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-,k uj csengeki púrtJbgó:

SZIGMA PÁCK KFT.
Ezéyi ebő suímunkbutt lsuimaíluntr be urróL hogy juttuút 2,áa

újrci:ndul n tetmeles a csengelai honuett,g:bbatt lIegrentlelésnr*
niacsenek hijtfu- r lásuianot is sikerüb bdönenL meg váloga-
hg$uk is t.ie laü k ező h bő l

.A ci*k végül i.s nzm emüú iródod, hanem q.étt, aea uprtt
.friss vtílMkauh még csengelén a Szigna Pach Xít, de mtiris há
kelyi eglesüleleL is szpat4ottllA Csengelei Köuégi Spoa Eg;esü-
letet évi 100.000 F|-o§ llimogotá§bmt részesíti. A csengelei

,fotiltóhnah g2 tloll a D,entöőv, mel pénzhiiiny ftirfr írem luúti,h
1,olzttl uégigvitwti * bajtwhstitgol }Ios( mdr nyagoúot Mszilthane*,
,r íolytűíós/o. csak a labdmúgóinhon múüi. hog, hanyatti*
helveze§l §ilelül hihctcokiak a tabellan

.l ma:i& párílogoü a (.)sengelei Polgórőr Csoport E7 q, eg,e,
s lei is igen jeleúős llih rogatlísbú, tészesüI éves szinten phs7 a
t:íl-rúdüjhilnail hfuiléréhez is egtszeri segir§ega hup. A
megót!ryodós külesönösen clőnyős mindk& fél részére. .4 polgút-
őlöknek lest eg! releJrild tódiójuh a konzemglb po7tajdn igjl
sziih.ség eselht CB-ródiótl eúsirésl hérhetneh. Áz eglesüle! viszott
g kcnze?y3pláf őt4ésébc segit be, szllhség esc7én segfrségd nyú},*a

poftt ,§|,ot&álfurr L i§.

Egt beszéPelésen mtműa Bogdtbl Inte igcryaó, hogp t gór
vezetése swtane ,ió kapcsoltttot hiepltmi Csengele lahosstigóval-
iigl tiinih" a leüobh irron hdldaaki

Molnb Mihfu



SZOLOTERMELOK,
FIGYELEM!

Felhjvom a szóltltermelóket, hogl a He5,kOzségi íön,ény előírasar
szenrrt 1995. máiu§ l. napjaig beielenü<ezesi kótelezettsegttk varr!

199ó. jruruár l. utár szól& és bor arutennelest csak
hegr.kozségi tagként lehet tblyt:atrri!

Nyombtrárryok a fahrgazri:ismái állnak renclelkezesre,

KitOltésii*.kel a bejelerrikeási kötelezettség rrnla is te|esiiJretó.

Tájólrortatásrrl: a mcgalolnlló hegl,kOzség önkormáryz:.,lti

kijáe§tillel lesz. halósági jtrgkorrel, Valriszinű, ht-rgy l\sztaszet -

Kisteiek - Csengele aiakit eg1 hegykozseget. §iinek 1500 mr Slöti
r,arr tulajdonábarr szőló termóterírlet, bcjclentkezése klitelező!

A röwény termelői e.rdekekel védeni hi.ratott. Ezen tennelók
kiaiakitlratiak szprvezetüket, vezeté§üket, ai.rpszrbaiyukai.

BorL,ely -t$*gf
.i"gyzó

MÁL,()^!BÁJ!{)KSÁG
,4z ezpyi mnÍambajnokságot ]QQ5- mórcits )ó,án (iasámap.i 13 órai
kpzdetteí rerulezzük meg a cseagelei Öregnalotn vendéglőben. Á
koráhbitll;}loz }uas onlóall körmérkőzése s rendszerben /og a r: e r sen},

le:ajlani. Nelezni - lehetőleg előre - az ()regmatam vendéglőben
iehet, Nevezest dt] ) j0 Ft.

Ki,s,s Ferenc é,s íjolgárőrség
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KEPEK TENERIFEROL
Folgár"órségürk §zponzor4 Baralryi Jóirsef feleségev-el nyara]ni volt a

Karran-sngetekhez trrrtczó Tenerifén ez óv t'ebnl"{rlábarr, ,{"
rdiipontiwr rrtnes tévedés: rnrg nalrrrk tel vaíL ott .i5 lbkos hóseg
lriüo.!i},. Nellr ;o},ru*_r r.T L adatik rrreg. hogy a lübb e;er lri-llorneterre
levó - ,\1}ikához kózeli - sz.igetre eljussrurk. ezért zaz idöközben
elk-észiilt íénv*epekke| karyxrtolhatirrk magtlnkal, 

,_ll.\í_

Á sz,igetí:soport makettjc
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l,'árosnézé s gumikerei;ű "vonatból"
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Te.,egélés kazben

Kaktu szok mintlen m ermyiségbert



RövlDEs NyIT A KöNyvTAIr,

Előrelátbatólag április tt-án újra nyit a köeségi könyvtár.
.Ielenleg a helyiségek berenderese es a kiinyvállomány leltároása
folyih Ennek befejerése uíán a sregedi Somogti l$uyvtár által
szeweeett alapfolrú lrönyvíárcsi tanfol)ramon veszek résrí

.4, kiinyvtir ál|ománya kóriilbelü 10.ü00 kötctből álL §ajnos
nag3ron sok a selcjterésrc váó könyv, de renólhetóleg lesz
lehetőség sok rlj lrönyv vásár}ására is.

Á végleges nyiá<i időpontra é§ a nyitvatártá§i iditre egt ké-
sóbbi srámban vissralí riink

Mint tórmúvelódési elóadó, sr,eretnók minél gardagabb, szí-
nesebb pmgramokat stcwemi. Ehher, várok ötlet€ket, §e$t-
séget A csengelei népdatkiir április elején indul Zsótérné l(arnrr
.{,ndrea verctésóvcl A_r, órdeklödők nálam jclentkerhetnck a
Falrrházban.

HorTáth Irén

DCKUMENTUMOK CSENCELD TÖRTENETEBÖL V .

Áilatorvosi állás srprverése

Szeged varos íOrvénlüatósági bizottságanak 3?5ll938. számír
vegJraurt-izamnalr részletei:

WoaP e tiimt&ryfiatóaágí 6izo*sóg kx.giyűIese, hagy

,kqrd- lrekőfrázpo*on e Szqú- A[sófrőzpntott ww II.
o,{ráqú ó[latontosí á[Űkt szentez az iiÍ{ami renÍ*aű,I. fketési
o.sz, t a Q 6 a rtq ó {Iap ít ott trin^{efroi i(Ietmary eÍ(Qt, t erttÁsz * Ú etlí
{afrarcat (... )

{gt tisztehéfa*s foitertjÍ*í ó[atontosí óűís nqszifuifr
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é-s Áogy az á[atagLrsigiigy fratfuasa§í z,&!'e[mart a: e{óbb

em!ű eít eli,en. |'efli{ a tliraQialmi llórostanla, zálQinyi tengyet-

lctpoha á,s (|senge[e kapitanysá7 sr,é{lu.ffyd W,t4!, ó*.czsal
iairom- tíszte{etd{as l1ji Ítriifz.ti á{fttonlosi á[Űíst .ssen'ez wúKint
kM P, ti"sz t. e [* rl fi a. {, ny ug d'fi is ér,:/ *Iklj I 1,.. )

kíegjeglzes : A veghatrirozatot a belllg.vmlnrsáer 34, 1,1i.5l l 939. l V,
szllrú ieíratával lug_v-ta jóvá.

Az eredai kédrú s cson€rád Megvei lrvettióan a IV.B,lzlo2. úr' (6ó, kóid )

iclzcí alaíl talílh{dó-

UJR4 YÁN HARANG
TEMPLOfu::íHÁí.híON

1948-ban dllítotak fel egy ha?üngol a umplomhalni
iskala udvaránJ lftei.yel általiban a búcsú akabruíból
hasrnállak Ezl a harangot 1993. őszén ellopták

A rendőrség mególlapiaisa §zerint hd szanki
illelőségű §zen éIy volí ru ekövelő. Hosaú hazavona
iltdn sikeritll ü haíangurrkaí visszaszereani 1995.
rftúlcitl§ } 1-én Hajúú Répa Péier vi5gzasz,erelle a
helyére, igjl most ,nifu fiincs akadúlya airrak, hog1l a
b úcs ú akalmóval megszólaljoa.

Á barung visszasz,entlsébeft rrag.) segítségemre volt
Széü í.ajos, a csengeki egyhtkközség lagja is.

vinae rdnos
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r)sengeki pletl:kák

GO}DR- Ií VAN A LENGYEL-CEG?

.r.u lresr€lik a falunkban, hogv c§ökkentened kell a marhaállo-
mányodat, mert keyés a legeltetó íeriileted és a taharnrán3od. Mi
iga, eblxil?

','i;_izr:il Ler rgyc.l János.

- Frrt.l at nenr trrdok- ezt tlem ig_v latom, I)plrn tiz rurpia vetl,ein *Ieg
.iti te;lejlet lzutásra. Ugy tűrlik, hogy a taltúyi cvberr i riuaralt legeltetó
:efilelek ez évben is re.rrrlelkerésre álhuk. Száas, illelve abaek
ilkanrlanvlx.ri ielen prllanatban egv él,re eleggndó készletilnk van,

Ezen eineltiik ir slzuv;rrirrtar}ta 1ütrrlrá,rryt 1 l5-ról 16_i-lc.
K. P-

ERDEKESSEGEK AZ oRvosTL,Dolt{ANY
TORTENETEBOL

Iv.

A körepkor orvos ludomrinya

\ krizepknrt g_vakrarr emlegetjtlk "sötét't-nek. rle ez attól titggóetr
;,-,tet. amerriil néuük. Ugy,ani§ ir.t a szerzetesr nezeaeket tekirrliük a
!: -.zcpkor mórcéjének, alkor valóbarr sötétrrek mondhatiuk (lemondas
a t,:idi iet lu,,;oagaüól_ a tudasról. a xzépsógrói. a miiveszetról'i. Ezz+l
\z.rl iLtJ} on vrilt Bizinc F]rnpaja- a ieredeirni udvarok i'rir rlie" a
ieiipl(rmo}i és katedráisok len1,{gözó szépsége, a lov,agi életforma
i:rka_casa,

Fia csak a tudas útját neaük. valtrbarr elhontalyosul az okori tuciris
J k9fcsae,rY§eg elsó sáztdaibarr. l\z eBliráz átláspntia az volt, liogv
!.l:.,ni csak e5,téleképpen lehet- minden rnás rélekerlés eretrrekség. A^
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ltedi.ii lá d§brziÉsése egyértelrnű volt, A korai keresáérrység e;zrléi a
ícst szenverlégét tgíen büntelésének. vereklés esz}<özének tekintettek.

ielut Rzt vallLik. hog;- a trteaseget nern kell g_vóÉvltani- harrem alaza-

tostrrt elvischú - a it,,lek tit]vc erdekélxn,
..\ g,r,ógrítás a szereíesek kezétlerr vtrh. \4ég jó, ho5 a betegséget

I§ten bijnteté§ének tekrnteiíek ds nem aZ órdög miivenek, mert akkor
iu ix,Jögűzó§ kcxycílen rrroilszpreiI lck sok ártaila r eII|b€í e§eti vojJrír

alrJoartrrl, 1130,btur zsjnnt tiltottc" cl a papokat az on,osi mrlködéstól||l
F tiinllrnt tlenr vtrlt h,ltíi§(-}§. !r]eít az errtberek a 1rapirrkh,rz tirt<lultak

§eglr§óAéli, akik k.lztrn kiv,áncsiságiói és erclekifiésbói valarnelyest

*}^lcj,_iitek a gl ógp iLrsba.
Salelnoban (.ma llla§zorsághoz tartozik) orvo*i iskola léle§ült a 8

szil,zatlbiut rirely Hiplx:klatesz eiveit kóvette, a Íéllvlcorat :r 12, 13 -

;rzlrdban érte el. Rendes "egyetelrri szintű" képzés íolyt, 5 évig tár-
tott, dipiomat adott. Nap,crlecrn sáip.tette meg!

A leiÉszel. Ilem laítoi|otl. erdekes nr<xlon az orvtlsi me§ter§eg

korebe, kulorr felcsereb é; "kórrrelszók" végezték. A 13- száz-edHli

rneg kell enrlileni (irrglielnro rla Sabineíti lnlognai on,ost, aki érzcste-

lautó liizetet hasaralt niútet elótt. hrrdette a boncolás fonto§§állát- es

l*irnetsr,clstd ílrelyelerri) kö/l-lirtr a sebgelulyese<-lés ellerr. Tíurait
rcr,áhhvitle Párizs 1ep,tekirrtél,_.v*sehb onnsa és sebész-e, Henri rle

Monrietreile. akt nag,von li]niosnak tartotta nz anatonoínla l§meíeíét-

rrlellrrek lrvorllam d lj. sil:Vadtól polgirriogot rt-_"ert a boncolírs az

+n,osi isktdrikban. De sajnos nc]n o.ro§, hancm szolga vógczte, a

ranar 1rxlig .gy |alcával lnlllattá á tutlnivnlókat, rle Galertrlsz

kilnvreból il) - igy gokarg feryrmaradíali az ókori iévetiések.

Ug.,aru§cn lejtodóst fuitíátató tcrrycző volt az, hogl szulósnél férfi
nen lehetett ielen, mert tii-rfi orvos nem ,.T zs €talhalott !!! Tanrrlatlan

balrak kezéipti vt)li a sniicsek ievezetése. e§ áz voit a ien,vege. hogy a

magzat vag1,, uiszülött leü;i tidve se szenv-edjen csorb.ít - tehát pl.

hala]os kirneI,.etelrl esetben már a mthen belü! meg leg;en
kere§itelve.

,4-: eiső Lörl,r.ózali kolosiorukbr,iii ,itrrluitlri;. raenedéklreiyvkbói. .\
hosptirnum szó is ventleglátrisí jelent, ebbó| let1 kesőbb a hospital,
is11ota§r elrrevezes.

)1,1i rt]c2reií ellclrele a gvógyiltls rúlapx,rtát ,,inrlr I tiul lü t I tutrii} uriiuL,
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iijahr voitak io orvosi iskolak. tejletlen volt a diagnosai&a ibeteg-
,<3ck fo üst rier§;e, nlegáilapltása), kezletleges a terápia (gyóg}te-
zelesj Fmellett a h,igiéniás helyzet kövelkeáében {gondoljunk csak a
lorhu filmekre!) sámyri iárrvarrryok dúltali aklrorillan. Irgnag5lobb a
:-lslts. ttieiy utóbb Európa lakorságanak ugyrregte<lét (!) kipusztllottrr!
l., íen nlik voltak a jelen.rnzők erre a korra?
_ iomegn!öfllor,
- ;ietit ri_rli csaionraás. lblyór,iz,
. nc::: tlsztrlkMtak az emtcrck,
- netn etkenek rcndecen.
'. iniiez herblyasoila a test lelme§zrle§ v,edekezókepessép,ei.

-\ csccsemóhalaldósag meglraladta a ?0 9/o-ot!!! Akik tűóltók a
gl-ermekkort. azok is ailandO élewerzel,vtren éilek, Eg,vedül a rendki
\xii §7ápofá.sag (c§aládol)i(ení j-i5 sniles!!!) l}la!yaíar?á- höBv
|wopa iaki,ssága nem prrsztril1 ki.

E korszak 2 31r,l65!r3d4661v tekintetében valcrban es FJesmásit-
]ratalianui vegielen sótét volt. El keilett telnt erkemie a pillanatnak"
.lrlikcrr hlhatóvá Lezde.fl váfuri az al€üt r,ége, ez rolt a rertesálxz
ehredése. amel;,ról a kövelkező rész fog szóbi.

Renvirré tlr. Tororrtáli R.enaia

..{ FöLDNIUNICÁS szövnrsrc Csf,NGf,LEI
CSOPORTJA r9r9-BEN (IV. resz)

í .rir urtiuk a lirti lagok tlev§Orat:

ii(.) Ttln I alrrs Ntr,2ó. 9lS,V.4.
i.,i. reher Cyörg_v No.73,
i _i], Szentgyöísi Pál No,-t55,
l _: _t Zsiga Istl;arr No..]96,
i 
-.J Rlrbi Arrtai itio._i50.

] j5. Szücs \ílhaly No,--160.

i_-l6. ]'isoczkr _Antal No.485.
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1 .; , . Jaka {-i'i Jiuros No,29l .

i]8. i],-rrla Gaspar No,337.
l lt) izlri llttlán \,\,l§.

i.i0. (isrJ.cls Mlhrily No. l'l2,
l { i , Kovlics Islvrur Nrl. 2(j5,
l42, Papp Ft-rerrc No,3l l,
l ,i j Szell .lános No.19.
i..t-l, Róii lstva;I Nt1.1ji, }9l9,V.li,
l45, Nl,,l,ák ,\ntal No.a?,
i ,t 6 . Rn irrg Fererrcz Nrr §9
i{l. liagi r\,íihaly No.90,
] a3- Apro (íg !) N,{ihal_v No.99,
i49, V arga MátJra* No,1()4-
1 5tt ]-itxia Jlurtls No_ 170.

i5i. Yago Artal No,1E9,
ií1.;\pro Jenő No.404.
l 5.], Balog Mihaly }io,_i4t.
15 t. Pua*i ivíilr.tl_v- No.167.
] 55. 1'óth §ándcr No.33ó.
i_5ó. Hannat i,riszló No. j_12.

l"5], Sirlurr Lórir rcz No.320, l919,V.l:,
1 §1l !]i;r:,rn Fe,re,trcz Nn 120_

l r!' t )lí1lo!. llle§ l l r
l i1|, -b(ir1,1 ]'LltI N0.-1(J..
l r','l IJonáth,\ntal No,]62,
1 ti ? Kr tn tt:stt l*fvatr Nll ? 5

it,3. {--*okaq. iígy!) Joz.;ef No.i80, "

1ó4. llcgedűs Istvarr No.104.
l(i5 B8log Bela No,4i. i?)
j(!ó ljoro§ fuIiiúly i§o.3t,r, 19i9.V,lij,
I oir,a.lhatatlari irás ! ]
lt r. itj, Zsar {'lj Józset 414. 19l9.V.l8.
lii§. Toprli,ai tjvula erdesz urrrya "

ió9. I3alog Irrrre 1ll.
!?(}, ()lalcs }"4:iha\, Nc,jt)9. 'l9lq,V lí]
l'il.'lijtlrPéter .}j7. l9l9.V-25,
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ii - i -eri sorszann rurrcs!]
]-_i Szat"_t Gabor No.262. 1919_V.a5.
l- 1 B;rmg .r.ndras No,42i,
, 

- _i \arrr'' _iarros ó j.

]-í_. ;jl Guri]i!-s Julr-rs Nu,_iE. [?]
] - - I_á]tls Sandtlr 93.
i -§ tlrilvat Andras No.óÉi.
,-:', i,.ialos ilrrre No. 1li.
l5i.] F!-.rgo [íg;-|] q.uh 101.
i i l Kn:sarr MályáÉ 55
iS]. Borcsök Pái No.109.
i S j, S:rrn,a-s Józsel 486. [v,ag1, a96.] "
i ir Kiss .Iarror 2(}4 lql9 V_2§
i E: l,aczko li,rv!] Níózes }i-o.98.
i 3i,, Bilic*i István No,58.
I l E-- l88. sorsám runcs!J

}roCI KRoNIK,\
Edromérkórések:

. ri'S, i'ebrreír ló. C;,engele - Csengele ifi 2 : 5
_;,]l!l_i\:Lik: T'uri_ Pataki illetr,e Bencslk í__r). Kiss, Haraszti,

] |]:= j- ltluli:,iul ,5. C;etip,ele - Kistelek iflr 2 : 5
, '-AndAié1 .^ll^..i. L]-;_ ír\

i,'SS'l,,.trr]u, t:, Cr*r,g*t, - Kisliurrnrajsa ifi 2 : 3
t-,e_,, lFelei Fóllijvő: T-Teim (2).

Molnár Mihalv

Vígh lsíván
tdtő
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St/§-F }{n

KRii§Z-E§ §IK},R

Ltjabb silcrt órtek el iu iskolánk tanulói a me5,ei tsRESZ ós
kózlekeclési itnrerett veléiketlrin, A,z l994-trrr nlegtartotl itknlai
vetéilierJón a 4. és 8. osá.ályos ,íarruiók 35 ffivel szerepeltek. Mrrrdkét
korcsoportból az elsó két tanuló jutott bc a me5lei verserr}.re.

\.4meius 2-arr délutarr. I_Ijszegeden, kertifi megrerrdezégre a me-
gyei dorrtó, l,ilnéleti kerdesekból lrilt a rilccoidando feladatok
iározat"., Ószinteséghez 1artozik. hog1 a kerdések nekilrür, felnót-
ieknek rs igen-igen tbladák a leckét a hel;les nregoldas magaclísr{hoz,
lgy a varosi iskolák nrelleí is eiert eredn reqvttnk nagvszerúnek
ntotrdl rató, Gatlulálirnk a dolrtón szerepelt tanulókriak!
4. osrlály:
}.r<ieiyi V rkoria _i. hel_vezes (A lányok közritt l, helyezes)
Sisrü !)ika 10. lrc,lyeze.s
í. osztály:
H;u,nsla-r Zsolt ó, helvezés
í1l\]l\ r,elt| § llel\,eZÉs

A tlúk ie tiibb szegedi iskclást mcgelóa,c #ék el eá az cred:nén t.
T'l-rvábhi jó szere.plélt krvnrrt urk minrle,rrkinek rninrlentttt, h,lgry

óregtril§ék iskolirrrk iúmevétl
Takács Zsolt
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ginDETtisgx
I,r \l:rer -lnrlras állatorvos zij telefonszóma: (ló-20 / 3ó4 208.

Billenős I FÁ-vaL sódet sa!üűtist rúllttto*: 1.100 Ft'm, . -}0 m'Je-
lati ae.gteadelés esptén I.a00 Fum: . pr*rruori Csóhtisi Zahán-
rujLl a Csengele, Felczabadrrlás u l5/,1. szthn alú vagy a 386 I7"?
ieleíorlorL

'l sajatii esenrétrvekre illriitx]alonr. baliagas stb.) 220 Volttal núkodti
hili.ik;:si,i lehet bérelni Csókasi Laszlótól a Cserrgeie. Petófi u.20.
,.zrm alatt. 'l'elefirn: .]8ó 082.

\'<rlkswagen Jetta 1ó0ll_a§, inielslorrrs, 15 éve§ gépkocsi 200.000
F'l irnn_várért cl;adri lagv 20 ezcr db vályogúrí iütllvc llárrnilyen
épít&rnyagérf elcserólhető. E rdeklódni pigniczki péternél (kis-
telek tanya 352.) vagv Vígh Attila palacknrnít ital boltjáhan
íCscngtlc, illaius l. u. 52.) leheí.

F'rtlsítem a klkosságot, hog, a (.-sengele, L'-satonta utca 2, szóm
alar megkeu em adótanác,sadói es köryv.,elői tetekemlségemeí.
E:,it'nként sit:tntilyesen u !t:rt!i cimen, nupközbel a 3Eó 13: tele^
t :n s lín or. vaglok e llrlrc tő.

( ) znkó l ldi kó

EÉ.!§í€B| s tisrtcl l*o§§áqol" hoAy l994. iürlár l-
tól í.berfrí,flroá§nal ból,iü s 1cr,ó*firy§ó§frr!

vánrlorirneú.ú 6 rolllá ub6r §rillíásfr.lilil-
és belfdkl6r og;iarfrí.

Ttr$r Tfuor vrüalrlrü' §erl&Nl rorró&y án iá" 27,
T'sl.íjm/íat: ó2i .1ló {l4ó R.lql.ífil: oír,lí{)/ 354 3at

o6-30/ 3§4 35s
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Vállalom foíó e§ vitlcó felvételek késdtését (esküvőll
lakodalmalt csaláö csemények stb.}. F'otó cikkeket árusilok
§aínr"x amatörfilnr kidolgoás Z nlp ,al,Laa 20 Ft/kép árcn.

Nacsn.íánmné
Kisítlch Kossulh u. 34. sám

É 364 541

§imson lriprríogólr {s tgtób §imson allratrósz*§ l*Iamint ETZ
l§l es ETZ i5t moflrrkeré}9á r,r'lkhor, kipufogók :r bolti árnál
rrlcsóhban kaphaók a Eyártónál:

Varga MiMly lakaúosnál
Kistelek 1-anya 34§.sám

t rro rgt

Minden tipusú srivátfyri javitá§át, toYábbá hrutli_ii gépekher való
aikatrésaek ryártását (fog3skerék stb.) válblom. PB-gfu
srabványos csatlakozó §rörkölőhör síb.) át}andóan kaphaíó.

Dérres Bal{zs váll.dkoró
Cserrgele, Felsrabadulás u, 3, sém

t Jtó 017

Cray*ncia felelősség,, rascn-, laIós , és vagtonbiríositást lröíheí
(lsengelén- Résrleíes tájékoztaíóval állok a tisztelt üryfelek
rcndelkerésére.

Süi Lajosnó
a 3ff044

A C;trryrdri Pol*;h& Crcport tálnogrlúirral, lapja

§iadja cs srrt*zormi§il Ciergelei Polgárő{ C§optxt Felelór kiatló: Ku!Éo.a Pá§
szeíliö.dórÉ8: {];t{r8ele, íjelrzabaÁrlu u..l1, Irelel& sztrketaó: Molrrrlr ttüá}y


