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A CSENGELEI KOZOKTATAS TORTENETE Vt.

Az iskola életében bizonyos minőségi változások is bekövetkeztek.

l96l-ta évenként 6-72 kőzőtti létszámmal képesítés nélkiili nevelők

is kezdenek tanítani.

Oka: részben a várostól való távolság, a kevés fizetés, a lakáshiány

s az állam által rosszul fölmért tanitőképzés helyzete, a tanulócsoport

bontása, stb. A képesítés nélkiili nevelők többsége tanul, hivatásának

érzi a tanítói páIyát, főiskolát végeznek. Akadtak, akik a megkezdett

főiskolát levelező tagozaton folytatták, vagy fordítva, ottfejezték be.

Többen közüliik a mai napig is taűtanak.

Sajnos a képesítés nélküli nevelők alkalmazása a mai napig is tart,

bár számuk csökken. Főként helyettesítőként kerülnek a GYES-en ló-

vők helyére. - Cél, hogy a páIyfua alkalmasak, a hivatástudattal ren-

delkezők el is végezzék a fóiskolát, s jó nevelőként oktassák majd a

rájuk bízott gyermekeket.

1974. Fölépül a napköziotthonos óvoda. Remekül fölszerelt, min-

denben a kicsik érdekeit szolgálja. Három csoport indul, 60 gyermek-

kel.

Ennek az ővodának "kis elődje" volt az 1957-ben anyári két hóna-

pos "óvoda-napközi", melyet a község tartott fenn, Sárhegyi Károly-

né tanító vezetésével. Heiye a belterületi iskola, céIja a gyerekek

felügyelete, foglalkoztatása.

A termelőszövetkezetek rnegalakulása után központi pártintézke-

dés jön: a tanyák fokozatos fölszámolása.
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Ezzel egyidóben fölöslegesnek ítélik a tanyai iskolákat is. - A szé-

pen villamosított, jól fölszerelt kis kultúrközpontokat halálra ítélik. -

Hiába a sok könyörgés, az ellenáIlás, az időh(lzás, a sok tanyai tanuló

viszonylago san magas létszáma, a belterületi létszárn főIdlzzasztása,

teremhiány, stb, - nincs visszaút!

Először templomhalom felsőtagozata szűnik meg az 79]I-72 -es

tanévben, majd l973januárjában végleg bezfuják az iskolát.

A tanulókat a tsz traktorjára szerelt fabódéban száIlítlák a belterü-

letre.

I974. Kelőpatakon 1 tanulócsoport, I-Vm. osztáIy marad,

I976-ban megszűnik a tanítás. - A Pántlika-úti iskolában 1976-ban 1

tanulócsoport I-V[I. osztályos összevonással működik, 1981" szept.

1-ével megszűnik. Az a sajnálatos, hogy ezen jól fölszerelt, múködő-

képes iskolák létszáma ez idóben 30-90 fő között volt, tehát nem in-

dokolt a megsziintetésiik, de a létszámcsökkentések is erőszakosan

történtek. Csak egy iskola - azEtdősarki - kerülte el a megsziintetést.

Sajnos vészesen csökken a tanulók létszáma. Ez évben rnár csak

I-m-rV. osztály indult 12 tanulóval. S mi lesz jövőre?...

Sajnálatos rnódon a megszűnt iskolak nagy része országos

viszonylatban is tön]<rement, gazdát cserélt. Úqaint mentén több

rombadólt, kivert ablakú, gazos kömyezetű tanyai iskolát láthatunk.

Azt hiszem Klebelsberg Krrnó nem így képzelte el a 60 éve megál-

modott és felépített tanyai iskolák sorsát, - amiket azért építtetett,

hogy tanultabbá, kulturáltabbá tegye a magyilí paraszt, a magyar nép

életét, s minél több tanító taníthasson, adja át tudása leg|avát.
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... később aztánkőzségiinkben is autóbuszjárat indult. Megépült a

kövesút Pántlikán, s hosszas tárgyalások után a VOLÁN az iskolák-

hoz is kapcsolta a közlekedést, kivéve a Vadgerlést a rossz utak rni-

att.

1986-ban fölépül a tomaterem. Ez főIeg az Aranyhomok termelő-

szövetkezetrrek köszönhetó, s a rengeteg társadalmi munkának, arni-

hez a falu apraja-nagyj a hozzájáralt.

Az6ta igen jó körülmények között folyik a testnevelés oktatása, az

egészséges életre nevelés. Sok versenyen vesznek részt a tanulók,

igen jó eredménnyel.

Reméljiik, hogy a most átalakuló épület tovább szolgálja ezt a céIt,

valamint a kulturális élet emelkedését is.

Papp Isnánné

AZ Ú J KULTÚROS BEMUTATKO ZÁSa

Szeptember 16-tó1 lettem Csengelén kultúros. Eredeti foglalkozá-

sorn néprnűvelő. 1987-1990 között Pusztaszeren voltam a Művelődé-

si ház vezetője. A végzettségem és a gyakorlatom rniatt mertem

belevágni ebbe a mellékállásba, arnit ha jól akar csinálni az ember,

akkor rengeteg idő és energia sziikséges hozzá, a mellékállás idejénél

jóval több időt kell ráfordítani. Főállásban pedig napközis nevelő va-

gyok a csengelei általános iskolában.
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A volt Pártház lesz a csengelei közmúvelódés ideiglenes telephe-

lye, amíg az íj el nem készüI. Ez a becslések és jóslások szerint

1995-re valósul meg. Addig is megfelelő otthonná kell alakítani a

Pfutbázat. A következó napokban kell a festést, takarítást, átalakítást,

rendezést elkezdeni.

Nagyon nagy baj, hogy a régi nagytermet egy futósoros válaszfal-

lal látták el. Jó volna ezt lebontani!

A berendezések is hiányosak. Asztalokat, polcokat, audio magnót,

erősítőt stb. kell vásárolni. Ami pedig nem kerül pénzbe az az őtletek

és társadalmi segítség. Ezekre nagy sziikségem van.

Terveim? Sok dolognak megkezdődött a háttérszervezóse:

bálásruha vásár, természetgyőgyászati előadás, disco (október

29-tőI), német nyelvtanfolyarn stb. A kisebb rendezvények általában

a páít háuban kerülnek megrendezésre.

Minderről plakátokon és egyéb módon értesítem a csengelei polgá-

rokat.

Remélem, jól együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy

Önök jől &ezzék magukat rendezvényeinken és akkor én is jól fo-

gorn érezni ínagam.

Takács zgolt
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AZ óyoDA TöRIBNBrB Bs Hu,yZETEI.

Hosszú éveken át a gyermekek felügyeletét 6 éves korukig úgy ol-

dották meg a szülők, ahogy tudták.

1957-ben a nyári sziinidő alatt volt egy napközi a 6 év alatti gyer-

mekeknek ís az áItalános iskolában, de ez tovább nam folytatódott.

Egyre több anya kényszeriilt munkát vállalni iizemekben, hivatalok-

ban, távol otthonuktól. A GYES bevezetése könnyített a problémá-

kon, de mi legyen a 3-6 évesekkel? Megszületett a döntés: a mi kis

falunknak is sziiksége van óvodára.

A tettek mezejére lépve a helyi MGTSZ építőbrlgádja I973-ban el-

kezdte az építkezést és 1974 május 1-én ünnepélyes keretek között

átadásta került az ővoda. Már másnap biítokba vehették a gyermekek

uj birodalmukat.

A,kicsinyek Kerekes Józsefné óvodavezető, Tóth Józsefné és Bella

Lászlőné óvónók, Bitó Mária és Süli Sándomé dajkak, Joó Mihályné

óvodai kisegítő védőszámyai alatt nevelkedtek, s fogyasztották a

Magony Menyhártrré és Toldi Józsefné szakácsnők által elkészített

finomságokat.

Az épületet kísérletképpen könnyűszerkezetű elemekből készítet-

ték. Már az első három évben igen sok költséggel járó, hosszan tartó

javítási munkálatokat kellett elvégezni, arri az óvoda mtiködésében

zavarokat okozott.

A kísérlet hátányait még napjainkban is "élvezziik". Az álmennye-

zetet minden évben tűzgátlő folyadékkal kell bekenni. Tavaly Árvai
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Kálman brigádja lecsiszolta és tartós tízgátlőval lefujta, de néhány

helyiségben szinte azonnal lepergett. Ezt idén nyáron az ővodavezető

kijavította.

Az álmennyezet szigetelésének hiánya miatt éveken keresztül a

padlásra szökött a meleg a réseken, pocsékolva a fűtőolajat. A szo-

bakba be lehetett látni fentről.

Az épület nagyságát, beosztását az akkori és a közeli évek várható

gyermeklét számához viszonyítva tewezték meg. Ötven gyermekkel

számoltak, így 2 csoportszoba és egy étkező szoba került kivitelezés-

re. Sajnos senki nem gondolt arra, hogy a távolabbi jövőben esetleg

több gyerek születik. Voltak olyan évek, amikor 80-90 feletti cseme-

tét nevelgettek az óvónők.

Óyodai csoportkép ]974-ba
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aa.A-si.A-Tr.(§-sic)Iir.

Október hónap közepén két helyen is régészeti feltárásokat kezd-

tek Csengelén. A lelőhelyekről már korábban is fudtunk, depénzhíá-

nyában azokat nem lehetett feltámi. Most azokon a részeken

végeznek ásatásokat, melyek az M 5-ös autópálya kijelölt útvonalába

beleesnek.

Az egyik hely Csengele Kelőpatak részén, a Bangó tanya mellett

helyezkedik el. Két éwel ezelőtt régészeti teiepbejárást végeztek, így

már tudtak a lelőhely létezéséről. Az ásatások során gödrök, árkok és

oszloplyukak mellett cserepeket és csontokat találtak, melyből meg

lehet állapítani, hogy a bronzkorban,2-3 ezer óvvel ezelőtt település

volt itt" A feltárást Szalontai Csaba vezeti.

A másik hely a Bogárháti templomrom mellett van. Feltárásakor

1975-ben már tudtak a kömyező település nyomairól, de a további

feltárásokat szintén pénzhiányában nem folytatták" Most az autópá-

lyába beleeső részenvégeznek ásatásokat, hogy az Árpád,kori (Szent

István, Szent László és Kálmán király korabeli) település maradvá-

nyait felszínre hozzák. Az ásatás során gödröket és állatok elhelyezé-

sére szolgáló karámárkokat, valamint Árpád-kori kemencéket

találtak. Ezt a feltárást Lőrinczy Gábor irányítja.

Molnár Mihály
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nr{znssÁcxörÉsrK és vÁtÁsor nnxuúsn

Csengele, mint önálló község 1950. január I-tőI múködik, így az

anyaköny.vezés is ettő| az időponttól kezdődött. Előtte a születéseket,

halálozások at, házasságkötéseket Szegeden anyakönyv ezték. Az az-

óta eltelt tdő házasságkötéseinek és válásainak szánrát az alábbi sta-

tisztika mutatja:

É,,

1950
195 1

1952
1953
1951
1955
1956
1951
1958
1959
19ffi
196I
196)
1963
1961
1965
1966
1961
1968
1969
1970
l992

Haz.

kötés
?o

36
29
25
4l
46
3,1

Jl
35
36
29
37
26
,)g

,)o

40
36
35
37
25
JJ
I4

Válás

4
7
3
1

8
6
6
4
12
10
5
6
5
5
4
9
12
8
6
6

:

É,.,

I91I
191z
l973
I974
19]5
I911
I917
I9,78
I979
1980
1983
198z
1983
1984
1985
1986
t987
1988
1989
1990
199I

Haz.,

kötés
z0
30
31
18

34
zI
2.I

25
l8
z0
12.
1a
ll

|2
11

12
8

10
12
l4
a

I4

Válá§

4
7
5
2
6
2
z

3
z
4
z
4
?
1

Az eltelt 42 év alatt összesen 1091 házasságot kötöttek falunkban.

A közreműködő anyakönyvvezetők a következők voltak: Balogh Bé-
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la, Tisóczki Mihály, Molnár Dezső, Trummer Endre, Sallai Ferenc,

Papp Isfván, Jakab Ottóné, Turi Ferencné, Jakab Ottó, Rácz Tibor,

Tóth Józsefué, Tóth Istvánné és Franczia Jenőné.

Községiinkben a legtöbb házasságkötés az 1960-as évekig volt.

I970-ta folyamatosan csökkent a száma, 1981-tő1 már nem emelke-

dett 20 fölé.

Sajnos a község lélekszáma is folyamatosan csökken.

A válások száma az 1958-as és 1966-os házasságkötésekből szár-

mazott l2-I2 esetben. 1987-től az anyakönyvben nincs olyan bejegy-

zés, ami házasságkötés fölbontását mutatná. A házasság egy életre

szóló boldog szövetség, ennek fölbontása illetve bejegyzése szomorú

feladat az anyakönywezető számára is. Úgy szeretnénk mindannyi-

an, hogy az anyakönyv e rovata az elkövetkező években iiresen ma-

radna.

T óth I s n ánné a.ny akönyw e z ető

§,E@YE&MEzTETÉs

Községiinkben méh- és ebzárlat van elrendelve.

Bővebb tájékoztatást a hírdetőtáblákon elhelyezett tájékoztatókból

szerezhető.

Polgármesteti Hivatal
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szLovÁKIÁgAN voLTuNK {1993. orrógnn 15-17. )

Mi alföldiek csengeleiek gondoltunk egy
nagyot és elutaztunk északta a hegyekbe. Sze-
rencsére nagyon jó kiránduló időt fogtunk ki.
Szállásunk is megfelelő volt, jobb, mint amire
számítottunk, meleg szobában aludtunk?! Sokat
kírándultunk szeíyezetten és spontán.

Kezdetben a szefencse mintha elhagyott
volna bennünket, mert két megbeszélt progfam
nem sikerült, de később kárpótolva lettünk
szebbnél szebb 1átnivalókka1. O1yan élmények-
ben volt részünk, amelyet egy-két mondatban
leírni talán lehetetlen. Aki pedig nem volt
ott, a.z igazán sajnálhatja, mert mindazt, amit
1áttunk, 1eírni, hangulatát elmesélni nem
tudjuk. De azétt megemlítenénk két nagyobb
programot.

Második nap történt, hogy nagy könyörgé-
sünkre (mivel a munkaidő lejárt) 1ibegővel
feljutottlnk az egyik csúcsra. Úsy egyeztűnk
meg a kezetőkkel, hogy feljuttatnak bennünket
a hegytetőte és onnan gyalog jövünk vissza.
Ekkor mi még nem tudtuk, hogy mire váIlalkoz-
tunk. Csak ott fenn derült ki, hogy embert

A kircíndulcíson résztvevők csoport ja
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E(íttérben a Tcítra hegység

ptőbátő a 1ejövete1, nadrágfék t'.asznáIatával
esetleg 1ejuthatunk. Ugyanis az útvona1 a
Csorba tóra néző, hó nélküli sípáIya volt.
Sokan ismerhetik esetleg a tv-bő1 is. Mindenki
vidáman és élrnényekben gazdagon, egészségesen
landolt a busznál.

Domíca, Aggtelek Szlovákia felöli barlang-
rendszerének folytatását csodálhattuk meg. A
természet szobrásza pompás alkotásai tárultak
a mélyben szemünk elé. Szintén szavakkal nehéz
a látottakat 1eírni. Gyönyörű volt. Ezt miné1
többeknek 1átni kellett volna.

Papp Terike néni, amikor megköszönte Yatga
Lászlóné ígazgatónőnek ezt a lehetőséget,
mindannyiunk szívébőI beszéIt.

Jövő évben szeretnénk isnrét együtt kírán-
dulni !

Papp Emese - Takács Zsolt
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xöszölrr csrucntÉllrru

Eúsz évig tanítottunk Csengelén. 1975-ben
Kistel ekre köl tőztünk, i t t dol goztunk tovcíbb.
Csengelén az egys7erű emberek gyermekeit ta-
ní tot tuk, akikből szcímos diplomrisz mérnők,
tanító, tancír, gyógys7erész, jo7i d.oktor lett.
Egyet pappd szenteltek. Azonkívül sok szak-
nunkcís, me7őgazdascigi dolgo7ó került ki közü-
lük.

Áldott, drcíga jó és feledhetetlen feleségem
a nycíron meghalt. Minden percben recí emléke-
zen. Most , halot tak nap ja tcí jcín szeretnék
köszőnetet mondani a csengeleieknek. Az egy-
szerű enberek mély tisztelettel térdet haj-
íottak a koporsó előtt és a szeretet és htíla
soha el netn hervadó vi rcígai t és koszorúi t
helye7ték el a drcíga sír örök hant jcíra. A régi
kol legcík i s többen jeIen v"ol tak, részvétüket
fejezték ki, s gyönyörű koszorút hoztak. Ennyi
idő utcín a 8O év körüli Rózsi néni, Pisía és
Mihdl y bcícsi is elkísérte utolsó út jcíra sze-
gényt. Az egykori tanítvrínyok őszülő halcín-
tékkal úgy sírtak, nintha sajcít annyukaí te-
met ték volna.

Nagyon szépen köszönőm Csengele részvéte-
lét, mély együtt érzését és a sok vircígot. A
jó Isten cíldjon meg minden velünk érző és
megjelent csengel ei lakostI

l1,Iegkülőnbőztetett tisztelettel és sZere-
tet tel z

kírkcinyi Jcínos ny. tancír
Ristelek, Kossuth u. 24/B.
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Bajnoki meccsek:
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KRÓNIKA

1g9g. okt. 3. Csengele - Átlatteny. Főisk. 1:0
(0:0)
Csengele: Kucsora, Pigniczki, Kiss, Szabó P.,
Molnár, Szécsényi (Szőnyi 80.p. ), Djuricsin,
Tóth Gy. , Franczia (Kun-Szabó 46.p. ), Tóth I. ,

Vígtr Z.
Yezette: Magyari 4O néző
A kellemetlen időjárás (szakadó eső, erős
széI) rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A
60. percben született a ttazai csapat győztes
gót ja: Kun-Szabő, Yigh Z. és Tóth I. három-
szögelés után utóbbi okosan gutította a kapus
mellett a vásárhelyi kapuba a labdát.

"1,9g3.okt.9. A Baktó-Metál1 - Csengele mérkőzés
techníkai okokból elmaradt.

1993. okt.17. Csengele - Ópusztaszeí 3:2 {O:Z)
Csengele: Kucsora, Pigniczki, K{ss, Czeiger-
schmídt, Szabó P. (Szőnyi 60.p. ), Tóth Gy.
(Kun-Szabó 75.p. ), Djuricsin, Ffaftczia,
Szécsényi (Yincze 88.p. ), Yígh' Z. , Tóth I.
yezette: csóti lOO néző
A megye III. osztáIyú rangadón két ellentétes
félidő alapján megérdemelt hazai győzelem
született a paptikás hangulatú szúrkoló tábor
előtt. A,7O. percben Gulyás (Ópusztaszer) ki-
állításra került a játékvezető megsértése mi-
att.
Gőlszetzőkl Czeigerschmidt , Yígt' Z. , Tóth I. ,

i1l. Szabó P. (öngó1), Gulyás
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l9g3. okt. 24. Pusztaszer - Csengele Oz4 (0:3)
Csengele: Kucsofa, Pigniczki, Kiss, Czeiger-
schmidt, Molnár, Tóth Gy., Djuricsin, Franczía
(Szőnyi 65.p. ), Szécsényi (Szabó P. 55.p. ) ,

Tóth I. , Yígtr Z. (Szabó Zs. 68.p.)
Yezette; Magony IOO néző
A 25. percben Franczia remekül ment e1 a ba|-
oldalon, jó beadását a védők Tóth I. eIé fe-
jelték, aki futtából bombázott a pusztaszeri
kapu ba1 felső sarkába. A 37. percben ismét
Ftanczia beadását követően Szécsényi lőtt a
plsztaszeti kapu jobb alsó sarkába. A 45.
percben Czeigerschnidt beadása után Szécsényi
remek fejesét még a kapufa mentette, de Molnár
jókor étkezett és közelről hatalmas góIt fu-
gott . Az 54. percben Tótth I. tépett ki a
pusztaszeri védők kőzött és higgadtan gurított
a pusztaszeíi kapuba. A 60. percben Losonczi
(Pusztaszer) 11-est t'ibázott. Ezek után még
számos csengelei gólhelyzet maradt kihaszná-
1at lanu1 .

Serdülő bajnokság:
1993. okt. 9. Csengele Jakabszállás 1:2
Csengelei gólszerzőz Szatró Zsolt

*{<*

Edzőmeccs:
1,993. szept. 30. Kistelek
Gólszerzők: dr. Bitó,
Kun-Szabó, Szécsényi

- Csengele 3z2 {2.0)
Bötőcz, Magyar i11.

)t(

Öregmalom

S. í11. Kun-
R.

lg93. okt. 2. Általános Iskola
Testvérei 224 (2:I)
GóIszetzők: Haraszti Zs., Vigh
Szabó T. (Z), Hegedűs I. , Vörös

Kun-Szabó Tibor
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Az október 26-i ülés a szokcísosncíl nehe-
zebben kezdődötí el, nehezen jöttek őssze az
önkormrinyzat t képv i se l ők .

Első napirendl pontként a polgcírmester
szcímol t be az utolsó ülés óta történt főbb
eseményekről . Elmondta, hogy a jciszszent lcísz-
lói galdakör szerve7ésében egy ví7ügyi konfe-
rencicín vet t részt , ahol Ra jkai zsol t cil larn-
titkrír is jelen volt. A konferencia a talaj-
ví7gondo.k tnegoldcíscíval foglalkozot t . Szó vol t
a Dongér csatorna Duncíból való tcíplcílcíscíról .

Kordcís Istvcín ismertet te a tornaterem épí-
tés tovcíbbi munkcílatai t . Renélhetőleg december
hónapra meqvalósul a fűtés és lesz fürdési
l ehetőség. A l akosscíg tci jékoz tatcíscíra kőz l őm,
hogy a tornaterem ablakaí ísy lettek terve7ve,
azok nen fordítva kerültek beépítésre.

Mcísodik napirendi pontként a közséq tüzvé-
delme került sorra. A polgcírmester, aki egyben
a tűzoltó egyesület elnöke, tartoíta a beszcí-
nolót . Ez évben 11 íűzeset vol t a faluban,
ezek zőme avartűz volt. Problémaként merült
fel , hogy a tűzol tó gépkocsi érvényes műszaki
vizsgcíval nen rendelkezik, mert a jcírmű el van
öregedve és nem lehet hozzcí kapni alkatrészt -

llivel a helyi ís7 anyagi gondokkal küzd, az
egyesületet nen tudja tcimogatni. A testület
ezért úsy haícírozott, hogy 20.0OO Ft-tal nö-
vel i aZ eZévi ícimogatcist .

Jelentkezet t kínhidi Andrcís jrís7s7ent lcísz-
l ói vcíl l al kozó, aki a buslgarcízzsal s7emben
szcíndékozik benzinkutat és autósbol tot építe-
ni. A testület minden lehetséges eszközzel
tcímogat ja a íervet .

A vol t benzinkút területét néqy épí tési



18

teleknek alakíttat juk cít és telekbővítésre ls
sor kerül.

Döntés született arról , hogy a Polgcírmes-
teri Eivatal beszerezhet e?y új fénynrísoló
berendezést .

Ezek utcín jött a különböző segélyek neg-
tcirgyatcísa. A testület elvi ircínymutatcíst
adot t a pol gcírnesternek a. csökkenő keretek
éss zerű fe l has ancí l císcíra .

Szél l La jos
képviselő

úrlnn uÁv ÁllouÁspőlrőr

Október 1-jétől Aranyos Klára személyében
újabb állomásfőnök lett kinevezve a csengelei
állomásra. A korábbi vezetőt visszaélés miatt
váltották le tísztségéből.

}l. M.

HínnETÉsEK

Folyamatosan, olcsón kapható bontásból szát-
mazó, jó minőségű faanyag, cserép, kis- és
nagyméretű tégla. Érdeklődni 1ehet :

Vígh Att i la
Csengele, Május l. u. 52. sz.

Telefon: 386 063



-19-

Nézzenbe űzletűnkbe, híggye el,
jőt j ár, ha nálunk vásárol!

Kerékpár, motorkerékpár alkatrészek
kedvező áron kaphatók:

pl. láncvédő bakelit 240Ft,
Simson gumi /német,275x16! 1600Ft

megszakító l németJ 280Ft,
kerékpár köpeny l28x1 3l8l 360Ft-tól stb.

Ezenkívül többféle kerékpárból válogathat melyre
/megegyezés szerint/

részletfizetési kedvezményt adunk!
Royal, női,26-os 13.600Ft, Tuoring, női,28-as 13.200Ft,

MTB Sprint, női és férfi 18.000Ft, Novus kemping 13.600Ft

Igény szerint kerékpár, motorkerékpár megrendelhető!
Úl numtt,at is kaphatók - 33.000Ft!

UGYANITT: kerékpár, motorkerékpár szerviz is áll
az Önök rendelkezósére!

Nyitva: Hétköznap: 8.30-17.30 óráig
Szombaton: 8.30-12 óráig

'/*j"Loasarfóinfolt!

KISS ANDRAS
Kistelek, Kossuth u. 6-8/a

láruházzalszemben/
Tel.z 364-214
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Vcíl lalom fotó és vtdeó felvételek készí tését
(esküvők, l akodalmak, csalcídi esenények síb. \ .

Fotó cikkeket círúsí tok. Amatőrf i lm kidol go7cis
2 nap alatt 16 Ftlkép círon.

Nacsa Jcínosné
Kistelek, Kossuíh u. 34.

Telefon: 364 541
*i(,t

SIMSON kipufogók és egyéb SIMSON alkatrészek,
valamint ETZ-150 és ETZ-251 motorkerékpárokhoz
kipufogók a bolt i átnáI olcsóbban kaphatók a
gyáttónáI z

Yatga Mihály lakatosmesterné 1

Kistelek, Tanya 345.
Telefon:386 191

i<)r{<**
Minden típusú szivattyú javítását és ferújí-
tását, továbbá háztáji gépekhez való alkat-
részek gyáí tását (fogaskerék stb. ) vál lalom.

Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u- 3.

Telefon: (06-62) 386 017
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