan
elveszettként. A hivatásomból adódóan egyre több emberrel talál-
kozom.
Van egy olyan mondás, hogy vagy megszoksz, vagy meg-
szöksz...
- En inkább a megszokás stádiumában vagyok és remélem, hogy a
megszökés elmarad!

Cr -ly)

WDlrnarroc receptjeim

Húsgombócok tejszines
kapormártásban

Hozzávalók: 30 dkg darált hús, 2 nag íej vöröshagyma, 15 dkg
rizs, 2 tojás, 2 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, 2 dl tejszín, ] citrom,
I teáskanál porcukor, ] csokor kaporlevél, őrölt bors, só.

A darált húshoz adjuk az enyhén sós vízben megfőzött izst,
az egészen aprőra vágott vöröshagynát, a tojásokat, sót, őrölt bor-
sot, és alaposan kidolgozzuk. A masszából vizes kézzel kicsi gom-
bócokat formázunk, és enyhén sózott forrásban lévő vízbe tesszük.
Nagyon lassan, éppen csak gyöngyözve főzzik Amikor puha, le-
szűrjük, és melegen tartjuk.

A fonó vajon megfuttatjuk a lisztet, beleszórjuk az aprőra
vágott kaprot, és felöntjük a gombócok ftízőlevével. Lassan forral-
juk kb. 10 percig. Hozzákeve{'ük a tejszírí., citromlével, porcu-
korral, sóval, őrölt borssal ízesítjük, beletesszük a gombócokat, ós
összeforraljuk.

Nemere Ilona
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Meghívó Eringből
Nemrég meghívás érkezett a bajor testvérközségből. Június köze-
pére vagy őszre szőlt az invitáIás. A kapcsolatot ápoló családok a
nyári időpont mellett döntöttek. A vendéglátók többféle programot
is felkínáltak: látogatás egy sörfcízdében vagy egy bútorgyárban,
illetve a jelenlegi pápa szülővárosának meglátogatása. A Német-
országba utazők túlnyomó ftszét olyan családok látják vendégül,
akikkel már több mint egy évtizedes a kapcsolatuk. A delegációt
Sánta Ferenc polgármester fogja vezetni, 

M. M.

Uj Nemere-könyv
A Csengelei Krónikában már írtunk arról, hogy a falunkban

élő irő, Nemere István egy vaskos kötetben feldolgozta Magyar-
ország történetét az államalapítástól a XX. század végéig. Hogy
teljesebb legyen a magyar nép története, a szerző a honfoglalás
előtti históriáról is megjelentetett egy könyvet "Magyar őstörtónet -A kezdetektől Szent István király megkoronázásáig'' címmel.

Az Anno Kiadó kötete hasonló nagyságbarr jelent meg, mint
a korábbi. A szerző 1 17 oldalon részletesen ír elődeink hosszú útjá-
ról, míg az őshazából eljutottak a kárpát-medencébe. Az őstör-
ténetben valamennyire is jártas ember tudja, hogy a nagyon régi
korokból nem maradt fenn magyaí írásos emlék. A más nemzetek
írástudói által feljegyzett történéseket pedig erős fenntartással kell
fogadni. Az irő az ellentmondó adatok között prőbálja meg az
olvasót a régmúlt évszázadokon keresztül vezetni.

A kemény bodtós kivitelű mű igen olcsón, 1450 Ft-ért
vásárolható meg.

Molnár Mihály
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CDarts

A Gól söröző harmadik
Versenye

Áprili s I 6 - án r endezte soron következő nl ldobó baj nokságát
a Gól söröző. Nyolc játékos versenyzett a bajnoki címekért,

Szokás szerint a krikettel kezdődött a küzdelem. A bajnoki
cím Csorba Árpaae left (16 hibapont). Második helyen Mészáros
Péter (I22 hibapont) végzett, míg Pálnok József (164 hibapont)
harmadik lett.

Mester 501-ben Nagy Gábor fogyasztotta el elsőként pondait.
Csorba Árpaa 40 pontjával második, Pálnok József 104 pbntjával
harmadik lett.

A dupla ki-beszállós 301 most is nehéznek bizonyult, az
elődöntőben kétjátékos nem tudta elkezdeni ajátékot. A döntőben
Csorba Arpád fogyasztotta el pontjait elsőként. Túri Komél 16
ponttal második helyezett lett. Nagy Gábomak (20 pont) a harma-
dik hely jutott.

Shanghai versenyszámban Mészáros Péter lett a bajnok, I25
pontot ért el. Yincze Pál 119 pontja a második, Csorba Árrpaa ++
pontja a harmadik helyezósre volt elegendő.

Legtöbb pont dobásában (High score, 7 körös) Csorba Árpaa
lett a győztes 325 ponttal. Putnoki János 258 ponttal második,
Pálnok József 237 ponttal harmadik lett. Megjegyzendő, hogy a
harmadik helyezett az e|ődöntőben még 4I4 pontot ért el.

Mester 701 elődöntőjében egy ritka esemény törtónt: Yincze
Pál három tripla 20-ast dobott. Versenyen ez évek óta nem történt
meg. A pondait elsőként Mészáros Péter fogyasztotta el, ő lett a
bajnok, Ylncze Pál 2 pontja a második helyezést hozta, mig
Putnoki János 4 ponttal harmadik lett.

M. M.
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oFoci krónika

A serdüIők legyőztékaz első
helyezett Rendőr TE-t

Bajnoki mérkőzések:

2006. április 15. Csengele - Forráskút 8:3 (5:0)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Varszegi, Sándor, Ku-
bát, Wenner IL B., Juhos, Wenner I. B.
Csengelei góllövők: Wenner I. B. (3), Várszegi (2), Pilfi, Sándor,
Juhos.
Itt a húsvét, itt a nyúl, Forráskút meg vesztesen tért haza, hiába
kísérte le 150 alkoholista.

2006.április 16. Csengele - Ruzsa 12:3 (5:3)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Heim, Pálfi, Várszegi,Kubát, Sán-
dor, Wenner I1, B., Juhos, Wenner I. B.
Csengelei gőlszerzők: Werurer I. B. (5), Pálfi (3), Wenner II. B.,
Heim, Yárszegí, Juhos.
Két nap alatt két győzelem, 20:6-os gólkülönbséggel. Csak azt
sajnáljuk, hogy ezt nem láthatták a hazai drukkerek.

2006. április 23. Domaszék - Csengele 1:6,(0:2)
Csengele: Demeter, Tóth, Sandor, Túri, Pálfi, Varszegi, Heim,
Mészaros, Wenner II. B. (Kiss 46,'), Juhos, Wenner I. B.
Csengelei gőlszerzők: Juhos (2), Yárszegi (2), Wenner I. B.,
Sándor.
A kötelező győzelmek a legnehezebbek, ez a meccs is ebbe a kate-
góriába tartozott.
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Déli Aprók Ligdju
2006. április 22.

Csengele - Első Beton 3:0
Játék nélkül szereztük meg a három pontot, mivel az ellenfél nem
állt ki.

Csengele - Mocorgó (Mindszent) 0:0
Ertékes két pontot vesztettünk. számolatlanul hagytuk ki a jobbnát
jobb helyzeteket,

Csengele - Kiskunhalas 0:3
Nyuszik voltunk, nem mertünk játszani és ezt jól használta ki az
ellenfelünk.

Csengele - Mezőtűr 7:0 (góllövőink: Novák B. (3), Áwai (2),
Longa, őngól)
A tartalékvonal remek játékkal megadta
rányú győzelemhez,

az alaphangot a nagya-

Csengele - Rendőr TE (Szeged) 4:I (gőlszerzőirrk: Longa (2),
Erdélyi (2)
Az eddig veretlen ellenfelünkjátékosai sírva hagyták el ajátékteret.
csapatunk a történelme során ilyen jól nem játszott, mint ezen a
mérkőzésen.

A csengelei serdülő csapat tagtrai voltak: Gurdics Gábor,
Gurdics Dávid, Csáki Lajos, Csáki Martin, Csáki Dávid, Katona
Gábor, Katona Norbert, Longa Ádám, Harkai Martin, Árvai Márk,
Horváth Roland, Lesták ottó, Novák Baláas, Erdélyi Miklós, Far-
kas Péter.

Kun-Szabó Tibor



-l45-

Mindenfajta villamos háAarlási gép (fűnyíró, szivattyú, darál
stb.) teljes körű szervizelését, tekercselését vállalom.

MOLNÁR TIBOR
Csengele, Május 1, u. 1. szám 8286 058

Hirdetések
Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés
leadható a "100 Ft-os boltban", vagy a 06-3012 658 284-es telefon-
számon. Helyi temetéskor az itt rendelt kegyeleti virágok, koszoruk
átvehetők a temető beláratánáL A kiszállítás ingyenes. - Hunyadi
Ilona
Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Szabó Tibor d,Od-sOtg 258 372
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk,
vizmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igóny szerint
szerelhetően. Kormányos Zoltán Csengele, Vadgerlés u.

06-3013 282375.

állványok,
fixen vagy
6. Telefon:

Eladó a Csengele, Akácfa u, 5. szám alattiház|. Erd,: E(62) 284 644
Eladó a Csengele, Akácít u. 7. szám alatti ház bútorral együtt.
Erdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfau. 11. @ 286 068
Hobbi telek eladó a focipálya mellett, a
tásában. Nortonkút, 380 V-os villany yan.
Csengele. Akácfa u. 10. a(62) 286 203

Béke utca folyta-
Erd.: Hell Rudolf

Négysebessegú Simson S 5 1 B segédmotor-kerékpár új szení állapot-
ban eladó, Erdeklődni lehet a 06-30/5 037 I73 telefonszámon.
Hobbikert eladó a Május ]. utca végén. A telken nortonlcút van.
Háromfázisu áramvételi lehetőség bialakított, Erdeklődni: Kuklis
András Csenpele, Máius 1, u.21. szám.

feltciltése Novák
Pannon GSM, T-

Kártyás mobiltelefonok azonnalí elektronikus
Imréné vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.),
Mobil és vodafone szolsáltatók készülékeire,
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Jó állapotban |évő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Erdektődni: Sántáné
Csengele. Árpád u. 17. d oo-zols 1,49 275

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpalack. Erdeklődni
lehet a 06-3019 258 372 telefonszárnon.
Jó minőségű kis- és
szállítás megoldható.
számon.

nagybálás széna
Erdeklődni lehet

és lucerna eladó, Házhoz
a 06-30/2 098 273 telefon-

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold ft'lddel eladó. Erdeklődni lehet
Magonv Antalnénál Csengele, Tisza u. 21, É, Oa-lOtZ 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-gázpalack és egy jó karban
lóvő Simson S51 típusú motorkerókpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068 vagy (06-
20) 2 555 586.

ft'lddel. Központi
Vörös Ferencnél

Csengelén, falahoz közel tarrya eladó 6
fűtés, gáz, ipari árarn van. Erdeklődni
Csengele. Tanva 619. d 06-2014 449 765.

hold
lehet

centr ír ozást vállalok !

ú: gumiabroncsok kedvez ő ár on kaphatók !

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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Gépi hímzés!
Céglogók, emb!émák, saját tervezésű ralzok, óvodai
jelek, névre szóIó törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársasá9oknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várj u k szeretettel !

Bővebb té4ékoztatás:

TTM GREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

2 és fél szobás családi ház gurázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19, szdm alatt. Gáz és központifíítés is
van. Irányár 5,7 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbirálat
helyben. Törlesztési hatáidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni
lehet a 286 0I7 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó.
Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 21. szám rjOO-SOtr
432 417.
Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. száma|att.
A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekedtett,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Éva, Csengele, Május I. u.22. @ 286 IgI
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1 Táp-takarmány kereskedésemben tűzelő- és építőanyagot (PB-gáz, i
l betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder !
l stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház- i
l'l

1hoz szá||ítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező ;
l árak! :
l Nyrtva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őrátg. :

: Baranllt József kereskedő Csengele, Arany J, u. 1, ;
: B 286 24I .ü 06-30/3 228 453 

=
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A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. E-mail: csengele@freemail.hu

Uj szolgdltatdsok a Fotó szaküzletben
- Eskijvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele, Gyermek-

felv ételek háznál és műteremb en, Igazolv ánykép
- Hagyományos és digüális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, kepek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szahanácsadás

Nacsa Jánosné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este:329 659 dOa-SOtS 479 521

U§engelel/.,

K,í,&]flfu,

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


