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Ezl lt:láh Csenpelérű la éve:

BETAKARÍTÁS NAPsÜrnsnnx

A §zép nrysüte§€§ ószrek igazárr mindenki orulhe| a betakrilás
késedelem nélkül, jó üternbon hAlad. A merfuarÁásmk mégserrr
elégedettek. Ioggal. Már hat hete nem volt esó könryéketkOq
homokon é§ kötött talajon e$raránt száraz a lüá. Nem köruryú
ilyerikor a t"laj megnunkálása" a veések jó minóségű elókésdtése. Az
igazi az lerrrre" ha e5, jó kiadós esó ütán egész október fi6rmerrtes,
napfényes mara&u.

Csengelén az Aranyhotnok Tsz-ben err;tencrére tava§ mély-
sániással müvelték a foldjeike! iry sárríás helyett megtesá a
tárcsázás i§. Nés/§áz hektÁron rnrr már fOldben az óEi árpe.
Ercmyolazhz hektárt bevehi ószi kalásm§ot*ál, bizmy sok idót
igérryel. E tájorr a sdtretrek most lenne a darrdárja, ha a szóló terrnett
volna eleget. Az idén megtórté,trr a "kiegreds" a pincegozdarlggal.
(Konírbkl Bács-Kishrn mqóberr a miénkénél jobb ára volt a
szólónet sokan oda §állltották teímé§üke{, tgl ez a téesz is.) Most ez
a kzvéske termés a megÉben marad. Jó a cukorfok, a most szedét1

rajrlai ridingé eléri a l8 fokot, e # már tiráességes árrat l€pí,ak.
VarL aíniból az idén ir lehet aekordot elérni. Soln még emyi
takarmátry nem íefmett. A silóást a mrilt héten befejezték, az ezer
vagonr5ri termés nagi résre szrrdáni fii.

(Á Délmagnrorsalg I98S. október I0-i számában meg|elent cikk
részlete)
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A lorrcrrto intézínótry& e, 1921. óyi LIII.
tmvenycikk alarpltotüa meg, de c§ak l924-beít
jel€nt npg a végrehajtási uta§itá§a. Ez a
í€ídclk€zé§ minderr város é§ község sáínáfa
elótrta a levente e5lesttletek feláüüsát,

A lewnte&ötelezettség l2-től a 23. éves
k*is, ilctólcg a katorrai smlgálatra
bevcnulásrg tartott. Ez évmte l0 hónryorr át
he€nklítt 4 ór&i kiképzÉ§t jelerrlett. A
foglalkozasokon való rnegielerrést a murikaadó
éc c geldrireló kótelee rrolt
biáositsni, A rcrrdelkeds megszegé§€ e§etréír
elárással vag fo{tfua| büntették a vétke§t.

A CSENGELEI LEWNTE
EGYESÜmr rÖnrÉNnrn

Levente jefu&ry

A hiár§aó leverrte köteles volt a mulasáását pótolni.
A levente intÉ,anényérrek élja a fiatalság honrédelemre vató fel-

késáté§e volt. Ermek érdekében alaki és légoltalmi oktaiárolrai,
lókiképzéseket tartottak, illetve a sporfoglaltozírsokon edrették a
lialalokat.

Nem tudjuk, hory a Csengelei Levente Epesüet mikor alakult
meg, de alaposan felételedretó, hogl a végreÍujtási utasttás
megjelerrési évében (1924) ez már megtörtérrt. Eleinte három he§er1
BelsócsengeléíL Vadgerlésberr és Alsócsengelérr voltak lcikepzesi
g,tkorlótere§ minderyik lőténel ellátva lót€renként l- 1 leverrte
prskával rendelkeztek é§ majdrrem minden foglalkoáskor
éleglö\é§retet taították. l938-tó1 Belsócserrrgelérr tartották minderr
leverrtének az oltlatárt, A leverrteotthgr és a lótér a mai korzeü
megbízotti iroda helyén (Felszabadulás u. l t.) ált.

A levente egye§,letek a honvedelmi felkész0tés mellett kultrtrális
t,evékenyréget is folytátak. }lavonta kétszer jelent meg a leverrte cinrú
l.aduk. A cserrgelei leventék $lakran rerrdertek táncmula*ágokat. A
Sregedi Rendórkapitánysfu napiparancsaiból
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Balogh Imre megbiabveb ] 929-ből

Csicsai Júnos és az egik bvente munkájáért kapott oklet,ele



- 311 -

Hí, Hr', szsgedi llti. vírlsi !lr!ni;ti paral*sncik:á5
], -'.rr]e]isa,l. : ,] ."i

_-----_ -_ - --__szám.

IGAZOLVANY
t luürott hivatalosan igazolom, hogy Y--9a!-Q-_::/--------_

...... ?. n r e _ _ _...,szuleteft 19 1! _ -, n i .-;i-e *-r-< r - ----oo

21 
". 

sÉry4!_rQr._ községben, nw a 9-*lí4-?-.----i
loventeegyesiilot leventéje, néÍ--. avi ---{Z--q-4l€-d-Z!--hő

-_!!.---tdl, tnj9_. e vi ----p-k!q !::--------. lo._í-_--ig .ugyn ,

leventekötelezettségér ek

becsülettol
eleget tett,

Erről részére az igazollályt kiáIlíton.
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Igazolás a leveníeklitelezetaég rc ljes{té séről
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C sengelei leventék az 1930-as években

megállapitható, hogl l930-ban ugyaír nem, de l93l-berr 2, l932-beí,
e§ l933-ban 5-_5, l934-ben 4, 1935-ben e§ l936-ban 1-1 balat
tartotiak. A Csengelei Mezögazdagasi E$resülei l942-ben e$r rádió
késztlléket ajándékozotí a leventék számára.

A cserrgelei leverrtéket a következók oktatták: Balogh knre.
Erdélyi Szilárd, G}.rrrkoücs Ferenc, Kérges Pál, Német József, Novák
Gábor, Támok Nándor és Varga Gyulá. A pararrcsnok végig Csic,sai
János nyugalmamtt tötórzsőímester volt, A kisebb leventék kikép
zésébe a na$robb leverrték is besegitettek.

A leverrte pararrcsnok na5r érderne volt, hory nem errgedte nyu-
gatra hrrcolni leventéit. E*rt a Sá agi uralom alatt börtönbe keíült,
Vegul az l923-as sátletésüeket csak elvitték.

1944. október 2?-én Cserrgele a szovjet csapalok birtokába kerttlt,
ezel a levente e$lesület tevékerrysége végleg meg§zűnt.

MolnárMháy
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t/i\§r\Rl\l APTá\R
Á üsí& a Ketesltedahni Eldből petíüh tit, u, adaa*bl feleltís-lbd űaa tadla* vóllahi €éls*aű a vásM mgdíh.őan a hebi

Pogltmayleí, flNaua &utülprl JEutl,t* mel, egle§ |aElDoIí eF
agadhdalh

A rővi&éxk Jelaldlsa: oóh-otsidgas dlle- é§ ftbakodó vdsb,
o*- orsuigos hbghó vti§tjr, bvbúcstbvtisb, R-régiséglósb, alnw

vásb, aó-otszógos óIlE ósb, oó*mgv-on4ógos
ólln- és munhagépl vásb, osh-otszlgos geflés- és kba*ó vúsdt, av
aaki,yd§út, al*mgv-ueó- es muakqqnúsb

Ot<tóber 1. (riasármp): Ajka - av+bol}rapiac, Albedrga - oák és
av, AEítfalva - bv, Békéscsabú - av, Borryhátl - orárk, Bucsu - bv,
Buga§ - oák, Buják - oák, Debrecerr - av, Drnakeszi , bv, Egervölry,
bv, Gyomaerrdr&l - oák, C6lönryös - av, Gyön5tösfalu - bv, Gyór - av,
Flatvan - av, Hódmezóvárárírely - av, Ipolydamásd - bv, Jókfa - bv,
Jás7apán - oá" Kaposvár - oák é§ aq Kecskemét - av, Kiskun}ralas -

oák+ar+lcjv, Kisnéínedi - bv, Kóka - oák, KOrmerrd - av, Lajosmizse -

anlr és av, Medgyese5rlraza - bv, Meászila§ - bv, Mskolc - av,
ivíocsa - bv, Nagyigrnárrd - bv, Narykamarás - bv, Na5lkóros - av,
BNarda - bv, Nyergesujfalu - bv, özd - av, Pécs - oák és R és av,
Rábake,ol - bv, Rábaszerrtínihály - bv, §alkóveslrii - bv, Siófok-Kiliü
- av, §zeged - av, §zob - bv, Smmbathely - kjv, Szendró - bv, Srente§
- av, Tab - av, Tamaméra - oák, Táborfalva - bv, Tiszakécske - av,
Tiszaroff - oá.,lt, Tószeg - bv, Tóókszentíniklós - av.

Olrúóber 2. (hétfó): Csongrárl - oá, Drrnaújvriros , oák, Füze§-
aborry - oák, Herykó - ok, Kölcse - oák, KOrmerrd - oák, Mocsa - bv"
Prlírok - oák és ttrmepi váu&, Ríóaszenbnihály - bv, Tiszaceege , oák.

Olctóber J. (tredd): Bátonytererrye - oák, Beled - oák, Ceeléd - o,
Dombrád - oák, Hegykó - ok, Narykarrizsa - oák, Pocsaj - ok,
Sajókaza - oák, Sellye - oá{<, §zcmbathely - oák, Tiszalrrc - oák, To.
rc,rry - bv.

Okíóber 4. (srerda): Jánosháza - bv, Kaba - ok, Mskolc - oák,
Szombathely - okt.4-8 közöti Neínzöiközi Ószi Vásár, Táb - oák,
Ves4rém - oák.
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Olrtóber 5. (csütörtök): Oí,od - oálí, Ti§zafuí€d - 04 Vé§2fó - oálq
Zalakomár 1. (Kiskomárom) - oá.

Olríóber 6. (péníck): Cegléd - Ipari, Mezösazdá§ági Kiálüü§ é§
Vását, ClórrgrOs - oá, C{^ila - oák, Hó&nezóvárárhely - o4
Szombathely - ok, Tomyigzerrüniklós - ok.

Olrtóber 7. (srcmbat): Aborry - oá, Siófok-Ifiliü - av" Báta - oak,
Berettyórljfalu - iermékbemutat&oh Békéscsóa - oák, Cegléd - Ipari,
Medgazda§ó§i Kiálüíá§ és Vásár, Debí€ceíl av és ok, Dunaszekcsó -

oák. I{ajdusmbosdó - ok, JásáerÉny - a\r|mw, Kecskernét - av,
Komló - ok és av, lüagrarrrárrdor - oát, Ndarcati - oák é§ av+rngv,
Ócsa - oák, Pécs - ok és av, §zava - ílrurepi vásár, Tomasrerrtjakab -

oak, Üjgá§z - oák,Z|Ic - úk.
,Olrtólrer t. (vasáraap): Abá{t§zalók - oálq Baja - av, Battonya -

oál Be,rettyórljfalu - termékbemutáo-ok, Besenyszög - oák"
Rékésc§aba - av, Cegl§ - Ipari, Mezógazdasási Kiáliü§ é§ Vá§ár,
Daba§ - oák, Debrecen - ok é,s av, Drnaberti - bv, 6ödoüó - osk,
llajdrtszobosáó - ok, tlatvarr - av, lieves - av, Hódmezóvásdrlre§ - av,
Jászdózra - oálq Jti§*amjenó - oálc, Kecskemét - aq Kisbajcs - bv,
Kiskurrfélegdráza - oák, rv{esáegrryó - oák, Mskolc . av, Moc§a - bv,
Na5iharsány - bv, Pásáó - oák, Pécs - oák é§ av, Pusúaföldvár - bv,
§iófok-Kiliti - av, §iójut - oák, Szelkszrrbnártorr - oák, Szeged-Kis-
ktmdorozsma - ok, Szeged - av, Srerrtes - oák, Szombathely - \iv,
Tááfu - oáls, Tiszadeús - bv, Tisufuí€d , av, Ujlráz - bv, Zalaeger-
§zeg - áv.

októbcr 9. (hétfó); Besrryó - bv, Béké§ - oá+mgv, cyór - oák,
Körmend - oák, Siklós - oák.

Október 10. ftedd): Görrc - oírk, §mmbathely - oák, Zalaeger§zeg
- oák,

Olríóber 11, (szerda): Ceoína - oák,Ivlakó - oá, M€aóc§át - oák.
Októbor 12. (c§ütörtök): Alsószeíúiván - bv, Drégel;,palárrk -

oák, Hajdridorog - oák, Komárti - oá, Iétav&tes - ok, Pálháza - oák,
Rasáy - oák, Tá - oák,

Olríóber 13. fuéntck): Sárbogárd - oát, Szigetvár - oá&, Szom-
bathe§ - ok.

Olríóber 14. (srombat): Báta§zék - oák, Csákvar - clák, Déva-
ványl - oák, Dekecerr - av, Drrnpataj - oák, riajdú§mbosdó - ok,
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Jaszberénv - rrák,. Kecskemét - aq Mernye - ok, Nagybaracska - rrák,

T.11ry$,.- tu, Ózt - oat, Patvarc - oa[ es av+mÓ, Pécs ok és av,
SiólokKiliti - av, Szentlórinc - oák, Tiszarrána -"oák, Torokszent-
mikló§ - oák.

Okíólrer 15. (va§árnap): Ajka - av és bv, Békéscsaba - av, Botl-
1é1- at Cegl& - oiárli, Csonás - bv, Debrecen - aq Dwnújvaros - av,
94§^ry9"sv - bv, F{ajdüszobosdó - ok, Flatvrr - av, Heves - oák,
Hodmezövásr{rhe7y - av, liazaftti - av+mgv. Jászfenyszaru - orik,

Jy|úyv - oá;, Kaposvár - r:k, Kecskemát - oák, Kénderes - oák,
Kishrrrféleryháza - av, Kunszenfuni_klós - oáJi, Mskolc - av, Móraha-
ionr - oák, ]Víóricgát - bv, Narykanrzsa - av, C)roeháza - av_ Palo!ás -
oák, Patvarc - lrv. Pégs - tliik ér av, Siófok-Kiliti - av, Szornbaüely -
kjv_ Szisz.rlir - av*mgv Szeged - av, Tápiószele - oák, TiszatBldlÁ -
oek. Tiszakécske - oák_ Vác - oák.

A Duzsal §rrorírrarr nlérle{es
,? itrtrnv, l eziist és 2 lrronz

szamas Róbert és saarvas Gabiella
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Az idei Ruzsai Sportnpot az eredetileg ki]rt idópomól két héttel
elhalarztották, mivel egész nap szakadt az e§ó. Elórzór e5t btxszal és
hat kocsivaljelerrtürik meg, de sajnos akkor hiába. A ké§óbbi idóprúra
már csak ö§§re§en 6- fóvel merrtttnk, de az ere&nértyeink i5l it
inponíüóak.

Kurr-§zabó Tibor most is hozta fomráját és a sírlylókésben sretzeti
első helyezése mellé megszerezte az agztüte,rrisz ezüstjét is. Eml
sikertlt az ásottlralmi ping-pongosok éllek óta tartó hegemóiáját meg-
tömi. E sorok szerzóje pedig V. helyeaést é.rt el a 16 infuló közill,

A §zawx te§hrélr€kben seín cgalalkoztrnk. §zerrras Gatriella t+.

niszben ararryérrnes lett, az ötpróbábaíl pedig 1II. telymtt
(résreredmérryei: 800 m futá§ 3'18", 100 m futás 16,76', ióvolugrás
385 cm, magasugrás l20 cm, §úlylöké§ 6?0 cm). Szawas Róbert a
férfi ötpóbaban jeleskedett, ott a IIL helyezéet erte el (részere&ná
nyei; 800 m futás 2'30", 100 m futás 14,16-, ávolugrás 469 cm,
magasugrás l30 cín, $ltylöké€ 740 cm).

Köszönet tlleti Csóká§i Tibor! hoar buM bido§itoü - a rajnos
eüulasáott - spm,trry4 illetóleg Tóth Tiboít aki u mrranyagot
állta. A második buszos úüou Fo,rgó Jeró bi*osttotta vohlr a
gázolajat, csok & lakodalmi elfoglaltságok miett erre már rem lett
sztlkség. elég lett két személygépkocsi.

KQ és sóveg:
MokuirMhátv

TALvHAal finEK
/ Á nénet nyelvUnfolyam ekő foglalkozása olúber 2ún 17 órakor
kezdődik
l Tinctaqíolyan hdul a Fafuházban oktober 6-i kezdettel. Rész-
vé te k dlj 1 2 0 0 Ft/íé lév.
r' Áerobikozni minden kelden 16 órától lehet.
sok szerettel várok minden érdekl&lőt!

Lantosné Eomáth lrén
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ótrxoauÁnrzaru üms

C senge le ktzség ankormáttyzati képl:ise!ő-te smlefu 1 99 5, saep-
tember 2ó-án tartotta soron következő lését"

Á tesüleí meghallgatta a Polgármeste/t a két üus lozatt végzea
munlrájáról. E űjékoztató során tudfuk meg, hogt a Kishunmajsa-
Csengele asszekatő út megépités&lek pályántát nem nyermk el.

,4 képviselők megállapltotfuik, hogl a községünkben az infra,
struktura kaftbőI a kiépített ,lthálózat terén vagunk a legnagnbb
lemaradásbrm, bmek enyhltésére a testűlet ,IE) döntött, how
napobb ütemben fogja folywui az utcák §zilárd burkolatal való
ellátását. Més l995-ben megépttésre ketül a Kossuth atca és az
Árpád utca. Áz Árpód utcát glüjíő és tehetmesntesítő utcfutak
szánjuk, amely összeköti a Balást_vai utat a Felszabaduhs ukával - a
Faluház és az Üoda klzatt. Áz önlmrmányzat mindkét utca
kiépttéséhez kéri a lakosság se§tségét - a már korábbm kialafult
glakorlat szeint. {Jg ncsak az i4frastrukfiira fejlesztését szo\áaa
az a testüle§ döntés, hogt még ez évben bővítésre keral az Aryúd
utca vlzháMzata.

A képviselő-tesiübt és a polgármester továbbra is kén a lakosság
nrallnét a homokbfutya üglében. Áz tlj íereprendezési telüleí
en ge d é ly e z é s e Jo bvm atbaa van.

Áz rcsmlet polgátmesurí heszátttolót hallgatott meg az ffikor,
mánqti lakások hefuetéröl és a jelenleg énényes lakbéreftről.
Megállapítást nyert, hoa) a közsé4befl Íetmtartött 17 szolgálati lakós
munkalcörökhöz kötött bérlokas. Megszűnik a bérleti jogviszony, ha
a bérlőnek a] önkorruirryzattal Jenálló munkayiszonw, illeue a

szolgáhti lakÁra jogosltó munkaköfe, teyékenysé4e megszűnik, Á tes,

nlét neghallgaít{ najd meqvitatta a jelenleg fizetett lakbérek
mértéftét. Megdllapitottuk hog a jebnlegi lakbérek besoroláshtál
számltúsba vették az ingatlanok tetmtartásúnak és lrarbantartás(mak
knkségeit, yalamint azt, hogt a szolgálati hkások a község
szafrember ellánsátnk az eszközei. Á testtllet felhatahnazta a
Polgármestert, hogl árgyaljon a szolgálati laWsok bérlőivel és
megáttapodásbaf, ftgzltse a lakásbérleti jogviszolyban a
lakbérekben szükségessé váh módas{tásolat.
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A wűbialóan a képviselő-Esmbt rendeletet alkototí cz I995.
évi költsésvetés módoslűsáról. Ily módon biztosltoíta az anyagi
fedezetet a gletmeknetelési túrnogatásra, a munkanélfuliek
jövedelempótló támogatására, a köztemető ravatalozó épűlet elótti
terasz éplté s ének tótnogatására.

Á testt]let zÁrt ülésen fo|ltatta mankáját, ahol szeméfuiségi jogoh
uédehte alatt álló ügrekzt tárg/alí.

Bitó JózseJ
képviseIő

F,oCI KRÓxlre
199§, sreptember 17. Csengele - Fábi'insebestyén 1:4 (0:2)

Ve:zette: Kubetovics, 100 n&ó.
Csengele: Bencsik (§zabó F. 55), Tótlr G., Bama" Bötö€, Doíogi
(§zéc§@ ?0), Csókási J., Pigniczki T. (Vísh 46', helyette Patahi
80'), Losonczi, Molnár Zs,, Szabó P., Muhel.
Cmrrgelei gólszenö: Mrr}rel,
Első bajnoki mérkőzésfuií volt, melyen eg)értehnűen jobb volt az
ellenfelank. Kalntsunktól is elpártolt a §zelencse. Csarytkapitá-
ryrunk, Yffi Zolün mindenki sajnálatára sérttlés miatt beíejezte a
tabdanlgást.
Ifi mért<ózés: Csengele - Fábiárrsebextyén l:2 (0:0)

1995. sreptember 23, Tömörlrény - Csengele 3:2 (1:2)

Vezetie: Horváth L. l00 nézó.
Csengele: Kucrora, SzaM, Bama Ttiri, Dorogi (Petó 85), Börücz,
Pataki, Losonczi, Pigíti§zki KuíFSzabó, Mu}rel.
Cserrgelei gólszerák: Losonczi, Muhel.
Nem alarok magntózko&ti, de ilynbn még nem volt részem a Iő
éves sportpáIyalutásom alatt: "nem glőzhettünk". Ahk látták a
m é rkő z ó s t, i ga zo lln tj ák á l lltá s om at.
lfi mérkózés: TÖmörkérry - Csengele 2:0 (1:0) 

Krrrr-§zabr' Tibor
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Munkában a "szürete lók"
(fotó: Nary-CzirókGy.)
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Á uszüreti" termés
(fotó: Iántos l§tváíl)

Az esáerrdó egr napjaban az emberiség összefog é§ közö§

erófeszítéssel terrik rzebbé kömyezetüket.
Iskolánk ianulói csoportokba szegődve, zeákokkal a kemkbert

indultak fblwrk megti*ztltá§ára. Az eryik esoport itt, a másik csoport

ott selte a tobbiek atlal eldobott hulladékot- Az is nóvelte

buzgóságunkat, hogy a fMtj e5t torta voll. Kevesebb miltt egy óra

alati elvegezitk 
--a mrrrrkerrkat és izgatottan uz

erettrnény}uidetest. Crömtlílfie mi, 8. osáályoook ietfirrrk ad elsők,

1gr jókedwel foryasdothrk el a tortát.* 
ibHogság tÍltou el minket" hory mi is hoájárultunk Földünk

megtisáitásához!
Magyony Arrdrea é§ Gera Tltnde
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HínDÉTásax
Eladó 1 db W-21400 so;rryomtató (12.000 Ft) és 2 db Philipt mono
monitor (5.500 Ftidb). Érdeklódni lehet Vígh Attila palackozott ital
boltiriban (eiefon: 386 063).

Á Korona sliröző @tájus 1. u. 52) nyitavatarüsi idek meqváltozott.
Eéfőről csürölffikir 7-től 23 óráíg, pénteken és vasátnap 7-tEI 24 óráig,
szombalon 7-1ől 22 óráig tart nyima.

Külónbözl témóJít (úítkep, sunt&ép, óIhrok stb.) kereteut képek
kaphatóh a Ptesszl null&t vltógbattomha,Nagsógíól tügéíen 600,
9S0 vagl l2S0 Fl óroa vdsfuokatók meg Eélkönap 15,30-1g taí-
tun* nyiíva

N av á,kn é Vllióay ó E r a éb el

A írillóm és saivúrvóny $^ libagondozó mwtltlsokat vesz !el. kereseti
lehetőség 25-30 ezet forint. Jelenlktni lehet a volt Eanfoglalós majori
ulepen,

Bátáá§t, szánüst és épaszelet §állítá§t vepek. §óder sállitás
billenccsei 1200 Ft/m3 árorr_

csókási Tibor
Csengele, Arrry J. u.5. f 386 006

Táp-tatarmány kereslcdó§Omet épitóanyag árusitással bóvitett€rn,
10 q íelettl vá§árlás esttén Csengelc tcrüIetén diJblan hárhor§áüffis!

Baranyl Józ§cí t0rc§Icdó
Csmgelq Arany J, u. 1, l3t6 024 rádtól06-60/4t0 67t

Btlknfu lFÁ-vll §ódeí §zóUíá§t vóUúIatr: I,Ian rWnJ, Érdekűllal lzhel
Csókást ZoIlónnóI a &elgek, Fefs?abadalás * I S/A. uóm aIú va§t a
3E6 I73 leleíonon

Családi esan&ryeke (lakodalom" bnllagás stb.) 220 Volttal működó
hütókocsit le.het bérelni C§óká§i Lá§zlótól a Cserrgclq Potőfi u20. §záírt
alaít. Telefon: 386 082.
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Válhtom fotó és videó felvétetek ké§dúé§ét (esldlvó§ takodal-
mak, c§aládi csemény§k stb.). F'otó cikkekcí árusítok §dnes
amaíóríilm kidolgMs 1 rap a}att 22 Ft/ltép áron

Nacsa Jánoené
Kiatelek, Korsulh u. 34. sám

E 364 541

Simson kipufogók és egléb Simsorr alkatészel valamint ETZ l50 és

EW l5l motorlreélcpároklroz kipuíbgók a bolti ámál olcsóbban
kaphaókaryáróná:

Váíga Mháty t katosnál
Ki§telek Terya 3 45.eúm

t g8ó rcr

Minden üpusu szivat§ni javitátát továbbá háááji gépelihea való
alkafuégrek gártását (fogaskerék stb,) vállalom. PB-gáz §zabváííyos
csatlakoá (pörkolóhöz §tb.) álláídóan kaph&tó.

Dérres Balázs vállálkoá
Cserrgele, Felszabadrrlás u. 3. száín

a 386017

Gararrcia felelősség-, casc+,, lakás- és la5ionbiztosítást köthet
Csengelérr, Résdete§ üjékoztatóval állok a tisáelt üpfelek rendel-
kezés&e.

Sü l,ajorré
a 386 044

Á Crcog{ii Pd8&6í Cryoíl lbo8íaiol,
hnde tébza mcg|dcaó l4je

Kia{ia é rd<rzorodli8 c§€!8dei Pol8&or cropfit Fddös §adó: Kucsma Páer

§ze*etd6sfu: Crea3ele Fdtóaöláí u".lt. Felelór tze*ea6: Molnir Mihály


