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III. CSENGELEI
MÁLOMBÁNOKSAG

Ez év tnárciusaban hatmadik alkalommal rendezte meg a Csen-
gelei Polgórőr Csoport Kiss Ferenccel, az Öregmabm verdéglő
a lajdonosáva l a ma lambajno kságot.

Ü.férfi és egl női verseryvzli meft ftiálbli a megrnéretletés elé. A
múlt é,vi balhoh most nem indult. A végereánény végill is a
papirjormát hozta: Ko/orn Mihály lett a ba]'nok.

A részle tes eredm&tyeft a következók:

l, Karom Mihály 5 pont (4 gőzelem, 2 dőntetlen)
IL Koram Tibor 4,5 pont (4 g,lőzelem, 1 dantetlm, 1 vereség)
IIL Po$úk Géza 4 pont (4 gózclem, 2 vereség)
IV. asókási Tibar 3,5 pont (3 glőzelem, I dthrtettet , 2 vereség)

KopaszJóxef 3,5 pont (3 gÉizelem, l döntetlen, 2 vereség)
Tóth Csaba 3,5 pont (3 pőzelen, l dönteíbfl, 2 vereség)

V. Tisóczki Ferenc 3 pont Q gőnlem, 3 vereség)
W. Vlghné Juhász Ánett 1 1nnt (I gőzelen, 5 vereség)

Áz etső helyezett versenyző Kiss Ferenc nagl méreű porcelón
szobrát kapta" a másoák és harmadik malmos a Polgárőrség
talidlszeit nyerte el. Vlglmé Juhász Áneít eglszem női versenyzőként
a palgárőrők knlöndtját, e.g: jalidhzt lrapta,

Á korábbi évektől eltérően vé§g jó hmgulatban zajlottak le a
mérkőzések- Ánebúk versenyzö lüzben megéhezett, Kiss Fefenc
tzletes szendvicseit toglaszhana, Á nézőközönség sem maradt éhen,
lgy nam volt gond a megmmadt etmivalóval.

Á hórom év alatt kialafult egl kör, mely essélfuel hdult a
nalombajnakságokon. Úlabb versenyzók "nem nJghattak labdába".
Eárt az elképzelé.sek szerint jfuőre újttani Jogunk és sakkbajnok-
ságat rendezünk.

Molnár lv{iháfu
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"Na most mit lépjek? "

,4 dantő játszma
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vÁsÁRNArrÁn
A li§ű a Xereskedeblt Éula wflü* tíÉ, az útlahérl telelősségel
nen tuúnk vólhbti Célszedl a vós&t a helyi Potgdt,
meslefi nijúufr uleíorcn íelhtwti ,rre?l eg,c§ vósfuok elnea&
hM.

A tltvi&ese* teloldlsa: oü - országos úlld. és *irahoü vú§b,
ok - orszlgos kbahó vústlr, oh*r - otszógos hbakó és régiségvdsb,
b,L, - hírc§írvásfu, oótmgl - arszágos álld- é8 mmftqép lás&, R -
tfuiségpó§b, av - aulótttísb, m,rmgv - atlló- és mun*qq vésb ,
osh - orsaígos seilés- és khlhí, yásót, oth*R, ofilrigos se é§,

kba*ó- és tégilégtlúsdr, llv - üurcpi vásb

Ápritis 16, (vasárnap): Béke§csóa - av, Békéssz€ntandrás , oálq

Debrecerr - rv, Dévaványa - oátq Dunsföldv& - oóiq DunaujvÉros _ av,

Hajdüvoboszló - üv, Hfltvan - av, Heves, otilq Hodm€zóvá&irhely , av,

'Idzápáti - av+mgv, Jávladány - oár, Kecskaná - oák, Kenryel - oálL

Kiskunféleg.vháza - av, Kóka - oálq M€zób€rfuy , oálq M€zótúr , oólq
Napp,kanixá - av" Napryl.áa - oálg Orosháza - av, Pécs ; oát és av, Siófok_

Kiliti - av, §zágváí - ok es w+mgv, §zeged - av, Tigakécske - oálg Vác ,
oák.

Áprils r?. &útíó): Egyek - oálL Körm€írd - oálí. Kun§z€ntniklós, oálq

Tiszacsege - oák.

Áprllls lt. (tpdrt): Bódvagila§ - oálq Feríószerrtrrriklós , oálq Hatvan -

oárk, §zombaüely - oárk.

Áprills 19. (sztrda): kegszerncse - oálq lánoshslma - oálg Rudabánya -

oá,k e§ oá, §óír&uttvari _ odüc

Áprltls l0. (cslttiirtöt): Fdeláry - oót<" firórvofok - oát, Kisb& - oák, Pacsa
- olq Rag$ - oálí, Sarkad - oá*,.

Április 21. (péntek): KomMi - oálr, Szombathely - ok
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Áprili§ 22. (srombat): A§ód - oák, Ásváriyráró - oák, Bajna - bv"
i{a.ldu_vobosdó - üv, Kecskemét - av, Kondoros - av, Madaras - oák,
_\__íaq,oc§ - oak, Pec§ - ok és av, Sárbogárd - oak, Siófok-Kiliti - av.

.iprili.s 23. (vasárnap): Albertlrsa - oák, Bajna - bv, Békéscsaba - av,
Bo&ogkeresáir - oák, Debrecen - av, Doanat - bv, Hnjdriszotroszló -
úv, }latvarr - av, Hódrnezőváskhely - av, Ikervár - bu Ják - bv, Kecs-
kemé,t - a1 Kaposvk - av" Mskolc - av, Monor - olik ée av, Nary-
kórós - oak, Pécs - oák és av" Péc§váíad - oák, §iófok-Kiliti - av,
Szeged - av, Sziák - oak, Tápiógyöngye - odtk, Tokaj - oák, Vesry
rernvarsarry - bv.

Április 24. (hétfó): Kiskóros - oáik, Kolcse - oák, Kórmend - oák"
Sécsérry - oák, Verpelét - oák, Vesryrémvarsány - bv.

Ápritis 25. (kedd): Komarom rV.25-V.l. kőzött népínűvé§zeti vránár,

Pirrcehely - otrk, §ajókaza - oált, Szombathely - oák.

Április 26. (srerda): -

Április 27. (csűíörtiik): Szany - ok.

Április 2t. fuéníek): Dévaványa-r:rá, Komádi - oák, Szombaürely - ok

Április 29. (smmbat): Csanlelek - oák, Hnjrlugzobogzló - üv, Jász-
ároksáilriL* - oak, Kecskemét - av, Kisláng - oák, Kóröstarcsa - oák,
\.1indszeni - oÉrk, Fécs - ok és av, Poroszló - oák, Siófok-Kiliti - av,
Szabadhidvég - ok.

Ápriris 30, (vasánnap): Békéscsaba - av, Csongrád - av, Csoma - av,
Debrecerr - av, Gyá1 - oq Fíajdriszoboszló - üv, Ffutvan - av, Hódm+
ávásrárrhely - av, Kecskemét - av. Kisújszállár - av, Kóereg - lóvásár.
Kunheg;res - oálr, Mskolc - av, Narybajcs - bv, Narykáta - oák,
O§zkó - bv, Pásáó - av, Pécs - oárk és a1 Siófok-Kiliti - av,
Szabadhídvég - ok, §reged - av, I'amási - oák és av, ZÁaszelúgrőt -
uik es av.



npür A csENGELEI gnNzrxrúr
Régóta énett hiblyt Ntótva benzinhttépítésbefogott Fbrgó Jenő

csengelei vúllalkozó. Ertől beszélgettem vele.

Mi ar Ön fcghlkorf,sa, hogr ar iir€manyrg kercskedelemhe is
bekapcsolódik?

- Glépész technikur vagrok, így fóleg a gépipartan va$iok járato§, De
10 éve üzletköté§etkei is foglalkomm. Üdeteltern már disarovéfif,yel,
malomipari segédarryago}Jcal, elekhonikával és itzemarryaggal is.

Erycdül építi a benrinlutat? Obat i§ halbni, bog a DASEL Kfí
is besrállí ar ürletbe.,.

- l'errnésuete§en nern egredü, de a tenrla es a vállálkozi§ is az
erryém. Két csendestárs sállt be a pérrzével, akik köEül az erytik a
DA§EL Kft-nek ir tagja.

Mibe kerill ee a benrinlrút?

- Ez e6r srer{nyebb méretü lesz, is/ a b€keólé§i költ§ég is ke\re§ebb:

14 miüó forint. E}r}rez jon még a iarályok eryszeri feltöltése, aíni 5
millóbá kef01.

Az eldiúj önkonnáryrat ig€Nlc§ak íártloEFtúa eg, csengelei benziu-
lrút létesítésének gondolatát Ón kapot*e ar ünliormányrgttól
támog3tást?

- Az elózó polgármerter több ónkormányzaü uléser," falusólé§eít
túrdette, hog 500,0ffi Ft kör{íi támogatást a&,ának aímák, aki ben-
zinkutat léte§itene Cserrgelén. Éin nem tánogatár| harrem hozájáru-
lást kértem az infrastrrrktirra kialakííáeátroa u5,arris a vizet és villanyt
ki kellett vezetrri. Ez dttfván l miüóba kerCli, §emmi hozájanrrlást
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rrcín adtak e§ parasafu§ra hivatkozva. Pedig az üikormányzat
teruleteinek az értéke is nótt az én benrházásommal!

Fryertelmű, hogv nrinden vállalkozás, teruháá§ új mmkahely
le}retósegei teremt, Eért a vállalkoások ümogatása megtff)Ine. A
lálalkoó adót é§ TB-járulékot fizet, mrrr]kabért ad. A vállalkoá a
trenrhazás befejezéséig nary értékű arryagokat vásárol, a kivitelezéshez
sok vÉdlalkrrzonak munkát ad. Nem véletlerr. hogy a nagpoüüka ir
mindig prograrnjában tartja, hog5i a vállalkoásokat támogatrri kell,
mert a gazdaság csak ígl tud műkOdni.

Segé|vek fizeté§ét csak róvid ideig. ideigleneserr birja az állam is
fizetrri. Berrrháással, vállalkoással minderrki csak jól járhat, de a
kockázatot egle<lül a vállalkoának kell vállalnia. F{a nern nern
támogatjárk, meg is bukhat.

sokan elvesríettólr a biralmukat a masrek benzinkuúakban a
pancsolt llrcmanyag miatí Ön mivel ltcsalogptjalt ar auómka(
hogl csengelén tarkoljanak?

- Elég rragy traj, hogy nincs átrnenő toryalom. Itt csak kiáólag jó
minóségü üzemarryag forog}rat, mert ellenkeá esetben nem itt fognak
a csengeleiek iarrkolni. Otcsóbb is lcsz valametmyivel, de még nines
eldontve, ho5, mermyivel. Azt srcíetném elémi, hog érje meg a
falunkban tankolni!

Milyen trapacitásra tencríék ert a benrinlnlíat?

- A tervezés már egli éwel ezelótt elkezdódött. Akkor évi 1 miüó üter
tbrgalommal sámolhrnk, A mai árak mellett már nem na$ron bizom
ebberr, mert nem bírja a lakoseág pénzel.

Lesz-e büfé és auíósbolú?

- Bitfé salrnriképp. Az alapvetó autós cillkek (éksáj, izó stb.) és

természeteseíl olajok kaphatók lesmek,
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Ilány sremélyes lesr a benrinkút is mikor úarí nyitva?

- Veiem egir{rtt lrárom trernélyes. E$lsrerre csak egv berrzinkutae fog
dolgoani én pedig kisegitó leszek. A pontos nyitvatartás mé8 ninc§
eldO,rrtve. Az m& bidos, ho$r hétvégérr is nyitva teszlnlq üszont
éjszaka nem tizemeltink. Rugalmae rryitvatartásra törekszek, atkal-
mazkoclva a helyi igértye}írez.

A leglényegesebb lrérdés: milor nyitnak?

- A tervek ezerint május l-jén nyitnánk, de a vállalkoák már
csúsmak. Elvileg még lehetséges ez az idópont, de na5ron pa§szolnia
kellene mindeírnek. De május hónep elején minderrképperr nyihrrrk!

Cr -ly)

BRDEKES SIIGBK Az ORVOSTI]DoMÁNY
TÓRTENETEBÖL

vL

Az újkor lrczdete

A l'l . szá,zad döntó fordulatot jelent a biológüban (b az orvo§-
tudománybarr" két dolognak kOszönhetóerr; a rdrfteringés felfedezé.
gérrek és a mikrosd<óp csodájánák.

Wiüiam },{arrrcv angol onros lria le elótzór helyeten a vérkeringés
miberüétét, s ezei iefelíette az tljkori életün alapkfirct. }larvey nem-
csak elképzelésekre és megfi5lelésekre hívaíkozott, lí§érletelikel is
bizorryította elgondolásánsk helyességét. Eryeditl a hajsálereket nem
ismerte jól, mivel nern voit, ünivei láthatia volrlr öket. Érdekee
módon az esz.köz megvolt már, de }larvey nem vette észre.

A §zázad elsó évtiredeib€n ismef,tek voltak már kulonbozó na5lí-
tók, de tudoínányo§ élra csak a Eufuad második felében kezdtrek
használni őket. Anüorry varr Leeuwenhoeúc holland posdókereskedö -
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- alr puszta szóíakozá§ként kfuátet| nagyilókat -, minrlent, ami a

kezeüs/éb€ keíül| vizsgálat alá vett. És2íevette a vlzben és rredvekt}€íl

hemzsigő, addig lát}niatbít - apró lérryeket, és hamarosan_ fure kelt,

mrlen 
-hihetetiar dolgokat lehet tátrri ilyerr nng5r{táshan, Hamarosan

Európa-szerte megindult a milcrosz.kópos Lttatás. 
_

a borog*i lÜr..tto Malpighi arralómus és_ éJettanász a mikrosz-

kop segltségével megteíeíntette a §zOveüarr alapjait,
'ez 

árvoítudomanytan eryelőre inkább a kutatas gazdagodoti, mint

a ryakorlati syósy1lá§,Nem is csoda" hiszerr rengeteg volt az azelótt

t ffat ttan tbTfedánivalo. Ez az elméleü kutatás a kovetkezó korszak

gyakorlatának dolgozott, igaárr hasmot belóle a kővetkeú szí,zd

Üetegei hri*ak, niivel tomérdek fontos reszleí}érdés űsztáádott"

"*.Ívur 
eg5.r€ közelebb é§ közelebb kerültek a betegségek lényegi

tblismeÉséhez.
Az arrgol orvosok turiomárryrrs tár§a§ágta külhültek, legtöbbjitk

nevét ma*is órzi e5,-e5, arratonómiai képlet va$, orvo_si eszköz,

Thomas Sydenham-Ó áeg kell emlitenem, mint nangol Hyppoc-

rateszt", akt azért tisáeliek meg ezzel az elnevezéssel, mert a

Út"gaá -"[etti tapasáalatot töbtrre becsülte minderr elmélekrél, Az
O higyÍmányiía vezethetó vissza, hogy az nngol,.orvoslál még mt is
aOniúen részestü a "virakon és figyelil' elméleét az erőszakosarr

rr 
"*ors 

beavalkoással szenibcn.* 
Né."t nyelvterületen hiányzott ez az összefogás, elszigeltelt kul-

rlukozpontok megiéte rnialí llelrezebberr hodoltak be a racionáis

sondolkodá§nak.' Ósszességében ettól kezdve loIyamatos t§tödés jellemzi alz oívo§-

rudomárryt, áely egyre gyorsabb léptekkel haladt a betegségek valódi

megismerése felé.

Rerrviné dr. Torontáli Rerráta
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FOCI KRONIKA
l99§. március 2§, Sarrdorfalva II. - Cserrgele 1 :2 (t ; l)
Csengele: Kucsor4 Molnárr J,, Csókasi T., Frariczia, Szónyi (Molrrár
§. 70), Petó, Kiss N., Pigniczki A., Dóczi. Heim, Túri.
Cterrgelei góllovó: Heim (2),

Kilz<lelmes- de sportsrerű mérkőzéserr a cserrgelei csapat minderr
játékosa naglrszerü teljesitmónyt nyrljtott! Aú hiszem a mi csapahrrrk
ilsszes tagja lelkesebben jáiomű, ér minderrt megtett a siker&t.
'I'elieren megérdemelten g5rózttlrrkl

l llabdanúgó megyei III. osááIy

I Gsengele az élen
Az elmúlt hét végén tizen-

három. méIkó7éssel rajtolt a

§ZrrYgr§ttU§ relíeobezett.
c§eneielén öneróből szeretné-
nek a má§odo§ztályba jutDi,
mindenesetre a sándorfalvi
akadályt biztosan vették... A
Székkutasnak eddig sem volt
,,ellenfele" a ,,C" csoponban,
hiszen amikor a páyára léptek,
minden csapat fejet hajtott tu-
dásuk elótt, rÉmélve. ósztól a
magasabb osztályban is helyt-
állnak.._

(Végül egy kéÉs az egyesü-
letek vezetdihez. A mérkózést
köveíóen az eredményt közöl-
jék a csl-sz üzenetógzítós te-
lefonján a következó számon:
M-óa 3l3-94o).

Eredmények.
A-c§oport: tKv-UTc tI.

4-1 (3-0), Baktó szilfuk-sz&
reg U. 1-1 (0_0), 'Ópuszta-

7. smtE. sf, 10 4
&T,§ásziget 9 2
9. Bákósziálti r0 r
lo.UTcIl. l0 -
B_csopoft

I. c§.íg€le ll 1

'" 
síndo.f.lY! 9 6

3.Mó.ih.IL 9 5
4- xist€l.k lr. i0 5
5. fuoíhalorn 10 5
ó. Pu§zttn rl 4
7-zÁllfrbó r1 ]
E. otümik l0 4
9.Doma§*k l1 4

t0. Bordány tI. ll 2
11. Balá§§ri ll l

szer-Pázsil sE 2-3 (2-2).
JATE sC-szentmiháIv 3- l

6. aakű i,l' 95- 416-16 15
4 n-8 I1
1 lll1 9
7I+ll 5
9 6-34 t

3 26-\9 22
2 u-l0 |9
l 2I-9 lE
3 29-u l7
4 23-13 |6
1 A-2Á 1s
3 u-l9 11
5 2t_I5 13
ó l8_t9 13
1 16-42 E
a 22.42 5

1. §ékkub§ r0 r0 -
2_ Ánbró/alYá 10 E _
3. EP€íj€ t0 6 l
{. Feren§Z II. 10 5 -
5. §ziMncs 9 4 2
6- M,,m1.1é l0 4 -
7. Kübek}áza E 3 1

E. Ihrek€8yllóz 9 2 1
9. Pitvm 11 2 -

l0. Kiráryh§s,.§l0 1 1

{}-4 30
§-l3 u
n-M B
?3-u 15
1}1l 14,
l9-,l9 12
r0-1r l0
|2-21 7
13-25 6
6_ó0 .t

Bollr Bár
A Délmagyarorsuls cikke a sándorjahi gőzelem után



1995. április 2, Csengele - Balástya 2:1 (l:1)
Csengele; Kucsorq Molnár J,, Bama" Szónyi, Bang,ó (§isák 65)"
Pigier (Dóczi ?0), Petó, Pipgticzki, Csókaei §iss 45)" Heim, Túri.
Csengelei gőlszsnő: Heim (2).

Kt]zdelmes, de sportsrerü mérkózésen hirzadtrrk a g5iózrlrnet|

199§, április 9, Öttomos - Cserrgele 2:3 (0:2)

Csangele: Kucsora, Molnár J., Szabó, I)óczi, Bama, Losonczi, Kun,
Szabó (Kiss 45), Frarrczia Csókási (Vincre 70'), Petó, Tiri.
Cserrgelei góllovók: Petó, Kurr-§zabó (2).

Egyáltaián neln laManlgásra való idóben a nagyobb Ékaía§ur*ftal
góztttnk' 

Vígh István
edó

NEMEGYESULUIYK
PaSZTASZEkREL!

Ápritis l-jeL aobndozús nqi suimunkban jebntullk be Csengele
es Pttsztasner egesillÉsét Áfti* még emléheapk g ká éwel qeftlt-
íi úpnü§i ttéflinkra, a2oknah lebűnhetdt o §zerző suignój* Á. T.

Ez ah*or is. mosl is Áprilisi TtéJű jelenleű. A*ik valamelyest
isneúse* c nénabeth a^ok t rdh{ű&h, hlg a dl. Nten orrd
magatu! dr. Sen*it jelent De ha még et §efr, lilrrt íel" ahlror oű
vot u, egtesülési dtitlm: I99§. $,qlemhel 3I. Ityen nqt nincs is a
nqhbbuír, a szeptember hónqt 30 nqns.

M.M.
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rEsztjzóngs A :IENGELEI FALLINAqz KRA

Ez éqben nen lesz Csengelei Polgúrőtlap, ezért a vilóghábonis
etnle]mü avatásához hapcsolódóan az Önkormár4lzat, a "Csenge-
léért" Egiesltlet és a Polgárőr Csoport közös szervezésben Faluna-
pokat rendez.

A részletes prog7am még kidolgoás alaít van, most még csak a
tervet ismertethe|ük, ami még v( lozlnt:

Jania,s -?. (szomba):
Délutárr: Nacsa Jánosné tennésretfotó kiálliügának megnyitás4 nép
rnúvésztti ég festmény lciálitás mogrryitása a Faluházbarr.
Este: Citeínzrnekar és aslzonykónrs fbllépése a Faluházbatr.

Jllnils 1. (ttuórnap):
Déluülm: Lovas felvonulás,
Esíe: AratóbÁil a Faluhááan.

Itinius §. {hátb):
Delelőtt: A világhi,bonlr emlélfinű felavaüisa

Aa emlébníI avatására meghívást l{apott testyélközségítnft, Enng
is. igl valószlnűleg a német vendégeket is kösünheü'i}k a Falunapo-
kon,

I{olnár Mihá$,

A FöLDMtiNr,b szövnTsEc C§rNGELEI
CSOPORTJA 1919-BEN {V. resz)

Folytatjuk a férfi íagok névsorat:
189. Muhel Jarros No,60. 1919.V.25.
l90, Gorog Mhály No,399.
i91. Gyovai Já,nos No.323.
i92. líarkai Márton No.329, ll
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l93. Feliete János No.202.
l94, Balázs András No.384,
i 95 . Ttsocz}i Antal No. l 3O. tl

ll}6. Kocsó [íry!] Antá No.1 ló. 19l9.VL l-én
l9?. Kalmár Gábor No.4l9. lt

l98. Hegedús József No.275. ll

i99. Rokus [t5l!] l,íárton No.156. ll

200. Eszik [?] iááó No.?l,
201, Saics Imre 255.
202. TamasiPál 108.
]03. Pölös Sárrdor No.?6.
2ü, Tisócz-ki Járros No.374.
205. Szarka K. István No"3 l -5.

l0ó. Fábiárr János No,398.
207, Szarka Kovd,cs Gergó No.372.
20E. Sarrdor illés No.23l.
209. Kucsora János No.344.
] l0, Pefuács istván
211 Horvath József No.380,
[l l2-es sorsám nincs!]
213, Sujmosi Antal No.30.
214. Kovács i,ászló No.30.
2l -S. Sujmosi Mlrály No.30.
21ó. ríafuaíyi [15rl] Ferencz No.429.
2i7 Gurdics József No.375.
i 1E. Kulrnarr Mháy No.20i.
219. Balog Sándor No.395.
220. TóthAnt*l No,2ó7.
221. TóthPéteí No.267.
222. NaryLajos 29?,

t

ll

n

ll

ll

223. Vincze József No.428. l919. VI.15.
224. lfi , Yncze Jőuef No.428.
225. BuknicaPál No.4.
226, Kovács lrtvárr No.289. t'

227. Kovács Mhály No.289" ll

228, Koviics Fererrc No.289,



229. Cyovaji [íg3t!] Anlal No.285. ll

230. Beceei MihÁly No.394.
23l, Török §ándor No.3ó6.
23?, Horvát Rokus Nrr.37ó.
233. Szabó János No.2. [pirossal átírva:] Káló János No.96.
234, Máté József No.40l.
235. Bóres János No.199,
[A 236-as sorsáTól rlj fttzet kezdve]
236, Kasza József No,126.
237 . |fi.Kasn Jónef No.129.
238. Csálci Is§án
239. Rozsnyai István No.273.

l919.VI.15.

ll

Molnár Mihály

,?HIRDÉTESEK
lr{egilyitottam eglétti ngnédi irodámat 1995. április 5-én a Kistehk,
Kossuth u. 88, szam alatt (Frédi Autókereskedés).
Úgíérogadá§ : snrdún 1 3 - 1 8-ig, pénleken 1 0- 1 3-ig.
TeleJon/fm: (62) 364 430
Mindennemű jo§ üg/itltézés !

Dr, SulyokJózse!
ü*véd

A kinai bolt az alábbiakat kinája kedves vásárlói részéíe:
€duócipók 1680 Ft-tól 2190 Ft-ig férfi cipzáras fekeie cipó 935 Ft-érl
férfi sdne§ és fehéí alkllmi hlínzett ingek ?00 Ft-ér! nyakkendók 375
Ft-ért, ryermek sportcipök 540 Ft-ért, nói hálóing 37Gtól 470 Ft-ig,
bébi cipók 480 Ft-ért.
§reretettel vá{uk kedves vásárlóinkat, valamint na5lon kellemes
hrtsvéti itrmepeket kiv&runk a falu egész lakosságanak!

A kírrai bolt dolgoái
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Dr Srlter .Arrdrás állatorvos rlj telefonsáma: 06"20 / 364 208.

.i C smgele tanya 9ő. szám ahlt (a volt Kun-Szabó tanw)
ne gkezdtem Jérfi szabó munkámat. lvíéret után, valamiat minde4féIe
iatirást vállalok,

Báthory Ferenc

Biüelős lFÁ-vgl sóiler száltfllist pdltnlo*: I.100 Ft/mj . 30 m3 fe-
tani megrendelés e§dér, L000 Ft/m3 . Étfuhlődtli C§óhlil§i Zotftirr-
ruiLl g Csengela, Felszabgdalás a I5/Á, szú,m alú vag a 386 I73
leleÍonoíL

C;aládi esenényeke (lakodatolrr, ballagáx stb.) 220 Volttal rnilködő
hlitőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a (lsengele, Petófi u.20.
szgm alatt. Telefon: 386 082.

Vollrswagen Jeí,ta 1600-as, injekúoros, 15 óves gépkocsi 200.000
Ft irányárért elaü vap 20 ez.er dh vályogért illetve bármilyen
épíúóanyágért elcserélhető. Érdeklódni Pigniczki Péternél (Kis-
t€lek tanya 352.) vagr Vígh Á.útila palaclomtí ital bolíjában
(Csengele, Május 1. rr" 52.) lehet.

Ertesííem a lakasságot. hop a Csengeb, Csatrtrna utca 2. szhn
alatt megkeultem adótanácsadói é.s köryveWi te.vékenységemet.

Esíénftént szemé$lesm a fent! címen. napközben a 38ó 132 tele-

_fo rts zámol vaglok e lé rhe lő.
Cnkó lláíkó

Ért§§ft,ínr a ü§rtol' L*o§§ágod" holy t994, Jrrrár l-
tóI trlrori.rvamrÁ§í9l bóvrll a téYdl.ny§étem.

Vállglomnd.ó 6 touta tdrer srállíásff. lúl-
ó§ bclíóldön ógy|f&t

Tótb Tlbor vállg}oró Crrr8els, Bdürrul.
Tereíon'ísl 621 3t6 §46 R-lct ío{l: 0ftr0/ 3§4 35§

o&3o/ 354 355
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Vállalom fotó é§ vid€ó felvÉíelek ké§díé§ét (estrüvő§
lakod§lrnalr családi események stb.). F'oúó cikkekeí áru§íúok
§zlnes amaíörfilm kidolgorás 2 nap alaít 20 Fí./lrép ámn

Nacsa Jánosné
Kisúele\ Idossuth u §4. srám

i 3ó4541

Simson kipufogók ós egréb §imson allcatrésre§ vahmint ETZ
r50 é§ ETZ t,§í mcúorkertkpárolúor kipufogók a bolű árrál
olcsóbban kaphatók a srártónál:

Varp MibÁly lakatosnál
KistolekTanya É.iff

Minden tiprrsti srivat{pl j!víúá§áú, úovábbá hártáji gépekhet való
allratrészek síárfá§át (fogaskerék stb,) váIalom. PB-gfu
srabványos csatlekoró fuörhölóhör stb.) ólhnden kepbató.

Déuc* Baláas rálhlkoró
Csengele, Felsrabadulás u. 3. sám

a 3ff017

§arancía felelösség-, casm-, taMs- és lagunbiríosításí lútheí
Csengelérr, Résrleúes tájélcrbtóval álhk a tisztelt itgfelek
rendelkerésér*.

§tlli Lajosné
a §6044

csenoé|ei /7WIMfu A Crtagdti Pdg&& Crtpct rfuogClinú l{jo

Kiodia é ro}ecrodtia Creagetá Polgár6r Ctopct Felelth kiadó: Kuaora ?étg
§zötcsá6c€8: Cltngcle, Felrzabaórlár u-.l l. Felelór rzcrtesáö: Molaár Müály


