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Ezt lrlá* Cseneelbiíl 30 éve:

HÉIrszÁz HoLD Közös TELEpiTÉ,s

A cserrgelei termelószövetkeretek több mint tízezer holdon 8azdál-
kodfttk. A tsz-paratáok a közös jövedelem ryarap{tÁsfuak epik
ígéretét a közö§ telepité§ű szólókberu sóínölc§ösókb€n lárják, Az
utóbbi négl évberr osrze§en 4?7 hold 5iUmolcsö§t é§ 234 hold sólót
telepltettek. A község lsz-eí az idérr tljabb l25 hold 5rilmölcr és 6?
lrold lzóló {elepitését tervezik.

Megielerlt a Déhtagnrorszóg 1963. auglsztlts l-jei számában)

"RENGETEG TERVEM VAN, DE A FoKoZA-
TOSSÁGOT BE AKAROM TARTANI"

B eszélgetés Eonáth I rén íótwtáro s -banílve l&lé sl előadóval

Márcirrs elején vetíed át a lónyvúára| de csak másfél hórap
múIva nyitoíúál kt Miérí?
- A körryvek te§esen rendszertelenűl voltak, össze-vissza pakolva a
ftrldön. Eló§ár is az egész könyvóllomárrl betűrordbe kellett suedni,
az új heíyre bepakolni, majd lel{ározri. Itt is nary problémÉik voltak,
rragyon sok könyv nem volt heláltárrala, arnit nekem kellett utólag
megcsinálni. A katalógus szelcrénybe is napon sok kónyvet kellett
becedulázrrom. Kozben elvégeztem egr alapfoktl kOnyvhirosí tafifolya-
mot is. Bzekkel telt el 8z idő.
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|!oró: Molnár nnihátu)

E ares " iól tájékomííl'
séei nóllrül nyerícd el
rannak?

sz+mólyek aaí íerjeszteííé\ ho$l érel,í-
erí a heosríást. Milven vOgzeitsegeitt

i-,jósár is víul cgy §zakrilurkiu biigr,vl tvarr.rorl női nr}r*észítesbö1,lirra leveiez.ó lagözlrtöll ól,ellsógiztan, .oi,Í *i"Cg"ailigy urnpro-r:ü s7rmiiogépe§ tarrtb\anrcri. aml 
_prog,ramö7ot es"opcraton vegrett-ie.pet adott. Iilrberr a; év.bel r 

_1>crlagogial e§sasae; Üi)r.ll*iru,i,ry,lzereáem és íblr,ctlek a Juhász Gyrla Tanarképzi Fóxkola peáagógiai
ie.t elezii taqozatara, Ez tresv evts i*kola es a 

"ig"n .li;io,roi na\enlróg bevemm.:d, honi a köTyr tarosi munka **li"tt hétkiior.p

r*i|* 
este n;,iíra íarúo<I a Faluházaí_ i;8},;il;-;t §ncrsi-

. r:i:'",":l_,::qlt 
a, vóiePer|.vem, Lánto§ l§tvíül. j]gwtt erettsegi.áent.: j: l§ ;l F}effi8o8jai assa§áens tanfol;,amoi is *§rutl r.egeátl el. O

}: on 
::kat,s3rt nckem. kivette reszet a l.alunapok *r"§irusut*.ti u.,e{úT|v|tlllasalx)i ls, ,A tervek szcrt nt szepternber 9-en itlqttnk rissze-ll,,lrngodni es itl hel;,ben kivál*,k l"t"l*p.,&rü. ii á 

"'i"".rii'akban itnid nekem seglteru,
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rt kön)rvtár ar idfu meíüyi pén í kapoít kónyvek vásárlására?
- Az elgó félévtpn nem kapott semmit, Most van ígéret 20 ezer
forintra. fia öt§zaz forinlo§ áliagárrai szímolok- akkor ez 40 dáfab
könyvel jelent, de ezek köz5tt nenr lesmek komolyabb, értékesebb
albumot, lexikonok.
Í)ves szinúen mennyi pénz felett rendelkeahetsr a lnrltrlrális pmg-
ramok srerverósénél ?
- Iiyen keretem nekem nincs. Minderr egte§ píopÉín szervezésekor be
kell nrerurem a Polgámrested Hivatalba: eá akarom szenemi, ennyi
pérrz keüene, Ott kell megeryemem.
Miket tervcrel még a Falubáeba?
- Rerrgeteg tervem var\ de a fokozatosrrtgot be akarom tartarri. Nem
lehet mirrderrt egy§zeíTe elkezlerri, mert aklcor egytkbót §eín le§z
sernrni. Az az alapelvem, hogy minden eryes korosáálynak leryerr
lehetősége szórakozyri. A nyugdijasoknak szeretnék ery klubot
létrehomi, ahol hetente ery délutánon össrejöhetnerrek. A ryerme,
keknek a néptárc már beinduli, mo§t sugusáu§ l-jétól kezrlódik a
kézrnúves foglalkoás. Ez is heti e$r alkalmat jelent, és o§arr
dolgokat tbgunli késáteni, mint amiket a lalunapkor. Ide felnótteket
is várrrrrk! Sokarr kérték, hogy legyen aerobik. Ezt is szeretíréín a
késóbbiekben megvalósltarri. Az asszorrykórusi inkább téien lehetne
összehoau. mert ilyenkor ei vannak az emberek tbglaiva a merőgaz-
dasági mmkákkal. Jó lame eá i§ lélíehozíú, tnert í€en is vrrlt ilyerr
és hiarryoljárk.
Sok sikert kívánok erckher a programolrhoz!

Gr Jy)

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
A kovetkezó önkormányzati ülés
1995. augusztus22-én 1B órakor

lesz a Faluházbanl
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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gele c§apata a ll. helirezest erte
el, JuLdornkérrt egy Polaroid
fénvkepzógépet kaptunk" amit a
i.)sengelei Kronrka gznrkegzt{l

sége jól tud haszrosil,arrj {e sá-
munkban Horváth kén feny*épe
nrÁr ezel késátlt). Egvmi érteke-
lésberr ket csengelei szemett }r*,

ivezest: 100 m-es ibtasban Csö-
kási Jenő elsó_ sirlyernelésben
Koirasz József nráa*ük iett.

Remélem a esmtgelei poisarÉ"
rök sikersorozata tovább fog tartarri és jOvóre is bü§zrkén §zá,ínolhatunk
be iu eiért eredn-rényekröl!

}v1olnár MilráLlv

rAI-wAZí H|REK

,4u6u,sztus ! 9-én egészna1;o,; rilldezvény lesg a Faluh(lzban.
..4sztalitenisz é,s biliárd tetsony lesz, rneb,fe ,,áüuk a jelentkező,

ket! A versetwp.kre jblkészíilési iehetóség adax mirulen hétköznap
]8 és 22 úra hö;ött. Egl biliúrd űsztal és két pingpong;asztat óll a
:;portolók rendelkezésére, Nevezési díj "felnőtteknek 300 Ft, g,,ere-
kekaek 200 Ft,

2ü órai kpzdettel nilsoros at lesz "I}afuasór" cinnel, a budapesti
llidám Seinpad és más ,fővarosi műyészek előadását lehei
,neqt€kinteni másteí órtm át, Lesznek operett részletek, tnagar
nóták, világslágerek, noszralgia dalok, humor és kacagús. Továbbít
felkip a csengelei ,4ratryeső tanccsoport, A belépőjegek ára 200 Ft-
as áron jegiezhetők etó a Fatuházhar.

Egé,sz nap kiallítá,§ lesz hefui gtíijtök aqlagából. Kérem afuan
s zen é lyek j e le ntkezé #t, akik gúj ratlényiike t s zívesen kiá l!ítanák!

Á iegi|jabb szurfto lóttk

Howáth lrén
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EzllrláMlan*:

Bá,nÁfl r..itocarÁc MAcTAnon§aÁGoN

Testvérközségíinh, C sengele újonnan *,áhsztott polgármesteré-
nek, Sánta Ferenc meghtvásara néhótty eringi csalát| ellátogaton
falujukba.

Csoportankful íaríott Wllí Hamberger is, aki az augusztusban
ideutazó eingi fatahk táborozását szefvezi,

Pünkösd elótti pétttekm reggel 6 órakor taláIfuztunk útiíór-
sainkkal a vadászház előu, majd szenéIwuűlful indultunk úlnak.
Hűvös, esős idő klsérte utunkat Bécsen, Gytíftn és Budapestett
kereszll}l az auiópálllán, amely már majdnem úticéfunkig, Csenge-
téig ki van épíNe.

C sengelére érkezvén az önftormhryzat szivályes logadtatásban
részesített berultnket. Yendéglátóink már késmn úlltak, hogl
sailláshelyttnkre klsérjeneh Érkezésanft napjdn heves zivatar lepte
meg a vmdég és vendéglátó sereget. A rcbbi napokon ragtogó
napsütéses időjárásbcm volt részünk, A meghMs ahpja egl hábonis
emléhnű avatás volí.

Szombat dékWtt a Falaházban résztvett nk ?.E, termé§zetíotó
kiállltás megnyitóján. Itt megállapítottuk, hogl Csengele és kanyéke
nagnbb területekeí mondhaí mint Eing, de szemmel
láthatóan naglon hasonhak. E kiállttásnl egidőben eg1l másik
teremben kéanííves íevékenységekkel foglalkoztak az érdeklődő
perekek, Pl. nákból készltettek babákal szahnából díszeket
Hllönbözó méretelrhen, Ezekből a suhnadísnkből emlékíll kapfunk
eg/et-e&let, metyet haza is hozhamlnk,

Délután az iskalasok rajzversenyét tekintettl}k meg. Az egik utcót
lezártá* és a glerekek az asz,faltra rajzolva szabadon engedhelték a
íanláziájukat. Mindal, anit a glerekek fudnak, itt láthatóyá vált,

Este eg/ ol_vm rndeaftnyen tletttlnk részí, amit mi hazai estnek
fievezünk, Gyerekek és íelnőaek népdalolrat énekelue tancolmt
mutattak be, ep furulycsoport produkcióját hallhatfuk, majd egl



magqr citeftJzenelu| kkérte az estét.
Yasárlap Csongrádra kiránfultunft, egl Tisu-parti városba.

Mivel Magnrotszág tOrthlehni eseménye.kben gazlag ország, lgl
eel ftg templomot, mrrzeumot és egl eredeti állapotában fenndlló
parasztházat tekintetfr\nk meg. Megmutatták a Tisza-parti üdüaket,
ahol az épilletek lakbakon álhak. Ehnesélték, hogl a folp é.vmte
egl-ftét alkalommal árad, lg) éltheíő|é váh számunkra ez a Íajta
épltési mód. Este lovasfogaton érkeztünk a htWrházhoz, ahol a
smbadban nagt bográcsokbatl nár tőzték a parkőltet (gufuó*). Á
kttlúrház nagltermében egl tdnciskola tantúnyai standard- és
latinamerikni tá cokat mutattak be. A 10-20 év hözötti jatalak
előaűsa értékes látnivalót rynljtoít. Ezután az általános tánc
küvetkezett, melym az eingiek is fi)rgén momgtak.

HétJőn l0 órakor kezdőddtt a szabadtéi mise a telavatandó
anléktttű előtt. Egész Csengele talpon volt a szegedi megléspaspök
celebrálta istentiszteleten, majd az ezt kfuető emlékmű avatáson.
Mnta Ferenc polgórmester fumepi beszédében a háborús időbe
emlékezett, résmétét Jejezte bi az éintett csahdobtak és megem-
lékezett az eglko? elesett polgúnársakról. Megköszate az
adományokat, az emábnű épltésében n}nljtott sestt§égért, anefuk
nélkül saját erőforrósból a kazség nem fudta volna ezt meglaló-
sltmi, Nekem is lehetőségem nytlt pál szó erejéig a hkossághoz
szólni. Baráíságunft jelképéal áffiyúitoűam Mnta polgármestemeft
az eringi község úszlaját, melyet mindjárt lelhtlztah a sajátjuk
nellé. Á fispök úrral töltént beszélgetésllnk sorlm meguduk, aki
jól érti nyetvllnket. hogl az utóbbi időben tóbb hdbonis emlelanllvet
avaíott Jel. Á szocialisa idóben csak a szovjet níntaképekről
ú lltthattak ém léhnűv e t.

Kedden kora reggel indulunk ham. Egl kózeli viszontlátás remé-
nyével vettünk búcstlt a csengeli polgóroktól.

Hoffmmn po lgármester

Megielerrt Ering rljságlának" az Eringer Bote-nak 1995. jűiusi szá-
mában. Forditotta Mészrirros Aíanka,)
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FEJEzETEK ERING rönrsNBrnBól vIl.

A,r eringi népislo}a krónilrája

t77o
Anton Bartl e5,háá tanári állásí válal Eringben,

17t1
Ez idóberr l20 grerek teszi le elsó vízsgÁjáí. A üzsgakölteégeket és a

tandljat a földbirtokoeok fedezik.

17t5
lt4ájus 8-átt és 9-én az eringi és a lcimi gyerekek vizrgázrak
Pfarkirc}enbeíL Jakob Praunsberger, ery rlapsámos fia kapja az elró

&jat etikábót.

1t03
A vasámapi iskolábon §, Anton Bartl esótt oktat apjával. Ó bocsájtja

a tanulók rcrrdelkezts&e a szükséges es?.közöt<et.

1t05
§, Anton Bartl tarránegéd lesz.

It09
Id, Anton Brtl elhuny. Fia lep nyomába, 22 éveserr.

1t10
Anton l,ettner lesz az rlj tarrársegéd. 120 grermeket larrltarlak.

1tt4
I{. Antoíl Baítl hossá betegség után meghal, Utoda a 28 éves ingol-

stadti Georg Felser jogglakomok lesz.

181§
Helysalke miatt két tumusban folyik az oktatás.

1tl6
Az ober<lietfurti Thadáus Dollmarm tanársegéd,
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1t29
l30 tanrrlója varr a mrmkarrapokon törtérró oktatásnak. 69-or jámak a

varámapi iekoláM.

1t46
Barrmgarti Hermaím sóf egi rij iskolaépüethez földet és 20.0m db

téght ajárrdékoz.

1t5í
Elké§zül a két tanteíme§ új epület.

1874
Kiaiakitanak egi második tanári áilást.

t3!rt
A továbbiakban is meglévó helysalke miatt egr nagyobb iskolaepület
megépitése válik sznkségessé: három tantoerrrrnel, ery bererrdezeít
irodával, két szolgálati és ery háznesteri lakás§al. Az építés kOltsége

4Oexrmátka.

1t99
Felavatják az új iskolát.

t992
Az irkola éptllete már nem fulel rneg töbtré az etvárásolcnak. FebruÁr-
banépitési pályázátot anak ki. A munkáatokat júüusbarr adjákki.

t994
Tavasszal megkezdődik az épitkezés.

r99§
Április Z+-*r a gyeíekek birtokba veszik az új iskolát, 4 tarrárral és 2
g,,akorlati tárgrakat okírató taneróvel. Összesen 96 gterek jár ebbe az

iskolába Eringból, MünchamMl, Kimból é§ Fúí§tbefgMl.

Mésrarcs Amnlra
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l. vlDfo-pHollE
§por)T§Ap

A Csengelei Községi Sporte$lesület 1995. augu§ztu§ l3,án (vasár-

nap) sporrnpot reido a Video-Phorre Kft, és a oserrgelei Örikor-
mányzat tÁmogatásával a c*engelei labdrrigó pályán. A majáie
jellegű rerrdenény részJetet programja a követkeá;

8,30 Ümepélyeemegnyitó
9,00 NagypályrtLs laMarúgómérkózések a Csengele Vándorkrpáért

Elsó mérkóás : Cserrgele-,Balástya
10,30 Má§odik mérkózés: Opusáaszer-Pusztamérges
12,00 Ügyességi autóverseny (obbkategórióban)
14,30 1 l-es rűgó bajnokxárg
1 5,15 Karate bemutató
16,00 Délelótti mérkózések veszteseinek rnérkózese a 3. helyért
18,00 Délelötii mérkózesek gyózteseinek mérkózése a Kupóért
20,00 Eredményhlrdeíés
20,30 Utcabril a focipalyáruil (rossz idó eseterr a Faluházban)

llene; §ánta István és zerrekar"a

Z2,0a Tombola sorsolá§ (f6díia: Morrrrtain Bike kerétpár)

A helysztnar céllovolde és köIhirrta alt rendelkezésre. A büftben
ebédelrri is lehet.

§zeretettel váriuk a rzór*loeni
vá$qókatl

Crerrgele Községi Sporteryesulet
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rrÁ§ÁnxaprÁn
A li,síft s Kerc§*edebni Éultt vdíüIt &, tx cdatohérl felelísséga
nea tadan* yíIltthlí CéIszerlí a tásbt megelőzően a hclyt Polgb-
mesteri íIiudaü telcfonon telhtvni, mert eg|e§ vósúrok ehnuod-
hab&k,

A töviffiések felnldása: adlt-otsaíLgos úIIa- és kbakoű vásfu, ak-
országo§ kba*á vdsfu, bv-búcsínó§fu, R-rfuisfutdsb, n nv,n+
nűvászdi vttslb, oó-orstjgos úllút&sdn, oó*mgv-atsgigas óIIa- és

munkqép vúsát, os*-otszógos sertés- e§ hbalró vásdr, av-arrlóvá-
sút, uv+mgwautó- és manhrgéP vtt§lb

Áugusrtus l, (kerlrt): Bátonter€nye - oálL Beled - oalq Cegléd - oá"

Nagykanixa - oálq Selye - oőr, §zenlgotíhárd - bv, §zombaílrely - oáJq

Tiszaluc - oírk, Z,irc - oírk.

Augusztus 2. (szcrda): Miskolc - oár, Tó - oák.

Augusrtus 3. (tsütórtók): Járrosháza - bv, Órrod - oát. Vésztö - oólq
Zalakomórorn I. (JKiskomárom) - o{

Augusrtus 4. (péntck): Gyön§ö§ - o{ Gyuh - oák Hódmezóvísárhely -

o}r Pécs - R szombdhely - olt, Tomiszgttrniklós - ok.

Áugusrfus 5. (szombat): Abony - oá. Békéscsaba - oálq Hajdílszobogló -

olq Já§Zb€f&ly - av+mgv, Kecskgnót - av, Komló - oák és av,
Maryamandor-- oák, Marcali - oák és wr-mgy, Ocsa - oák, Pécs - oák+R és

tv, Poroszló - odlq Siófok-Kiliti - ev, Töma§z§{akó - oák.

Attgu§rhr§ ó. (vasárnap): Acsalag - bv, Ajka - &v+bolhepiaf,, Békéscsatn -
av, Bonyhírd - oár, Bugac - oá és olt, Csongrád - oáIq Debre*n - av,
Döm§ird - oálq Dunasz€ - bv. Gyomaenclród - oó}- Gyór , av,

}Iairt{rszoboszló - o}* Harvan - av, Hegyhóthodász - bv, Hódmezóvásárhely
- av" Jtrszlpáíi -oá, .Tásáelek - bv, Kapowár - ok és o{ Kapwar - oá,
Kec§kerrrét - {tv, Kistel€k - oólq Kóka - oálq Kömlend - sv, Kó§z€paly - bv,
Kungálas - oák" Lajosmíxe - oák €§ áv, Mi§kolc - ry, Mosonventrriklós -



bv, N!€ykrlrh - oriüq Ná8/kórih - ev, Özd - av, Pécr - ok+R ó§ ev, §iófok-Kiliti - av"
§ukotó - bv, §zeged - í§, szqt€* - av, §zcatl&ioc*rÉía - bv, Tó - &v, Tda-Tóv&o§
(Porcinhla) - bv, T*grye - bv, Tirzakéceke - 8v, Töfök§zfifuildo§ - ev.

ÁrrFrsnru ?, @€tís); Aí*ílí8 -bv, Dundrjvóroa - or& Füze*otrony - oó,l(. Gyöugór
- av, Ki.k&ö§ - oálq Kóírn€nd - oúk, Mezökóverd - oák Mo*omzmtniHós - bv.
Putnok - oálr_

Au5ts*n E. @d)l Gönc - oáb lv&l - olq Szombúely - oóh Zalaegerrzeg - oá,k.

Árr5rs,trx 9. (sre,rde): Csornn - oál_r- Hwer - oó, Makó - oá, Mezócríú - oá*.

fulglrirírr§ tO. (cn'íörlflt): Herceghalqn - bv, Komádi - orir Máyhit - orü.

Ánsr§rhr§ 1r. (pffrl): Ceg€ - oólq Puídlnéíges - oúlq §á§d - oák §rigáv& -
oárlq §zoübdhely - o&.

Áus§úu 12. (sroúal); Alsóczeativ&l - bv, Báragé*, - oálq Cró*&tyd§rovló -
bv, C§ákváí - oráú<, Felcrui - bv, Gödöllö - bv, H{dihn&áz - olt H4iűízóo§zló -
oh Jrúczbqérry - oá,k, Kecskenét - av. Kiekrrrrnrlsa - oálq Mohá§ - oólq Crd _ oó,lq

Pécx - ok ér rlv, §iófok-Kiliti - av, §zatl&inc - oák Tirzcn&ra - oálr, Török-
u€ffi|i}lós - oák

Argu§rúü 13. (v!§áIrql}: Banecóróű - bv, tsékéscsrba - av, csmá&alda - bv,
Cságzártötté* - oólr. Csqreg - bv, Crorrgrád - bv, Dóar - oálg Dárecan - av,
Fel§Ut - bv, Gódöuó - bt Hqiólrzobosáó - olq Hatvsn - av, Heves - frv, Héd€Íváf -
bv. Hó&nez6várúrhd - av. Jáezf&yrza' r - oálq Jálzrzgírr&fu - oák, Kpq§v& -
ok, Kerrkernét - av, I{emenepálfa - bv, Kmdtres - bv, Kirbr& - bv, Konrárol
(§z{tny) _ bv, Krrnhege* - rv, Kurmiga - bv, t óv6 _ hv" Mfoiakánénrl - bv, Minkolc
- av, Na$rlók _ bv, Ölbó - oó\ Páli - bv, PÁrl'ó _ oólí, PécÉ _ ok ét av, Pét - bv,
Pilismarót - bv, Pitva,oc - bv. Polg& - bv, Ruzsa - bv, §iófok-Kiliti - rv, §zege*
Kiskundorozs$a - ok, §zegcd - s\,, §zcate§ - oód §zombaíicly - av"
Tápióíz€ffinárron - otiil! Ti§zdíüred - ok er av, Tiwakécskc - oúlq Vqi§z.ló - bv,
Zalaegmzeg - av.

Átrglt§úlr 14. 0létfií)l Betes _ oírlmgv, Bélaqrffalva _ oák E§ek _ oál J& _ bv,
Kölcre - oálq Kömrtad - or& Páli _ bv, §fitr - oírk

rlsu§rfu§ 1§ @rtd); Bódvagilar _ oó,lL Fertö§z€fihikloe - oólg §zornbdhely -
oá*.
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rrínDETtisgx
KüIönbijq,ő tétlójú (tí}kép, suntkép, ólwoh slb.) kerde&eí képek
&keúek a Presszó meüefrl úrógboüomba NagsógtóI lttgően 600,
95a vag I }50 F't droa vóstiíOlhllók meg

N wdftn é Vlzh óny ó Eízs éb d

,4 |íillam és Szivánány Kf. líbagondozó munkásokat vesz fel Kereseti
lehetiség 25-j() ezer ,forint. Jelenl]rezni lehet a volt Honfoglalós majoi
telepen.

Gabona komMjnozát vállalok holdariként 3000 Ft-ért. Ezen kfiúl
bááá§t, szembehordast, sánüst és repaszelet szÁllííÁst is végzek.
Sóder sállítás bille.rrccsel 1200 Ft/m6 áron.

csókási Tibor
Csengele,ArarryJ. u,5. l 386 006

Táp-tskatüány }Ér§kcdé§tmöt éplóanrag áru§ltá§§al bór{tttt€m.
10 q feletü r,ásárlá§ esetén Csengelc ttfitletén dijtalan hááozsálliűs!

Bamnyi Józ§eí ktr§}fdó
Csengd0, Alany J. u. l. Estó 024 Ét|ióE0ó-60/4t0 ó?t

Billcnős LlÁ-uat sódet suií]líli,st pliltatnk: I.100 lVm3. Érdekí.ijdat kha
Csókóst Zolíónndl a Csengele, FelswbadulÁs * IS|A. súm alat vlp1l a
386 í73 íel?íofton

Családi esern&ryekre (lokodalom, bailagá§ §tb.) 220 Volttal mrlködó
hűtökocsit lehet bérelni C§ókí§i Lá§zlótói a Csangelg petőfi u.20, §Z{ín
alati. Telefon; 386 082.

liíte§ftmr aíivleh lakossásot, ho3y 1994. jrnrár l-tól
tehcrfuv.rrozár*rrl ból.ilh a tel*cny:fu col

vdűslom íeúó 6 toüíls tdr€f rzállít&jlt lúl-
<t belföldOn e6ruárrt.

Toúh 'I'ibor válla,ltozó C§€ígele, Bé*eu.1.
Telcíonlfr,\: 6?1 386 046 R.lelefon: 06ó01354 355

06-30/ 354 355
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, ,Ppnanel_,gjilpg KFT.

A Wdeo-Phone l(rt. műszaki diwkontjóban,
a Kistelek, Petőfi * 10. szdm glafr

automata mosógépeke! mikrohullámú §útőket, htitö-
szekrényeket, hűtőladákat, színes televíziókat,

szónyegírsáítokat, műholdvevő berendezeseket és

műsoros magnókazettákat vásárolhat.

1995. május 2-án bevezettük a úörzsvevői líárfyát,
melyek az alábbi engedményekeú jelentik a

vásárlásolinál:

2§.000 Ft-ig t o/o

25.000-50.000 Ft között 7o/o
50.{ru0-75.{n0ftközött 3o/o
75.000-100.frX} Ft közöű 4 o/o

100.000 Ftfelett sah

Törzsvevóink között a köveúkező év januárjában
100.000 Ft értékben sorsolurrk ki ántcielrlrclret!

Yá,rJu,k ked,oes oásárl ólnlm,üt

dddddddddddddddddddddddddddddddd,dddddddddd
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Vállalorn foíó és videó felvételek készííésót (esküvó\ lakodal-
malr, családi e§emények §úb.}. F'otó cikkeket árusííolt §zincs
amatöríilm kitlolgoás 1lnip ahtt 22 Fí/kép árcn,

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossulh u. 34. eátn

* 364 541

§imson kipufogók és e5réb Simson alkatíésrek, valamint ETZ 150 és

ETZ 151 motorkedlpóroklroz kipufogók a bolti ámál olcsóbbarr
kaphatók a ryártóná;

Votga MhÁly lakatosnál
Kistelek Tarrya 345.sám

8 lte rqr

Mirrderr tiputú §uivat§^t javitárá| továbbá hááíji gépelírez való
alkatréezek gyíirtá§át (fogaskerék stb.) vállalom. PB-gáz szabvárryos
esatlokozo (porkol{ihoz stb.) illarrdóan kaphatO.

Dénes Balázs válalkoó
Cserrgele, Felszabadulás u. 3. száín

t 3860l7

Garancia télelósség-, casco-, lakás- és vaponbiztosííást köthei
Csengelén, Részletes ájékozüatóval állok a üsz.telt üg;ttblek rendel-
kezéséfe.

Süli lafosné
r 386044

A Crengdci Po|g&& Cl{p(Ít úmo*dóittit
ber mir ltárat oegidoó lryje

§a{a d§ §okszoro*ltja: Csmgedei Polg&6r c§q)art Felelös kiadó: Kucsora PétÉÍ

§zsk€s"l&ég: L]r€r!3ele, Felszóaórlás u,.l1- Felel6e rrudtesáó: Moln& Mihóly


