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Ap@wpptHs
Ed ítták Cseagelből 10 éve:

Bérelt földön
Crengelérr igerrcsak kimerrt a divatból a hkoricaterrnelés. A sovárry

homokon mindig keveset t€írnett & firostaflábtrt az asdly miett

csövet is alig hozott. Iansan a háá4ii kisparcolkkgt is elfo§/ a

tüíeleíq pedig €úek* a fötdrlaróokat igerrcsak ajn&ozálí" b6v€íI

hás,árzá*. Az elÜlkOdés mit s€ín ér, ha nincf €,ío&néíIJ€. N/íá§ké,ú

teU pmtettozni r az Aranyhomok Tsz-bcrr i5r ir tettrk.
- Régóteker§§{tnk a koaelben a námkérrál jobb földet ha nekOnk

nincg, hát béí€tíréí,t( Jó ideig nern találturrk vállalkoót mogt ó§§*l
sikert[t a hkei teessrel megál4podnrrnk. Alros betakarl,tották a
hkoricájrrkat mi 529 helláron átvettOk a terepei. Most már földünk
is varr, nemcsak homokrrrrk - mondja iíonikusan Gaaovits Józ§ef

téesuelnok.
- Mt arlnak érte cs€rébe?
- Kétearöteáz forint üráa jöledelrnet h&tfurrkérrt rrc!úrk még

i5r is megéri, Igaz, 27 kilométerre varr tólítnlc, de mégsincs o§an
mós§ze, mint Barrrya me5rc, a}rorrrrarr eddig vás&oltttk a hrkuicá.
A fuvartOltség a mié,rrk volt, 3-4 eET toíuu elsálütását nem volt
koruryü megsrenreari.

- Iirry tudom, varr iparvá*trryuk is a csangelei állomÉnon.
- tw iwde cro& 4 vagon fér rá e5nzerre. M vrr alrtm, ha ernrél

több koc§iból álI a sze,relvérry? Nem leshet ott e5l tolatómozdorry,
hop nekunk mikor lolíreü be a kove*kezó kocsiket a kimkottak
helyére. Az igazi megoldás az lerme, ha Mvit}retrénk az ipalvágá-
rryrrr*at. Yag szla, méterrcl ki kérre toldani- Elkedt0k kutdrri a
letptó§€eket, de mindjffi kiderUl! hograbóütés fedmti &rzege
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gsillagá.!",ri, ín€háladja az eónket. Azff még mindig nem tettmk le
8zardehntról.

- lvfi u ok4 ho5l erutyire mozgolffiElí" változtatri §zcr€tnének?
- Az utóbi évekberr smrérry rryereséggel árfuíü, áz a§ály nem eír-

8ed€tt tötbet Jó lanne elób,íe lépni, biáonrágosabbá termi a
i€íín€lésünket. Az idén is hoank a If'vf'nlt nyüesfulet, de örülünk,
hog vége enne& áz esáerrd&rek. Talán a jövó év bidatóbb lesz.
Káarót§záz strt asmahát tartunk itt, alrol a takarmárrytermeléssel
igm megkur*odttttk. Ikiűkuenák látoín a }elyzete! a koltrégek érdt
évre nórre\ az elportárak meg 5rakorlatilag c§öld(ennek. Keresrfirnk
kell a megoldás! hogl ne kelljen felsámotnrrnk a sok év fáradságos
munkájával fejleráott állományt. A talrarmánytermelés{lnk megrefor-
málása ezért gem késhet,

- Ho5rarr tudjírk művelni a távoü frldjeiket?
- Az itteni homok ég a bak§i kötartt telsj művelési igérye nem e§ik

egibe. A meglevó gfueinket fudjuk jobban kihaszrálni. }áost az e§óB
ióben a láncfalpasrrrrkat Llüldtük át. Az elsó évb€íl sok a termivaló. A
t@nyagvlzrgálat §Dgén}€§ e!íeenéíryt homt! csoda" holg, annyi
Llkorica tefinett ott. M nrost jól megtrás/áu]k, meglazttjuk a telajt.

\{agunlorak esinÁjuk, hát megteremtjük a felételeket a jó terméshez
- Amikor idejötteín" láttan, ho$r 8z es/ik munkatár§n egt műa-

rryag lemezböl levágott ety darabot es betetiB a mélyhútóbe. Ez meg
miféle llsérlet?

- Késztiltnk, ho§, a jó }űrt felkérzí[ten fogadhasmk. Szeíehénk
csirtét teny&áeni, a termáhtt mesílyltá§áie ez c§ák ólom. Mndenr
attól fugg, ho5r a két medő o§lClt áíalaldfva mire lesz képes. ír8 70
fo&os le§z a vlz, m& rrprtürk. A2 e§ik }rit talán az idén elkészill, s
atkor nekilát}raturrk a fóliirs féröhelyek @té.sárek. Adrt kiséfletF,
ant hory a legmegfelelóbb arryagot válasd}ras§rk ki, Jövóíe másfél
miüó csirkét szeretnérrk itt felnevelni. Nagtorr kellene az ebból
saínltott 96 miüós teímelésié,fték-nö\,ekedés.

- Gondolorn, sok szervefiést isáryel a munka"
- Nem lerure az arrrryira sok, ha nem keüerre mindenért valákinek

oané§esen elmeímie. Nagy öómítnkre e$l érrc megkpafuk a crosr-
beL c§ák épperr harrrrálni nem tudjuk. Nyolctól déluíán epig foglalt,
Köthetttrik eg5l fogadást, m{g örr sikenel iárosáza a budapesti sz&not
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érr felérek kocsivat. Aá mondját a kitelelci kontérrer tethel| tp enyhe
trllással otyan partrereket kell kere*nünk, a}rol ?-kor kezdenek
dolgozrri, mert alckor még telefornn szót érthettlí,k. Délután meg az
ernberíhilcet nem találjrrk a vorral tüsó végérr"

- Nem mintha keveselném a p,rogrnmjuk*, de terveznek-e rnég
valamit l9E&ra?

- A homoki gazdaságoknak §zük§ógok van a sdlóteíületcikí€.
Nálrmk, ahol termóréteg csekély, l&15 cerrtiméter, a homok lívánja a
szólót. A telen a husmnnéry éver telepítésMl sok hifaglot| a
felújitást nem tartom élsrerúneli, mire term&e fordulrra, már a
biofu§jai letretóségei haífihoz éíne, vas.,s etorcgedne, Ilj
§zötótel€pite§t tárhrnk indokolbrak. Jövóíe ötwíl }pktáron kép,reltük el
az indulást. A pa&orlati kivitelezés sok mindentól fugg, még rrern

tudhatjuk, hory ho5rur zajük a régi ültetvÉrry selejíezése, az újra
nrilyerr t&nogarást kapurrk, és be tudjuk-e srcí€|ni a megfeleló
szaporló myagot. A faryás l<riüku§sá tett berurr)nke| s rlgy érrm
megfelel6 minóségű, jó termő és faryáló fqjtákbl ninc§ elegerrdó.

Ad hiszem enrryi berzélgeésből it kivihglik, 1to5l ityenkor, a nas/
ó§zi betakáíiü§i mrutkák utárr §em uruikozru& ób€í, a
szövelkezetberr. A következó &rck ere&nényeit valfinikor meg kell
alapomi. Ugy a jó, hogr mire kitavasmdik, minderrki por' tearr hrdja a
dotgá! mert az idó rurget. Ez utóbbi mondai viszfrÉ nerncsak eríe a
gazdá§ásra vonÁtkozik 

Tóü sreles I§tván

Megielent a Débnagnrország 1985. rcvember 28,i szánában)

ddddddddddddddddddJddddddddddddddddddddddd
A lóvetkezó önkormányzafi ülq
1995. november 21-én 16órakor

lesz a F'aluházban!

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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VÁsÁn,n*prÁ&
A ü§a l Kqesfte&bni Éwmt va* &, u úto*bt

|cltüsséga rcm uútttt* lüútt Cél§$dl a ybbt megelőtlan a
-h$i Pobbnatqi Eivrlaü íebfoaonídllívlú,,iut qla vúsbo*
ebwútotsh

A úú&ése*felolűsl: oób-orxágos áIld, és bchoib vásb,
ofurgr&os m*oaa vásfu, brlbílc§úvúsdl, ktéglségtúsb,
*rr-rlpn*aza yfu &, oFonadgos úllú7,ú§dr, n6nqnorszb
go, auá- & mntqQvbb, asteotst&os serlé§, é§ kbü'@dó

Íósdlr, al*ullóvósb, a*mgFrrrló- ls mnnhagépvú§b,

November 1ó. (csütörtök): Drávafok - oák, Edelérry - oák,

November 1?. (péntek): §mmbaüe§ - ok,

November lt. isrombat): A§ád - oák, Deb,recerr , ,av, riajdu-
gobosáó - o! líédervár , oálq Kecskeméf , av, Kishrnlacháza oók é§

av, Merrtye - oi! Vot*", - oák, Patvaíc - oák !s afngv, Pécs - ok és

"u, 
S.rú - aor*gu, §áíbogárd - oák, SiófokKititi , av, §reged,

Kiskurrdorozsma - oá, §rerorrcs - oák, Tarcal - oák,

November 19. (rlasárnap)l Aborry - awt-bollrapiac, Alsóúnoc§olád

- bv, Balassaryarmat - av, néké§csaba - av, Bük - bv, C§eírgód - oák,

PeÚ"cen - aÜPrrnamOuer, oák, Dnarrjváros - av, tlajól§zobosdó -

olí" ílatvan - av, tló&nez6vásórtrely - ok, Jászapóti - av+mgv, Jásda-

aerry - oet, r"porol, - ok, Kecskeínét , av, Kerrderes - oá, Kóka - oák,

KÚzerrtrnfiós - oók, Lukácghára (Felsó) - bv,Mskolc, av, Monor-
oák és av, Móralralon - oák, Narykanizea - av, Nylre5ilráza - av,

OíoBháza ] av, Pécs - oák é§ ao, §iOfok-Kiliti , av, §ásryár - ok és

eyffiav- Szeced - av. Smmbaihely - koaiti jármrlvásár, Tirzakécske -

oeb ritq - &h rlj*We" - oálq újkér - bv, vác - oál Veresegház -

oák.
November 20. (hétfő): Bélapútfulva - oák, qór - oák, Kormerrd -

oálq Szil - oák.
Íriovember 21, (kedd): Drrrarljváros - oák, Fels&giárád - oák,

Iíatvrr - oak, §mmbathe§ - oák,

November 22. (srprOa); Polgár - oák, Rudabánya - oák,
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Novemher 23. (csütörú6k}: -
November 24. fuénúck}: IXvavárrya - oá" Smmbathely - ok.
Novcmbor 25. (smmbaú}; Debrec€íl - av, Dég - ok, 6yál - oá,

I{ajdriszobosdó - ok, Jász4mkszóllíq - oák, Kecskeínét - aq Örkérry -
oálq Péc§ - ok é§ av, §ánár - ok, Siófok-I(iliti - aq Tóalmá§ , tv,

November 26. (vasánrap): Abony - oák, Bétésc§ába - av" Bod-
mgkeresztrlr - oák, Csoma - at Deb,reeen - av, Fül@sállás - oák,
rfujűembodó - ok, Flatvan - av, Hó&nezóvárárltely , aq Jászals&
§zenqsiörs/ - oák, Kaposvár - 8R Kecskeínét - av, Kishrnféleryháza -
oálq Mi§kolc - av, Na$ratád - ok, Na5rkÁia - oák, Ny{regrháza - av,
Pá§ztó - av, Pécs oák és av, Péc§várad oák, Rábatöttö§ - bv, Siófok-
Kiliü - aq Szegd - av, §zombathely, lüaiü jármúvásár, Trnási -
oák és av, Zalaszerrtgót - bv, Zsenrrye - bv.

November 2?. ftétfó): Bélapá{falva - oák, Fttzesaboíry , oák,
Körmeíd - oárk, Szecsary - oák.

November 2t (larld); §ajókaza - oát §zombathely, oák.
November 29. (szerda): -
Novembcr J0. (csüűrtök): Pü§pökladfuIy - oák, Pécs - & Szerry

- 0ü{.

Ilasznos informóeiók
anrúósolnrak

Az adásvétellel kezdjilÉ. rta valaki eladja az auóját" a biáociónál
és az örikormányzatrrál ii jelentse be, ne csak a rendórségerr. ip nem
köveí§ük a $ilyadót ós a biztosítási dtjat.

Ha valaki vásáml, 15 napja rnn mra, hogy b{trrtetés nélkül ájrassa,
Ermek feltétele a kötÉlezö bidogtiás rij tulajdonos rrevére ttHénó
kótóse. Áz áűíá§i dlj jelerrleg 8 Ft/crn3. 15 nap uíárr az értírási díjra
§ % pluu adódik, késóbb ez még növekszik.
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Ha u antót vubh nern hasuólja. Az arró mindaddig arr!ö, arnlg
fc,rgaloínba van helyezrrc. Fnggetlenül attó| ho§r harzná$ák-e, va$l
egyáltslán haslrrálhatGe. Tehát firefuri kell a kötalenó biáos{tást és a
srityadót- Ha rl5t elromlik, va5t totálkáros, hory várhalóarr nern

fogiuk többet ha§zrúlni élszeíü a forgaloínból végleg kivomfuri. Er
díJúalen!

lla ké§óbb még hasarálni lúváqirrk az autót de pár hónryig rwm"

érdernes ideiglerresen kirlonrri a ftrgalomból mérlegelés rmrirrt.
Enrrek dija kivonáskor 80O Ft visszalrcly€ué§kor uganumyi. Ez tehár

1600 Ft. Vismrrt a forgalombót kivonás idótártaínára a kotelezó
biríosítá,s d{járrak fizetése sz{netel, és hi tobb miíú fél eúg voíúut( ki,
a sulyadó is.

Áz epik rendsúnűbla elpesztése ?§efá belföldön legfeljebb esr
haig házilag készült í€rdsámtábláv0l pótolhító. Fla rrcm kerttl eló,
elvileg ismét le lehet §átatni de * a drágább megoldás, és ameddig
,,"rn [e"ml e| nern lehet heszrálni a gÉpjáíművet. Az eryszerúbb
megoldár az rij rcndsám megvásárlása. Ez utóbbi teerrdó akkor is, ha
mindkét rerrdsám elvesuett.

Ha elveszett a íolgalmi engláély. Arnermyiberr rerrdelkezett érué,

rryes mrlszakival" elórór a lakóhely szerinti Kozlekedé§i Felurye,
leihez kell fordulni igamlásért a műszaki érvényességról. Ezt
kö\,etó§n lehet a rendő,rgégen pótoltatri 1000 Ft illetékkol a
hrlaidonosnolq vágy meg}raíalmazottjának.

Jogo§tpáfiy elvesztése esetén igazn|Á§ kelt el&zO,r besarczrri az

orvori érrÉrryetségól, eímek bütokábaíl a nyomtatvárryboltban vásá-
rolható adatlappal kell a rvrdórségre mermi. Az e[iárár illetéke 8fi) Ft.
Itt elóször ideiglenes veaetói errg€débt adurrk, majd ery hórrap műva
réglegeset.

§all,ai Endre
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íaluházi hirek
Fiatalak, fehőttek, figlelem! Tánctmíolyan inful a Fafufutzban
november 1E4n (sambaton) 13 órai kezlettel bh sureterel
várunk minden érdekUldőt! Jelentkezés 18án a hefuszhten.

Alakrrló népdalkörbe és citerarenekarba vkjrrk azoft jelerrtkezéeá,
akik sreretnek énekelni vary citerázrri!

November ló-án é§ 2aán á }lil§égi lrömyvúár árva íartl

Á F alafuíz ay itl alutósi rcn{je :

Hétrö: l?-l9 német rryelvtarrfolyam, 17-22 a§áatitenisz és bilifud
Kodd: 8-1ó kö{.vtár, l&17 zerreklub, l&l7 asobik gre,rekeknek
Szerda; 15-17 kézrnüves szalikör, 1&22 ardraJitsnigz ég biliárd
Csotörtök: 8- 16 köí,yvtáí, 1?- 19 n{ptáttc
Péntek: l 3- 1? iárrctarrfolyam gerekeknek
§mmbat: 1 3- l 7 tárrianfolyam fiatalolmák é§ felnóttoknsk

I^uttosnéHorÁt}t fun

móg vnnrrnk e§yüttáruő
emborekt

November ódn, úomboIó hóvtbárban §egíhéÉet nyújúotíak a
bkosságnak és a k§bógbc osett gásmló xaláduak:
BalÁx Tibor, Horváíh János és Kucsora Péter polgórűn
Efrúon srBrehém megldfurönni a lakosság é§ a §á§toló c§a!ád
nevéboe ónrcúlenr, esr{lttérr6, nemes mepylMrulásulrat!

yallrovia Antal
képviselö
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fr. szenufré[eaüII.

§rerrí Kárcly a milánói hercegrég legnevezetesebb családjából
gármazott. Jogi doHorltérrt a napybá§.ja" IV. Pius pápa férryes hiva-
ulokkal halmozta el. Testvérérrek halála: nEz a csapás olyarr szömyü...
belátom, nagy lépéxsel vitt elóre engem a kegyelem ütjfui". Pappá,
majd püspökké, illetve érsekké gzetrtelték, A trigrü zsinat
}gtarozatainak végíehájtá§át az Egtráz megujulásár - elódeihez
r.I,oy,olai §zt. lgnác, Néri Sá. Füöp, Kereeáee Sá, János) haronlóarr -
legfontosablr feladatárak tartotta Iskolákat horott létre, megklvárrta a
múvelt papságot. Saját életéberr Kriszhrs keresztrldát igrekezett
megélni. l57ó-baíl a "Szt.Károly-pestignekn newatt jánány itti,jún
buzgósóga, aaülcllúsé& és szervezőkészsége megmutatkozott.
Mélységes szeretetét w §zemta l í5r lrta le: nA b{boros .,. látogatta
a betegeket, mbtden6t vlgasztalt.., segltett t^\ rnitie c§ák voft. De
rruir nincs §eínínilye az életén tívü.., Leszedte az ablakaiól a fuggo-
,ryOket... a b{borosi kOpa'yét i§ oda adta- Mrrt sregérry koldus ment a
hlnbánaü kórínenetbeíL.. vállán kereszttel', A járráí§, megszrlrrt.
Elleruégei étetére törtek, de a golyó lepattáíü a háttrl. O böJíöléssel
veakléssel dgrta Isteat másoft blhéért is engesztehi, 1584.
november 3-árr halt meg.

§r€ní Err§óbot IV, Béla kiráy te§t-
lÉre. 14 éves korában Lajos órgóf fel*
sége lett, 6 érrrg boldog háatsságban
ékek, 3 $terekttk sátletett. Eráébet
.illaúóan segűene a szegélyeket,
gorúozta a betegeker. Még a férje áryá-
ba is he$€rett srenrrcdót, nem volt
máshol hely. Váratlanul megér&ezett
rajos. A felesége bevallotta" hogr mit
tát é§ ínegmutatb a beteget- A férfi e
megferdtát Kri§ár§t látta az ágrában
f*Udni és aá morrdta: "Ilyerr verrdéget
m?ukor is fektess ág5rambal' Később eI
kellett hagynia az órgróli c§a.lÁ,dot. Ár§
Mmcs*aban lakaa, gapjúfonással
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kereste meg, amire szüksége vok, aú ie megosdotta másol*al, 24

éveg korábarr halt meg né5l év műva szentté avatták,

Áleraadriai Srent rrahlin sziiz \éítanú. A eiprugi királ$eany

magas művelaégével kitünt kutátsai közül. lvíaxentius qágÁr hitl*
gaúsra akarta Üérrysze,rtterri, de ő adomán7vs vitában megvédu a
Íi#t Filozófusok és tlolcsek hajoltak meg érwi elótt, A c§á§ámói

tónust is elnyerhette volrr4 ha áldoz a pogárry ist€írcknek, A csásár
felesége és o't**,et, akik hallották l&tÁlin hitva[á§át, keresztérmyé

lettekix \€le es^rtt véítáilú hálált haltak. A vesaóhelyerr lmádkoaot1

hqy akik ü s;st$ésüt htuják, ank imája meghallgatásra találon,

ÚÍonásában iz Úr ezt meg is tgérte. Védószerrtjokrrek 1elcinük a

teológusok, ügrvédek, taíúí§l, tarrulók, nyomdászok es a. fog§ok, A
bete;elrÉi es"l haldoklóknák i§ §egit§€€t tsért iq a kórházak is
panonajr*terrt tiszteük. A 14 segitő yerrt közé ,*:lj* 

.' Ár{ádhá"i Boldog Jolán tirabn es szent csa]árl tarja TV, Béla

tirary f*rrva, Srerrt triírgit és Boldog Kirrga tesnÉíe, árpádttázi Satt
Proét"t ffien,|". rádakepe a keresd&ry nó eszn&rye l25&bán

Boleszláv hÖcegrrek leíl afelesége. Három germeW_t (Hffig, Atut4

ErznétrJt) pdUaían neve he- ImMsággal, jó cse lekede_tek gpkorlósá-

vat ftre§inyek és betegek gotdozán), engedehne_sséggeJ kiérdemel-

t" ni4"-ráut"tet, tis*ltétét és eüsmeréaét, l2?9-ben az ura halála

uten etadta és suétoszlotta vüsionát és kolo6toítú vulult, Alázata,

reiietten viselt szenpedései e§/e§ttették a ín€8fe§átett kíi§ztusral, aki
p$uto- -"gl"t*t neki és kin}ilatkodarásbarr ésr§itgtte, Ilalála utárt

friáti Hfrssz" kolostor kápolnájába temették,_ §$áho" 
zmándok_

ÍOt rerrOIOvrrti tegyetnek* nyemek. Boldoggá 1E27-berr_avatták,- _- 
S*"t ,dndró apo§tol, §""rrt Peto""* testvére, akik Járrossal és

Jakabbal wltll köv€fték KrtsZt ts hM szavát: oJőjjetek utham és

imber fuűssa kszlek ttteket!" Andrá§ Ki§áz§irl tartoíneryaibáít

itÁ"tt" o, elangéliumot, elvitte az Öramhla, 6Gban prokonal elé

arrt ttat. Na$, Üszeae*n leltárta a kereszt óltal ffirtéfi megvólűst,

szomyú lthóok utár kerpsuhe fe§zíí]ették, A kere§á sárait átló§aíl

,a"""rt*, ezért neveaik ed a formát arrdráskere§frÉk, Erek§éit 1964-

U* 
" 

tJuti és nyugati E5rház kierrgesdelődésérrek jelekérrt Petrátn

§állitották' 
Frárryó Károlyrré
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l./iléft airér.rÁztalt a úzolíló autók?

November 10-érL koradélulán tóbb tűzoltókocsi vonult végig fa-
lrnrk fóutc.íjárq nem kis feltitné§t keltve. A történiekról Gécá József
csengelei tűzoltó parrrcsnok tájékoáatta lapunkat:

-Tobb év öla elószór vizes ryakorlaüot hajtotfimk végre közs*.
gonkben. A sátuáció az volt, hogy a beruirrlrut melletti erdö gJ&lladt
ki, A rendkívüli veszélyre való tekintetJel bevonáara kerűltek a
Lrsteleki e§ ballá§tyai onkenies tűzolóságok g@kocsdai is, ig5t

ó§§z€§en 4 jármű vonult ki 40 tüzoltóval a feltételerzett túzhöz. 8
perce-nként irrdultak az rljabb kocsik a helyi szertártól, edrt okoduttak
azok rug;r íéltüné$. A szegedi tűmltósfu képviseletében Kömyei Béla
a 5.akorlatot jó erednrérryűne.k itélte meg. "

M.M.

rsiktkfrotarflnso K (l t. réx )

A Csengelei Krónilca előaj srámában emlékeztem meg azoltól,
abik 25 twel ezelótt kótóttek házasságot. Most amft névsorát
kózöaük, akilaek még most is fennóll a házassága és községünkben
éhekJebnlelg ts:
Lóbí P&g Pál és lah&z M&ia
Gétzi lfutos és Csíttt Mbia
Fotgó Islvh és Magyu Etwéba
Katmfuyos S&úor ép Mészbos Etz,yébd
Eomúlh Péter ég §zeííert Pitos*a
Türtics lóueí é§ Títrt Etwéha
SzfolahiShfut és §ehő* Mcgil
Zsohai Fetene és Csutgó Tetá,
Jufuiu Jóuef a Wdgh Mrgfulnt

G ratu lá fu nk a j ub i leumokhoz !
TóthísMmé

anwknnywezeó



-396-

ftoaí lsnfinííIca,

199§, olrülber 29. Cscngele - Kismnhor 2:3 (1:t)
Vezette: Kalmár. 100 néró.
Csangele: Kucsora" SzÁbó P. (háolnár Z§. ?5.), Tóth G,, Mnkó (ileim
ó5.), Bötröcu, Bama" §!écséíryi, rlfui, Pignic*i T. (Doíog 60,),
Losonczi, Mtüel.
Muhel egedUl megayerhette wlna a mérWzést, de csak he|ae-
teinek a töredékét hasmálta hi.

Csengelei góllövő: Muhel (2)

1995. novemberS. Csengele - Zeombó §:2 (3:2)

Verette: l\darczi. l00 íÉÉó.
Cserrgele: Kucsora" Pigrúcrrd T. (SzObó Z§ 80 ), ,rq!^C., Böröc4
OomÓ, Sfií,a (Krm-Szabt ?0.), Subó P, (Bencsik 65.), Pignic*i
Á, nni, rreim, vtmel
Megahzó vereséget mértünk az örök riváks csapatr?. Ezt egt uoh
cságebi JáUkoi, Ttttl Fereac, aH jelenbg Zsombó csapüban
jó*zik, nen udn elvtsehi és 2:0ás lnzai vezetésnél összevesrett
'cilzőjél,et, 

levolrult a fibálóI MaJd átalane a partvotal mellől a
cságetei iátékosokat és a játélvezetőket nyondalestéket nem tllrő
han§on szifulmazta. Elekért a játéfryezető leljelentése abpjón a
CSlÁZfeglelni bizottsága ehiltotta egl időre a bbdan}gástól,
Csengelei gólldvő: Muhel (4), Tún Z.

1995. november 11. §ailéncs - Csongele 1:4 (0:1)

Verette: Kormányos. lü) néá
Cserrgele: Kucsor4 Pigniczki T. (Szóó Zs. 46.), Böíöc4 Dócai,
oo*Ü, Soro P.,'Bam4 Túri Z. (Krrn,Szabó 80-), Pignic*i A,
tsencsik (Vígh T. ?5.), Mutrcl.
Ireátis tabjl pátyán egt Muhellal Jobbak volunk.
Csengelei gólszerző: Muhel (4), 

Krm-§abó Tibor



8

St/É,F Xfr

D[í teg|yek?

(Fejes Mndor mjm)
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fugy adksaís űé áíteoft Éaua&* rc éía, Eí kú
ttnto*aí, tollű6 taruútníaw írgtl Seüb&qfuüfut
próűd.(u{ éíüifuk paqóFn e{fuaoítú Nw* sakpt kű
tanuag& frogy .íeJii.í(kítfuött dffit, ugyttls gfrískoíóúon

ul$e.fatfrea* Úat" Sa.inos csöNfratígoűotfottiutó űőn&* e
taúcsaű kaflga&frésére, bóűffia frnbgosúgot 1űo ínL

K§abl!üfr a tmóro fuaket'w&utt s?qÉ.q&, adbt _fű(-
saftő gakk§rő k* híeortük réÁnn! tautirgyú ó tl Sathhfuú< {s

tnuíraín{vafr qyanhtkasaanau{tatoauníayat"régüíeil

F&*eeboska
S.ostófu

a'HIRDgTaEÉrí
Eladó kettó 1800 m2-es hobbitetek a labdarrig,ópáíya mellett. lirdek-
lő&ri lehet Apó Járrosnál a Csengele tm},a 503. sz&n alatt (konzrv,

ryármeüett).

4§ íormá§ póúkotsi e}aü vagl elcserÉlheúó bármirr. trd€ldódni
lchet Dora Zll|ÍÉ;mÁl a Cscngele tanya 24, srám alrű ragt a Oó-
ó0/434 961 rádiótelefonon

Eladó a Csengele tanry 227. szhn abtti artlús ingatbn 7 lnld
Jbládel. Wtlarty, nortonhlt van! Ílrdeklőckt a helyszlnen @ovat
Józsefnél lehet.



"399-

Csmgele talya l59. szám alatti ingatlan eladó 3,5 hold Jölddel
Nortoll hlt és ipri áram van! Erdeklődtti lehet Csófust Józsefnénál
a csirfutelep mellett.

Eladó l db W-2l400 somyomtáó (12.000 Ft) és 2 db Philipt mono
mc,nitor (5.5CD Ft/db). Érdekló&ri lehet Vtgh Attila palackomtt ital
boltjábrr (elefon: 386 063).

XúIörlböző rénólú (lóJhóp, §z.ntkóp,
wlan lrú dwgóryazoű Tv4ldabi
Pt asrj mellül titóg! oionb an

óllalok §b) ketdq& képek,
& vltógüláayok whorók a

Noyákné Vfthónyó Ercéüa

Sántá§t éo réparrrlet §ziütá§t
i2O0Ft/m3 áron

\égpt. Sódef sállítá§ billencc§el

csókági Tibor
Cserrgele, AruryJ. u.5. t 386 m6

Táptrbarmány f !§tcd{§.mtt ópttóanyag árT§ltá§§sl bóvttctt m.
10 q íGlctfl vá§áí|fu csdón Cscngclc tcrülttén dtltn}nB Mrhor§rállitá§l

Bsranyl Jór§tí t rc§L.dó
CsengolgAlanyJ. n l. l3t6 024 rádtóE06-60/4t0 6?t

anlznth lFÁ-vat sódet szóIllásívállalak: L IlN l-t/ttt3 , Étae*uaa una
G'ókásl Zettánnól a Csmgele, Falszabaútlás u. I5/A szón dlú vag, c
3E6 173 ulcfo&n

Családi esanényekre (lakodalom. baüagá§ §tb.) 220 Volttal múködó
hútókocsit letrct b&ekri Csókási Lószjóól n Csengelg P€tóíi u.20. §z&n
alat Telefon; 38ó 082.
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Vállalom fotó és vidó felvételek késdését (esküvók, lakodalmak,
cmládi esernérryek stb.). Fotó cikkeket árrrsitok. Sdrpr rnalórrfilm
kidolgoás l nap alait 22 Ft/kfu áron,

Nacsa Jánffíé
Kistelek, Koesuth u. 34. su&n

t 364 54l

§imson kipufogók és e5réb Simson alkaté§zek, rnlgnirrt ETZ 150 és

ETZ 15t 
- 
ínoroík€ékp,árokhoz kipufogók a boH ená1 olcsóbban

lraPhaók a Páróná' 
,raaaM}ráty lakarosrrá
Ki§telek T6Iya 345.sáín

t r& rcr

Minderr üpusrt szivat§nr iavítá§át, továbbá hMáji g€p*}rez \ialó

alkatrész*k $/áítá§át (fogaskerék stb.) vállalom. PFgáz szabványos

csatlakoó (pekölóhöz stb,) álandóan k4ható.

Dé$es Bsláz§ vállálkoó
Csengele, Felszabeduhs u. 3, sáín

t 3860l?

Gararrcia felelórség-, casco,, takás- * varyontriaootíá§t köihet
Csengelérr. Résdetes tíjékoáaróvel álok a tisúelt ügríelek rendel-
kd§éí€' 

süli lájosné
a 386044

Á c.qdá Pdtte cr{Pút lho8úlfu*,
hrydrt{rrarcgi&6ltpjr

Kiadja & rolrzr@iÉ Cscogd€i Pobáíóí Csopoít Fddór §adó: Kucrca Pértr

§zcít§á6r*; Cí€íget€, Felvrüaórlúí u.. t 1 , Felel6c lztrtegó: Molnár Mfrály


