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Óriás dinnyék decemberben

Tévedés ne €§§é!q €zckct az óriásdinnyétet - ló€tnek cg]icnkfut 15

kilósak - nern a nyáron, hanun csak a napokbm fényk$edlk, A csengelei
Aranykalász T§z §ivóhomokján t€r€íntek. A m88ot a szegedi járási
pártbizottsfu ery*. tagia révérr a gödöllói agáreryetemröl kapták kipróbÁ{ás
vée€tt. Átgánítva - anrint Vorga Ferenc fóagronómus eknondotta - 450
mó4sa t€finé§t hozoü hotdelkfut Az átlálok, szrvasmrhálr, lovalq sertésetr

téü takarmányozására való ez a dinnyefáesfu. Prianákba. szalrna aldt
tava§zig i§ €ftaíthaló. Annyiía n€m fegyérzé&cny, hogy a szigorubb ószi
faryokig nern i§ szabad a terllletről betaknrítarri A hideg sátlsfues a tel$cs

b€éré§h€z Könnyen letre{s*es, hogy ea az új takmmónynöváry csakhamar
a Duna-Tisa-tözi futóhomok közkcdvelt takarmánynövdnyc Iesz, [,,.]

A k$ar látheló két §zép példáflyt a csalgeleiek mutatóbn knlűék t
vegerli járási pártbizoUságra

(Megjelenl a Déltttagnrornág 1965. decemb* 9-i számában)
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Önkormdnyzati ülés
Á képliseló-tesmlet l99S. november 21-bt tartotta soron kóvet-

kazó üUsét. ,4z értekezlet hebe a íorraterem volt,
Áz ebő napirendi pont a Pol7órrnestel IJr beszámolója volt a két

ulés ktzau végzett munlaftL fontosahb esem&ryekről, Ezek a
kavetkezók:
- November l3-bt a STRABAG Hungária Éflta nr, megbtúsával
elkazdődött négl utca burkalati,ruk épltése. Ez a munlra az ,ijság
me gi elerté s ekor szin te belej ezádik
- ,4z eg,,re aövekvő,,!zd{iak miatt az önkormányzat úgl dmtaq hogl
febnandja a vínnű aze,meltetését a Kisteleki Köz zemi Szolgáltató
Kfr-nek. Koncessziós púlyúzatot lramk k. A pályúzat ehlrábsa uan
yalószínű, hogt a vlzmílvet nem emelt, hanem csökkentett eglség-
|trral wdjuk aztmeltetni "

- A Kisktnmajsa-Csengele összehötő útra beadott páIyáutot sainos
nem nyertllk el. Ezzel párhuzatnosatt nepály&zUk az ldegenfor-
gdlmi Hivatal Hlrását is az összekötő tlttal kapcsolathcm. Ezt a
Fihnzatot ebryeft)k. tirtékB 3,5 nillió Jorint, amií csak a2 ,it
megépltésére lehet felhasmálni. Az ilgl érde.kébea 1996. január 31,
ig újabb pályázatot készltltnk Kiskunmajsa önkormótlyzatóval
köüsen,
- 1995, lovenber 13-án meglaptuk a hiyaalos enge.délyt az ónknr,
máryzat fithjdonában lávő fta fureprendezésérőI, aholman a
takosság meg|elelő ellenszolgóltaűs utln saillithat homokol A
terü let Jelelőséről röüdesen gondosko&nk.
-,4z önkormónl,zati tulajdoml lalrások lakbérének Jelülvrzsgálata,
ualamfut a határozat végrehajtása foljnnatban val

Á lctiverkező rwpirendi pont az 1996. évi köluégvetési k<lncep,ció

t,o!t, Pilbrnaryilag még nem áIlnak fx számok az öakormbtyzat
rmdelkezésére, országos szinten sem elfogadott, nem kankrétizáló-
dotí ez a téma, Várhatóak még íovábbi változásak, mire kialalai a
#geredmétty. Az mindenesetre biztos, hogl kevesebb péazből kell
gaulálkadni, mint ebben az evben.



Az elóterjesztések lűzöE szó vott a DÉMÁSZ as a nÉGÁZ pr*a,
üaációjáról. Ezek a Jolyamatok még nagnn az elején jámak, tgl
önkormát zauak egnlőre csak jpe,lemmel Hsért.

A Csongrád Megyei Cryógsnrtán Központ átalafult résn&ry-
tórsasággd. Ezzel az átalah]lással lrapcsohtban hozott az
atkormányzat egl határomtot, melyben efogadja a ftözpont új

formában tütél,ő,nűködésé 
^ru;#rr

ráu,h^zl hlrek

Megfelelő sámri jeterrtkeés esetérr tánctarrfolyam indrrl fraíalok és

tillnOttet részére, Akik szeí€brének ery kiceit ru5robb iárrchrltrlrával
rendelkeari, jelentkeaerrek a t'aluházban tarrfolyamunkra!

st*s
Kedves Szirlök! ifumrorgr elértezü a gerekek v&va vffi napj4
cleormber 6-a, lrpje meg ryerrnekeit eg valódi Mikulfusal!
Rerrdelésre házhói me$, á V;r:UOr. Megrwrdelni a Faluháóan lehet.

ooo
A községi köí§.vtáíba rrj konyvek érkedek, köunlük fisrelrnnkbe
ajánlom a következókei:
Ilatands, de igaz (Rejtélyek, botrányok, kaasztró!ók, bílnttpek, me-

lyek negrázták a világot)
Brian Ward: Egészséges halak a lakásban
kirátyok könyve @líagyarország és Erdéty kirábai, hiráfunői, feje,
debnei és kormfutYzói) 

Lantosné Horváth Iíéíl
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A kisteleki §zakolvosi Rendelőíntézet
rendelesi idői

@nviátések: H-héíő, K-kedd, Sz-Szerda, Cs-c siltőltök, P-pénteQ

B€lsúsÉ§raíL
H;?.3Gl4 K: 10,30-1?.30 §z:?.30-14 Cs; 10,X'-U,30 P;10-13
Belg,ógásrat II.
H:12-18 K:7.30-14,15 §z:12-lE Cs:7.30-t4.15 P:7.3G12
Bórgró5Ésrat
K:l4-16 Cs;8-10
Cardio!ógiai tanácsadás
Cs: 11- 13

Firioíherápia
H-Cs:?-15 P:7-14
Fogásraí L
H:?-l3 K:l2-18 Sz:7-13 Cs:12-18 P:12-18
Fogásraú II.
H:13-1E K:E-l3 Sz:l3-1E Cs;8-18 P;E-13
Ftil-orr-gégésret
H:8-14 K:8-1ó §z:8-14 Cs:l2,3Gtó P:8-14.30
Hanáswíx gál*ú (AudiolÓgil)
K:15-16 Cs:15-16
Gépjánnúveretók alkaünassági ví.á§gálaía II. kaíegória
Sz: l4.30- 16,30
Gyermelqgrógásrat I.
H;?,30-1 1,30 K: 12- 16, 8-12 Mozgó §zakorvosi Szolgállat Sz: 7,30-
l0. 30, ]0,30. l2'faruírcsada§ Cs: 12- ló P:7,30- l 1.30
Gyermekgró5Észat IL
H: 12.30- 16.30 K:8-10.30, 10.30-12 Tanácssdá§ Sz: 12.30-16-30, 8-
12 Mozgó Szakorvogi §mlgálat Cs:8-12 P:i1,3&l5.30
Ideggógtászat
K: 14-1?.30
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Labor
H:- K:7,30-15.40 §z:7.30-15 Cs:?,30-15,40 P:7.3G13.40
Laborleletek Hadása
H:7.3G9.30 es 14.-15 K:7,3G9.30 e§ 14-16 §z:7.3G9,30 é§ 14-15
Cs:7.30-9.30 és 14-16 P:?.3G9.30 é§ 13-14
N6aró§ásrat
H:8- 1ó K:l 1-1ó §z:8-12 Cs:8-16 Kó4. Tefhe§ Tüú.§adás P:8-13
Psychiátrin
§z:13- 1ó
Rheumaíológia
I{:12-30-18 K:7-18 Sz:12.30-18 Cs:?-l5 Pi
Röntgen
H:8-14 K:8-16 §z:8-14 Cs:8-13 P:8-13
Röntg.m nyityatartá§i idő
H:&l4 K:8-16 Sz:8-14 Cs:8-16 P:8-14.30
§ebésret
H:E-14 K:8-16 Sz:8-14 Cs:12,30-16 P:8-14.30
§porúorvos
H:l1-12 Sz:11-12
§temé§r€t
H:11.31-17.30 K:8-14 Sz:8-14 Cs:11.3S17.30 P:8-14
Tttdógiúgrásrat
H:11-17 K:8-14 §z:8-14 Cs:11-17 P:8-14
fi tatanos uttratang dbgmsztika
H:8-12 K:8-12és 14-16 Sz:9-14 Cs:8-11 P:8-12

VÁSÁRNAPTÁR
A lls& c Xercshedebni Éumt vaa* &, az fuohhlíelelős-

ségd nem taún* vállglni CéIslgű a vásfu mqdőzően a helyi
Polgbma§leri nivdaa kbío,rot, .felhlvai, meá qB vfufuok
ehnaruiluúaal*

,4 tölí&ések fe.lalttás* oák=orszúgos iíIln- és ftba*odó rósb,
alrorsaigas kbakaü válb, brbílcsúvás&, krégiségvásb,
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,únFné?rtílrészeli vtís&, oú=anulgos űIrrtvd§b, oó+mgy=
ots7ágos tílla- és munftagépvósá4 oslaol§z§go§ sertá- és
kirúhadó vtisór, avauiltitlústit, eu*mgteauó- és mankagQvút&,
kjrhözltti jdnnü vdstit, írHlmepi vtísb, hrftmfu:sonyi vtistb.

December 1. (péntek): Gyöngyös - oá" G5nrla - oárk, Hódmez&
vasarhd - o& Péc§ - R, §zonbathely - ok, Tiezaujváro§ - ok Tomyi-
szenfuniklós - ok,

December 2. (seombat): Abony - oá" Békéscsaba - oalq rüjdú-
szobosáó - ok, Jászbereny - ar."trngv, Kám - bv, Kecskernét - av,
Komló - oák és av, Lajc,snrizse - oák é§ av, Lábatlan - üv, }víag5rar-
r,ándor - oák, Marcáli - oák ég av{mgv, Öcsa - oák, Pécs - Ii, és av,
Siófok-Kititi - av. §zombathely - XII.2-23. köátt kv, l'omarzerrtjakab
- oák, Zabar - oák, Zirc - oák.

Decembcr 3. (vasánrap): Ajka - av és bol}rapiac, Balassaryarmat -
av, fJckcál:xailx - av, Béké§§zentandfá§ - bv, Bonyhkl - oák, Debrecen
- av,6yön8yö§ - av, Cyór - ev, Ilaidliszobo§zló - olq Lfutvan - av,
Hél,ízgyör* - bq Hódmezóvásártnly - av, Já§zapáti - oá, Kaposvár -

oak, Kapuvár - áv, Kec§keínét - av, Ki§lilnhálá§ - oák, országoe
k-utyavfurir és av, Körmed - av, Iábatlan - üv, Mskolc - av, Nag]y-
kőros - oák, - w, Őzó - av, Pécs - od av és & Siófok-
Kiliti - av, §zeged - av, Szerrtes - av, Smmbafhely - kjv, Tápió5,0rrye
- oak, Tiszafttrerl - ok, Tiszákécske - av, Török§zentíniklós - av.

December 4, (hétf6); Csongrád - oá" Drraújváror - oák, Körmend
- oák, lvíadonvásár - oá,k, Putnok - oák,

December 5. (kpdd): Bátonytererrye - oák, Beled - oák, Debrecen -
XII.5-23. között Aía,ryl,ífl ok, Nagftarrizsa - oák, Recsk - oák, Sqi&
kara - oák, Sellye - oák, Szombatlrely - o/rk, Tiszaluc - oák.

December ó. (szerda): Jánosháza - bv, Mskolc - oák, I'ömörkény -
oák.

December 7. (csüíörtök): Ónod - oak, Tiszartjváms - üv, Vé§áó -
oák, iZalakomár t" (Kiskomámm) - oá,

December t {péníek): Sá§d - oák, §zigetvár - oák, §zombaihely -
cL.

December 9. (smmbat): Bátarz.ék - oáü{, C§álkv,áf - oák, Hajdúszo_
hlszló - ok, Jászberény - oák, Kecskemét - av, Ózd - oák, Péc§ - ok é§
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av, Siófok-Kiüü - av, §zank - oák, §zerrüórirrc - oák.
December 10. (vasámap): Albertjrsa - oák é.s av, Baja - av,

Rékélcsaba - av, I)abas - oák, Deb,recerr - av, Drrravecse - oák, Gttdol-
ló - osk, }fujduszoboszló - ok, llaWarr - av, Heves - av, Hódmezóvá-
sárhety - av, Jásároksállás - av, Kecskemá - av" Mesztegrryó - oák,
Mskolc - av, Narykórös - av, Nytre5rháza " av, Pásztó j oák, Pécs
lrák és av, §iófok-Kiliti - av, Sójut - oák Srged - av, §zente* , oáik,

Smmbathely - kjv, Tiszafured - aq Zalaegerszeg - av,

December 11. {hétfő): Ajka - XILI1-24. kőz§í| kv, Békés -
oá+mgv, Kölcse - oák, Körmend - oárk, Mezókerelztes - oák, Siklós -

óák.
Decembpr 12, (kedd): Gö,rrc - oák, Szombathely - oák, Zalaeger-

szeg - oÁ,k.

December 13. (srerda): Csoma - oák, rrajdüíúí,á§ - oák, Heves -
öá" N,íakó - oá, Mezőcsát - oák.

December 14. (csütörtök): Cece - oák, Debrecen , XII.14-24.
kozofi nv, Komádi - trá, Ivtartonrrásár - oák, }Áezökövesd - oá" Pátháza
- oálí, Ragáty - oák.

Decenber 15. (pénúek): Cegléd - oá" Sánár- XIl 15-22. közöü
üv, Szombathely - ok.

l,(Éaseu voLr ?oFíTLlN ?
Á Csengelei Krónika október lí-i srámában az Öregmalomba

történt betörés fupcsán lrtam egl sfrsszenetel Ebben K.T. betörő
urat pofátlansággal vádoltam a rendelkezésemre álh információk
alapjbl Ezt KT. úr H/ogásoln, hióttyolta, hogl őt nem kérdeztem
meg az ügyben, Pedig ebrcnüsa srerint meg sem jelent vobw a
cikk, ha ő ts ktfejtheti vélenhyét. Ugwtis ő nem szórakozás
céljából ftrt be a korábbi betörése szlnhelyére, hanem azért, hogt az
olíozott kárl me?térttse. Több szeméb)t is efilltett, akik ezt udják
bizottyltani.

Hallgatassék m9ga wlsik |él is ehle alapjún he$ adtan K.T. úf
észrevétebinek is. Ábban, hogt végal hinek van igau az üE)ben,
nem az én tís,teffi dönten, 

Molnár Miháfu
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Bevásárló úton a únlíónok ítildjén

November l5-err délu6n 20 fös csapattal indulfirnk klllönbusr-
trql 3a ||pok bércein keresztüI az Adriaiícnger partjál fekvő
Triesrtbe. Másnap hajnali fél né5rre érkerfiink el úíicélunk
hehsrfuérc, é§ megc§odálhAtfuk á hegy íeúejérül ar *lathmk
elterillö ráros fényei{ ar öbölben váraloaó hajókat

§^juos nem solráig sétálhattunk a város rdgi utcáirr, hisren 11
órakor már indultrmk i§ iovább Tarvisió felé. Ar úton a íájban
griinyörkiidhettiinkj a tuonumeniÁli§ méretű he5lekben, kis
vö|glekben elíerülő falucslékbau csörgedezó patakokban, apró
ríresesekben.

Tarvisió egr kedves kis vám, bár itt sem juúoí €lég idó nérp-
bdésre, hiszen úticélunk a híres bórpúac megí+kbúése volí

Fáradta4 de elégedetten utarfimk - csomagokkal felpakotva -
haraíelé. .{.a olnsr-osrtrák haúárú t!g5l ha§rúuk magunk mögöíí,
bo5r meg sem áIüíotbk bennlbke! de a magar határon aa egésr
btt.§ít átforglttl egr kedves rrámtiszt.

Iűbtönjilk C§ókÉ§i Tibonah h§ bLto§íúota a bu§rú még
ilyen kicsi léísn{n*tl is :rr utarásboz!

Lantos Isírán

!?ft van a §kót §zoknyt alaút?
l. rész

Ugy gorrdolorn talín erdekli a Krónika olvasóit a cimben feltett
kerdes. Az elműt félévberr volt szerenc§ém megisnremi a skót embe.
rek életét és smká§ait.

.qa ho§ sikerttlt e{iutnom a Whisky hlrhjábq egl kicsit a
szerencsár is nrülo1t, Bar ismerósöm, aki ntaga is volt ntr|r
Skociában, fi5relmeáetett, jobbarr járok, ha reptilővel indulok útnak,
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mert busszal tű hossat az rit, Én mégis jó ma5rar rmkás rarint az
irrakat vettem figrelembe a dfitéskoí, & ú a busá váasztottam.
Nem akarom ré§zleteEni az rlt göbelrneit gondolon elég, ha fimyit
mondok: több mint e§ napot ultrrk le "e5t ferrékkeln a busmr1 me§,
az igéreúekkel elleírt€tbeíl nem rryújtott tril sok luxust, Tehá, ha ralaki
mési§ a buszf váasztáírá egr londoni kirárrdulás}roz, ké§zoljorr fel
arrq ho$, ki*sé nehererr fog kieryerresedrri azitazás vlán.

lnndonból rrem tudtram tű sokat megismemi, mert csak öt n4ot
üiltötlern el e hlíe§ piros emeleúes bumk városábaíL de adrt meg kell
ernlitenem a hata,lmas embertömegei, amel§el az utcárr találkozik a
trlrista. Frrrcsa volt látri a ma§6r sremrpk idegen szokást, ho5i az
ernberek fel- és leugálrr,ak az emeletes buszo}ról, lát§álas rend§ar
néIkül. (Persre nem az ernelehól ugrálná& le). Mkm magun is
kipóbáltÁm a fblszállást, csak kis smí€ílc§ével fudtáín ferrn mnadni a
buszorr, upanis amint fellép*a alrnnai inful a busz és ha nem
kapaszkodsz, a!&or kOrrrryen rljra az utcán talÁüniod magad.

A lond,]íli emberek ösereségéberr na5lon keórcsek, sdvesert
segiterrek a triristáknák. FIa az ernbe,t ftulonosen ha rnagyar) kulfol-
dOn jár, azorrrral elkezd sámolgahi, M meruryibe k€ílll forintban?
Sajnos ebból a szempor'tból l,ondon és egész Nary-Britarmia elég
drága mság, Gyorsan rájöttem, hogy étkeuni csak az itthon drág&,ak
tartott Mc Donald's és Burger King éttermekben lehet mert kint ezek
a legolcsóbbak.

Gondolom a fiatalok már jártak Szegeden a ferrt emlitett glors-
éttemrek valamelyikéberu de az idósebbek kedvéért csak aruryit, hop
Mag;arorságon eznk az éttermek tiszták. §zinte 5 peícÉírkérú
felmossák a padlót, az asztaloka\ tehát ep kulfiifált tisztr helyen
leJret étkezú. A tiszíaság különösen jellenzó a WC-re is !!! Ezzel
gzemben Londorrban pont az ellerrkezójc igaz. }tratalmas töíneg, az
agztalok ürcs poharaktól, dobozoktól znfoltak, és "tákadtanod kellí,
ha le akar§z ülni .

Eddig még nern lrbam a legna5,obb veszélyót amely a trlristálca
leselkedü egész Nagl Brittaniábarr. Ez a ves#ly a ködekedés az
úttestfir keresrfül. lla valaki nem tudná, az angolok (de a skótok is) az
út másik oldalán közleke&rek. Mlg lvíagraronágon elóezór balra"
majd jobbra kell nézrrie a 6lalogosnak, mielótt átne5l az úttesteq
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addig ott amek az ellerrkezője igaz. Hiábfl néztem balr4 mert
nujdrrerrr jobból ütöttek el, sávai ere minden Londonba utaá
ligilzoll| Kis segitség, hog]r a jarda elé az tltra van festve ery nyíl és
ráirva : inérz jobbra ", bár ez angolul van és miíe a glakorlatlor
turista leforditja, akkorra már rég csikorgó kerekekkel fékezrrek az
autósok.

HeimTamás
(folytatjuk)

Focí klóníka
1995. november 19. Cbengele - Ferencsállás 1:3 (1:1)

\iezette: lvíadácsi. l00 nézó
Cserrgele: Kucsc,ra (Berrcsik ?5,), Pignic*i T., Dóczi, Börö€4
Dorogi, Paíaki, Szécsényi, Pigrriczki A., Molrrár Z§. (Kuíl-§zabó ?ít.'),
Heim, Muhel.
Tartalékos csapatunk luíintalansága miatt I:?ás veuetésről
l,eszített.
C s enge lei gó lltvő : Iu{u he l.

l99§, novenrber 26. Földeák- Csengele 0:0

Vezette: Farkas. 100 nézó.
Csengele: Kucsorq Pigrticzki T., Pataki, Böröcz, Dorogi, Bam4
Szabó Zs", Ttiíi, PignicE}i Á. 1xiss 80.), sznM P (Kuí}sábó 88.),
lvíuhel.
Líuhel ll-est hibózott. Győzehnet érdemelmnk yotna a helpetek
alapjlm. Mindenki átlagon telüli telesltményt fiy,űjtott. Dorogit a
második sdrgalap utón a 75. pelcben Hállltoíták.

Kun-§zabó Tibor
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§zínházban iárúunk
Budapesúen

Október 28-án reggel fél nyolc lürül szokatlan nyllzsgés volt aa
iskola előtt. Már csak azért is yolt szokatlan, mert szombati nap volt.

Eredetileg úgt terveztük, hogl Jél ttyohkar már inútknk, de
miyel a busz késett, tgl később fterak erre sor. Már néhány héttel
elótte bejelefiteíték a programot. Nagnn késztllfrlnk Körühelill 10
órahor érkeztitnk a tfurosunl:ba. Kérdezősköcléssel Jél I l -re a
szinházltoz i§ eaufuftmk. A műsor tizenegl óraftor kedődaft, A Pál
utcai fúk című műyet adták elő g,,erekszereplők. Még 7-8 éves

?yerekek is szercpeltek, Molnár Ferenc történetánek minrlea
lé,rryeges eseményét e|átszották. Kezdéskor mirtdkét csaqnt .|bnndllt
a szlnpadon és rezgőfhy, zene szépítette őket. IÁthattuk a
gvűléseket. a hábonit, Nemecsek ffierész tetteit, vesze*edéseket é.s

Emő halálát is, mely mindamyiunkat twg|on meglanft. A szlnészek
kóaül néháiyat az előadás után is láthatunk. Áki akart,
vásárolhatatt is. Egt órakor infulfimk hazafelé, közben eglszer
Mnoítunk pihenőt,

En először jártam szlnházban, de tagton tetszeft ReméIem más-
kor is lesz ityen lehetőség!

Eencz Teodóra

Ar qhórek leg- & íartdpelrirl varrcqye

íiétfói naporr" novanber 13-óí\ fél háromkor kezdfdött a veí§€íry.
Kerkét c§apat kitzclött minderr alsór osáályból, eg5l lány és ep firl,

Az elsó feládat sorám a Donald kacsa eimű mesóMl meg kellett
mutatri, hop mi a jó és mi a rossz. Erre a feladaka 15 pontot leheiett
kapí,t, A második feladaínál ery mrlfogat kellett kimosni. Erre is 15
pontot lehetett szere.ani. A mi csapahnrkból a fogrrrosásre Tóth Csilla
l,á.llalliozott.Eariárr következett a képkirakás, ebben harmadikok
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lettünk. A t trtté§hez én merrtern ki, B€fejeréaul éne&eltt& rdg a
zeúri kisáínolta a pontokat.

A mi csapahrrik lett az elsó, melyterr rajtarn és Tóth Csill&t ktvül
még Lásdó Noémi is tag volt,

Pignic*i EfikA 4/Aoeztály

Fatng5rfiléc leczl

Csengele Önkormányrata 199§. december 8én 17 órakor lrör-
megbil$tá§§al egrbelűúútí üésú (fatusrüé§t) íart a Faluhárban

,HíRDETE§EK
/ Pelenkáás s.€í€*ás/ eladó. kányár 8000 Ft.
/ 15 X 7,5 í#eres, össrcsrerelhetó alumínium vázas fólia*átor és
hozzávaló új 12 nres fólia eladó. rráíryáí 35.m0 Ft.
J örz&védó mwrkára kiváóarr alkalma§ fqitisda rrémetjrrlúez
kolykok elójepe*rctókl

Rényi láeló
Csengelq Felrzabadulás u. 17.

Osso tzt

Eladó kEftő 1800 m2-es hobbitelek a labdanlgófi$n melbtt.
Érdeklő&ti lehet Apró Játlostlál a Csengeb tanw S03. szátn alatt
(kon zervgsár me lle tt).

l,§ tonús Nthoc§i eladó vag elcsetélhdő bbmba Éúehütúli
lehet Dorg ZobfurnóI a Csengelc íetla 21. srhn alaa vry a
0&60/4 3 4 96 l rádiótelelon o*

E}ailó a Csengele tnryr 221. sám atrntti íanyá§ ing*lart 7 botd
földdet Villany, uorúonlnlí van! Úrdekkidni lehet a helrsrínen
Gyoral JóesefnéL



_ il§-

Csengele tanya l59. szám ahtti ingatlan eldó 3,5 hold Jölddel
Nortón hit és Wrt áram van! Erdeklődni bhet CsóMsi JózsefnénáI
a csirketelep melbtt.

Eladó szárrnitógéphezvaló 1 db W-2l400 somyomtató (12.000 rt) é€

: db Philrps mono monitor (5.500 F'tló), Érdeklódni lehet Vlgh
Attü palackoz:tt ital boltjában (lelefon: 38ó 063).

Gyerekjáíékok, a!óndékok, hönyvek, kűIönbözó íómóJít kereletr& képek,
pa!úmlní e§íergóIyualí Tv-a§úúba és vlrágóhlónyai hapha&íh c
ptesszó mellc tvtrógbobambat 

Nnákné vtzhányó Etwéba

Sárrtágt és épaszelet tállitÁst
1200 Ft/nr3 áron.

végrek. Sóder sálltá§ billenccsel

csókási Tibor
Cserrgele, Arany J. rr.5. t 386 006

Táp-taknrurány ker*skt{lé§€met épltóanyeg áru§itá§§al bóvífÉttcm.
10 q ícletfl vásárlás $etón c§GngclG tcrülütón diJtalnn házhozsálütás!

Baíanyi Jóu§€f }Drc§}Édó
c§cngelG, Arany J. u l. f;3t6 024 rádióE06-60/rlE0 6?t

Billenős lFÁ-pat sódcr száM&ttvóIlalak: L I00 FVm3 . Ítae*uian una
őókást Zolránndl d Cse?rgall, Felszdbddulá^l 4. I s/A, súffi dto§ lJd'g) ó
386 173 telgíono&

CsalMi esemérryeke (lakodalom, bauagá§ stb.) 220 volttsl müködó
húrőkocsit leh* bérelni Csókilsi L,á§ilótól n Csengele, Petóíi u.20. szám
alatl Telefon: 38ó 082,
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Válalom fbtó & videó felvételek késdtését (esküvók, lakodalmak,
családi esemérryek stb.). Fotó ciklreket ánrsitok. §áíes ünatórfilín
kidolgoás 1 rnp alaü 22 Ftlkép áron.

Nacsa Jánosné
Kistelelq Krrssuth u, 34. sám

a 3ó4 541

Simsorr kipufogók és eryéb Simson alkatrészek" valamint ETZ 150 és
ETZ l5l motorkeékpámktroz kipufogók a bolü ámál olcsóbbarr
kaphaók a gyártóná:

Varga Mhály lakatosrrÁl
Kistelek Tarrya 345.sám

t sso rcr

Minderr üpusri szivatt5nr javitását, továbbá hááriji gépelírcz való
alkahész§k gyáítAstn (fogaskeré.k rtb.) válalom, PB-gáz szabványos
csatlakozó (pörtölóhoz stb.) állandórr kapható.

Dérres Balázs vállalkozó
Csengele, Fekzabadulás u. 3. sám

a 38ó0l7

Garancia felelósség-, c.tsco-, lakás- és varyonbiáosítást köthet
Csengelén. R.észletes üjékoáatóval állok a tisz.t€lt ü5rielek rcrutel-
kezésÉís.

Soli lajorné
a 386044

Kia,dia é rolazorodlic

Á cragdd Pdgt& cropct lbogdób*,
hrvodr tltr orgidr.t§ Lpjr

C§eügfl€i Polg&óf Csopcr Fdd& }irdó: Itlr§dl Pdic
§ze*esáócég: Cr€a8cl€, Bdrzrbaállás u-.11. Feld6r eerte*aó: Moln& Mihály


