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Itrlkelt a,g a,lsó'*sengelá
Árfts",nott

Kuklis Andrál a beherrrleti Ki§-ÁBC mellé negszerezte az akó-
ts engele i éle lm lszerbo l.t u k|doaj ogá t is. Terpeirő l beszé lgettltnk.

Íjrteti titok-c, hogr mennyiért vette meg n bottot? Én i60 ezreí
halklthm...
- Ez nem iitok. E00 ezer volt bere.rrdezessel, pénziárgéppel meg
minderurel c5nltt.
Versenyúár5mlfuon srerezte meg a tuhjdonjogoí?
, Nenr- Az Ár'ÉSZ-nak keiiett a pár4 é§ én eryberr kifirettem a
vételmat.. }v{ár tavaly is ejánlottái nekerrr, csatri althor még árró1 nem
r,,trlt szó. Voltak márs jelenlkezők is erre a boltra de ók olcsóbbán és

regzletfizetégre §zerettek volna,
}[arad-e a bolt prcíiljaT
- Továbbra is élelmiszeóoltként akarom üzemelteíri, csak na$robb
vaiasztékkal. mint eddrg. F'ebnur l-jerr ve§zern át a boltot. Utáná
rneszsló§-nrázolá§ követLezik. }ü javul az idó, akkor járdát is fogok
épiteni. Fetrnrar 20-a kornl, de legkesóbb március elején szeretrénk
t'ryra kinyttru.
válúorik-€ a Eyitvataríás i idő?
- },{aí{rd a korabbi rryifvatartási idó aímyi vátozással, hory
c§ülöttökön is nltvt tbgunk tártárú. A matzek világban a hétkomapi
szJJrmap már nem megy.
Jó ilrletnek látsrik ar ttj boltja?
- }la eltartja magát és e.g5. kis harzon is lesz rajta, alckor a mai
viszonyok koa:tt jó. Eddig is volt haü 50&600 ezer forintos forgalm4
ep3 kis árubólitéssel ez csak folioáató,
NéhÁny éve szóbesréd íárgra vol! hos| pélr§ég€í alor nyitni
Csengelén, Yolt ennek vabmi alapja?
- Ez terq,ir volt l,ér,e, de egyelóre tiincs róla só. Az igaz, hog5l a
korábbi berrzinlwt helyén nekünk is varr e5, portánk az Erdél)ri Ferié
mellett. A pekség a lakóházal es^itt ott le§z majd. Ez eg_v l0 milüós
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irenrhazas e{ alr-koí lilg megalóeulrni, hcrg5r6x, kedveznrénves
,.úerui htrluájutltol l l. A keltyer arárrak jelelrtós reszet a
kl.itseg tesá kr, Ha hell,L''en kószülne a kenyér, olc*óbbarr
,rlirrr Ez adla ,1z.itletel a pekse§ épité§éhez.
§jszönöm a beszelgetésíi

hiielhez
§zalhu§i
tudlianr

Gr -ly)

-\ *u-ood{j*llLlx údLí,úá§ a§eongenei

t ó.""teri,.te ([]rI" rész)
1951 . nrlvgrtberétxn a kör,,+tkezó sz.eméJ_vekMl nllt a csengetrei

iendórörs; \"eszplemi I§1,!á1 ór§paranc§nok, Koniiáíi Sándor őrspa-
iancsoli-trelyottcs, Biliczki Józsei, Fzrrkas Józse{ Krrnrcsai Ardrás,
Simon Józsei] Vincze "iózsef es Zelei Andrag, Az órs működési
tentietéhcz -ranozon Pu§fiaizer es Kisrelet eEry, íé§ze is. A szolgálaiot
a csendór lercn){gsi rendszerben lattá; el, 1953 ószen megsziirrtet-

Csetgek! reniiörak az }940-es evek rnásodik _fe lébőí
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sz6R€d.
Úrtee!,toru, hogy a cseng€lol, ö!söJ1 az ö!gpk.
a]-ó]. f6]_nént€& u€lyaDott nlnt t8rü16tf616166t

Hó&n6 zóvá€drh€ly , 7)J4 !öv€!lb€! 17.

holy€tt68i teenilők 61lÁtáí
hagyob n€g.

B.M. cÉongrádmegyei !'óo§ztály.
KádéTosztá].y.

KonJáti sáldoT éll'társ
!. örloe § tcI .

c6cDg.lc.
Mo8btzon Önt, a BclügymlEisztcr Elvtá
c§engelo községbén a kör zétnégbi zo t ti
s z e g é d, 1955. októbe! 7.

e 27.gz, Paranc§a alapj án
técndók cllÁtá6ávat.

ún4--.--
AndTád| r. ale2r.
ezetó §.Holy.t te §.

Komj áti &tndor hine:lezési rlkmtl4lai
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iek a cienselel rendóróísöt. ,{z allomány entián
.i í.isteieki Rerr<lóórslióz taltüzoii" orura}i iartak
I jilrl]rliai Területfelclósnck Bilic*i Józsefet
_{ '.'úl(,7F j,rzset',,t jelóltel ki

.-. ioi-rii megi,lz,]iti §í§lgá.lt be ,ezeté§e uian.
i,,i5 szepterrrber l,jón ncveztók ki Cscngelérc
(\.G-nek Komja,ii Sarrclort. {i n:nrgridba vcrnulá-

.a_rq, i 9-,_1 iuüus i-ig iáita el ed a i'eiadalot, í2_j]
). í,a3atarranar a1 rra2ry, tisztsletet !-lv§tt ki ma-
la:rak, es fitnt tanác§ta8, a k_özéletbén is íeszt
,,€í1. i"Líeg ltla is lngv ti§áelettei tÉ§zelnek rOia, Az utorJa Rácz Arrdralr
ieti. alii nlintegy 1 évig volt Cse-ngelár. 19?6. j-rinius 18-arr Soos
lsn,arr tei1 a körzeíi nregbimtt. §lótíe két ér,ig nem lakott rendór a

r ullan. sty.l-q sokszor a szolgaiaú szabalyzatr:t be nem tarwa
lrtedtedett, ezért,;r1. l97§^brur két esetlen is }rivakrlori sircrrrély ellelú
:rliszrkot köl.ettek el ellerre. Soós ellralálozása nriati ]979. rlecembe

] -lol Szecgi (iéza lett a KMti-s. Magáneleí"r pmblénrái miatt i 983-ban
t: is úvoiy;lt. EzuLrrr 2 evig rrein volt lrel'vi l,elxlór Csmlgelál. Császár
.]|rzr§efet 1!)85, itrrgu*ztus 1-tó! nevcáélr ki a lre\,i kOzcti
rleq}riz-rrítnak Ór nilk,lpasai rniatt lrei,vezték el a kozségból 1987

ilugl,t.iáus 1-iiil jelen sorok iróia, lvíoiná.,r ivíihály lett a körz€ti
inc-*bizott.

PBcsét 1949-ből

ü rutgtOy z

\._=:-§_E7§

,4z í a|7-hen felnatlít KL{B-ilödo



,{ kör:rtí nregbizotti iroda l98?. rlecernter i -<-ig a Tanacsházn

mellékep,,úleiébar vr_rlt el}re]_vezve. Ar eg_v hel5nsógbol alló irorla a
relrdőri ceiokluik nettl volt nregfel+ló. Ezt a pararcsr tokok évekerr
icgresztiil ielezték. rle csak l9B?. év végén keríilt sor a végleges
triegoidásra. l]kkrrr avalírik lbl az lli KM}3. rrorlát a Felgzabadrrlás ri-

l ] . szruir alalt, :nelyhez srolgáiati laktu is i:rrtozil.
A ta:rulnlanyoni rigén meg kell ernlékenrern a rendfermtartas

ónkelrles §*gltőiíill is. M,ár 1850-ben létez.ett §zegerl ktllterületál a

i;apiLinysaei rend§z€r" [2,{j Kapikínyna}r íekintelyes, rátemrett, tehetós

gerzilkat vala;ztottak rrreg. Az állások üszreletbelick és bizalnriák
vc,ltak. Mwrkájukert csak srcrérr;, űjazris jád, cie iircrrtesuitek a

kLl!ínwúia alól. Száno* mas feltrlanrk nrelieti feladatuk voig lrogy

"Szerninel tártják keríiletitkben folyton n közbiáoí§ágot,
goncloskodnak arrót, hogy bármely lopás, rablás vaglr e5,éb bűntén1, a

pu§fiai rendör§egrrek mieióbb tudomasilra jusson". A kapi|áryok

a nké nte s readői igaz o ! -

váry,
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mrmkájat az e.sküdtek segltették. Műkttdésük feletí a rendőr-
rökryifrly gyakorolt felupeletet. [25] Esy l887,es adat szerint
Kordas Fererrc volt a csengelei kapitány. [26] A tanyai kapitfury*fuok
az 1 950-es kózigazgatási reformig fuimállottak.

A segedrendóri szolgálat l954-ben irulult meg az oroágtnt1 akkor
meg jogi alap nélkut. Az 10óó/1955. sámrl miniszeítítná§§i lratározat

atapjárr kezdett mrlkOdni az önkérrtesrendőri mozgolom. [27] A
csurgelei csolr:rt tagiini voltak: HegerJils Péter, t aczkó József, Tíri
Ferenc, Túri Györry és Túri Imre. iét§ámuk később a 20-at is
meghaladta. A c§opoítvezetó Terecskei Sárrdor lett, akit Seres Fererrc"

majd Csókási Mháy követett ebberr a íisztségben. Az
orrkentesrendórók feladata volt a rendórség segitese a köaÉnd é§

köóidon§ág védelmében. Önálló inté"ftedé§i jogult volt, A
rendszerváltást követően a mozgalmat rncgsáirrtették, hetyét - észberr
- a polgarórség tölti be.

A cserrgelei potgárórség 1990. nrrvember l8-án alakult rneg Onálló
e§les{íet}ént, vezetóje kucsora péter lett, alci jelenleg is betolti e
tisáséget. A polgáórség is segiú a rendóri mrxrkát. Fóleg önátlóaq
tevékerrykedrrek, tlrr irrtézkeJési joguk nirrc,e. Jelentétükkelnagv
mértékben visszaszodtottrlk a betör€§e§ lopásokat, ezé,rt elismeés
r]leti óket-

lv{olnárMnály

Források:

[23] Komjá§ Sándor visszaemákezése }994-ben

[24] Juhász Ánat: Á szegedi táj tmyái. In: Móra Fbrenc Múzeum
évkórywe 1982,/83-2. i,'Szesed 1989.) Ial, p,

[25] I'anyai kapitónysági szabáh,tendelet §zegú 1886)

l26J Mint a [2a], de 7a, F,
[27] Szifuási l-erenc: Á körzeü meghízotti szolgálat harminc éve

íBl,íKöttwkiaáó 1984.) 48, p.
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VÁ.sÁg,ttlltpTáR
A tigtlft a kercsheúetntt Éumt vetlitk tít, az addoként nem

tudan* fekőssége| váIlnlni Celsze l u vósórl megelözífun a helyi
Polgúrm*ted Eirútdb íekfonan felkhni n erí e6pre§ vúct lok
ehluudhdflgh.

,4 röviőtések teloltkisa: od*=arsuigas dlka- és kbr*odó ltlstb,
ok-arsgígos hbahoű vósút, bv=búcsúvástit, oó=orsz.ágas álldvá-
§fu, ffiglafirun*.agépvttsb, ashe otszúgos se*és- és kfuahodó
lúsdr, araalóvti,tá, hjrhnzfti .ilirmít vtistít, üv:üanepi vísb,
krégi"tégvtísát.

Fúnrár 1. (csütörtök): Celldömölk - ok, Eger - oák, Onod - oáq PéÉs -
R. Vésztó - oák.

Ftbruár 2. (pónttD. Hódrrrezóvásárhely - or! Miskolc - ok, Ürod - or!
Pécs-Il_ Trrnryiventrniklós - ok.

Fóbruár 3. {§rombat): Abony - o{ Béke§csaba - oá{! Dófec€n - av.
Eger - av, Hqidúszoboszló - ok" Jánoshida - oálr" Ke§§künét - ok es kjv,
Konrló - olík És av. Magryamlmdor - ol& Mrskolc - av" Ónod - oK Pecs -
oak és E és av, Tarcal - oáli Tomawentjakab - oák.

Fobruár 4, ívasárnap): Albertírsa - oák és av, Bonyhód - orik, Debre-
can - av, Eger - av, Gyór - av, tlaid{tszobosidó - olt,I{ódrtezővásárhely - av.
Já.szrpdi - tráIi. Kaposvár - oác" Keeskemá - ,{lv ás kjv, Kiskunha]as - oák
e§ áv e§ k tysvá§árr" Kistelek - oálr, Lqiosmizse - oák e§ ly. Miskolc - av,
Nag_vkórös - av, Nyiregyháza - ay, Pape - av, Pécs - ok és R és av" Szentes -
o& Szolnok - av. Tfuiógyóngye - rrirk, Tiszakécske - av. Törökventmiklós -
nl* Zalaegnrveg - av,

F'cbnrár 5. {hétí*): Csongrád - oa, Rrtnok - oá,k,

FÉbnrár 6. (kcdd): Báonytereny§ - oák, Eger - ok, Nagykanizsa - oák,
Prrpa - oa- Tiszaluc - oók-

F{bnÉf 7. (§utrda)i C§oma - óá,k, Eger - olt- Miskolc - oák es osk.
Február E. (csiiíórtök): Eger - ok Kornádi - oá. Mezőköve,sd - oá_

Febnrár 9. (póntct): Miskolc - olq Só§d - oák.
Fet}llrár l0, (§uombat}; Debrecm _ av, Dunapar{ - oá,ft, Egeí _ sv.

Hajdúszobovtó _ o}" Jászberérry - oók, Kecskerrrét - ok és kjv, Kiskunmajsa
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_ oálq Kompoh _ oárlr, Misliolc - ev, Pafvüc _ oálr, Pécs - ok e§ av, Török-
v,entrniklós - oók,

Febmár ll. (vasárnap): Balassagyarmat _ av, Debrecen - av, Duna-

itjv{os - !á<. Eger ; al, Farrnos - oali, G.yomaendröd - oálÉ. Flajdúszo-
boszló - ok. Hódmezóvársr{rrhe! - v. .Ta§zal§ószetí§örgy - oák- Kecskernét
- üv rJs kjv, Miskole - av, Nyíregyháza - nv. Pásztó - oótr, Pécs - oák és av,
Szenles - oálq §zolnok - av" Zalaegerszeg _ av.

!-ebruár 12. (hótíó): Mezókeresztes - oláft.

Február 13, (tcdd): Egcr - oh Zalaegerszeg - oák.
l'ebruár 14. (srcrda): Eger - ok- Meócsát - oálq Mi§kolc - osk.
Ftbruár 15. (ü§ütöÉölr): Eger _ olq Ragáh - oak.
Fcbruáí 16. (péntek): Miskolc - ok.
Február 17. (srnmbat): Av.ód - oák, Debrecen - av. Eger - av" Haj-

űszobr-rszló - ok, Kecskemá - ok es kjv, },{ezóbereny - oá! Miskrilc - av,
Mohács _ oátk, Pecs - ok és av, Sárrbogárd - oált Szerencs - oó.lc.

Február lE. (va§árTap): Böhönye _ oáI( Debf€cf,íl - av, Dunaújvdrros
- av, Eger - av, Haj&lszoboszló - ok, Hwes - oák és av+mgv, Hódmez&
vas.irhely - av. Jriszap}üi _ av, Jrivlrdr{,ny - oák_ Kapo§vaf _ ok Kecskemá _

oáli. Kunszentmiklós - oőq Mi§kolc - av, Mórahalom - oÉ&. Nyiregyhaza _

av, Pecs _ oák és av. §zolrrok _ av. Tiszakécske - oak" Vác _ onk,
Zagl"v,atá<as - oáJr. Zalatgerszeg - av.

Február 19, (hótfó): §zil - ok.
Február 20. (ktdd}: Bódvaszilas - oalq Eger - §lL Fertó§zeírlíniklós -

^^l.

Fetrruár ll. {szerdn): Eger - nk" Jáaoshaltrrn _ onk. Miskolc - osk,
Rudabárva _ oáí.

Febnrán 2!. {erütöltffk): Eger - ok, Ragály _ oárk.
Február 2J. (póntek}: Dévavárrya - oL Misktllc - ok.
Február 2C. (szombat): Dgbrccen - av, Eger - av, Ilajdirszoboszló _

ok l§Lv,eg , rrák, .Tá.várokszállás - rró:lc, Kapuvár - oá. Keeskanét - trk ét
kjv, Mezóborérry - av + mgv. Miskrrlc - av, Pécs ok és av.

Ftbruár 2§. (rrasárnap): Balassaglamraí - av, Bétésszenturdras _
oál! Bodrogk€íe§zfur - rrlc" Csonp5ád - aY, Cjsoma - av, D€brecüt - ev, Eg€f
- av, Hajdúszoboszló - oh Hódmezóvásárhely - av, Jávkisér _ oali,
Kryo§vfu - av es hobtri é§ ki§á,llal vá§ór. Kecskemá - üv és kiv. Miskrrlc _

av, Nagyati{rd - olc. Nagykilta - oá§, Nyíreryhaza - av" Pásáó - av"-Péc-s - oák



ös llv" Romhá,ny - oiih sz_olíx]k - av. ZálsÉger§zeg - av.

Fcbnrár 26. {hétfó): -

Február 27. (*e.td): Eqelr - ok. Kapuvór - oá, Pincehely _ otik,

Ftbruár 2E. (szerda): Eger - ok" }vliskolc - oslq Örkény - oá,k.

Ftbnrár 29. (csiitörtök): Eger - olq Péc§ - R.

Srrtlíbuxn

Sor a p6nztár olőtt

Áz ajíó e!őtt 20-25 ember várakozik, Megéri a ürehneí hiszen az
év tégi elszúmolás íorintjait lzeti a cselgelei Áranykalász Tsz. Bár
a tetmésze.t tavaly a siOl,etkezeti gandák zsebéhe nylillt, a belytz
l?tiflteg/ másíéI milliót emelt ki a kazös kasszaból. méEis jól alafult a
alrsahnatttís. Hiszen Forgó Gwla traktorista 390 nunkaegységért
több mint 15 eztlr íointot, Gera Ánat fogatos 3I4 munkaeglség

^ír.jében 12 ezer 5a0 fointat kapott. Rövidea: a Mnyeg az, hogt a
szelgétty csmgelei lnmoknn 40 íarint értékll mutihrcglséget
terimtettek az ,4ran1,4ralász Tsz gazdái. Ezenklvül a részes
mlfuelésbea - ki ffierrflyit tagott ki , kakaicát, hurgoffyát és

takarmdnyíeléket lraptah A családi s@ryetlsek W elíogadhatóa?l
atafuttak. Á tsz sziiün twább grsralndott, s tavalyt közas üunka
nyomán hárommillió 500 ezer loint értékkel nőtt a közös vagnn.
Ő_ptlmölcstíroló, műtrág)araktdí, permetutorany épfiését kLzdték

meg. Áz ide.i kölLségeke 80a ezer foriníot artalékotak. Á *z
veietősége úgl teruezi, hogl 50 holdon tlifuita kerti dahórryt
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,?ftneszt. Kétszar tmayi (,agis ósszesen 230 dnrab) marhát
híztahwk neg, ,nint tavaty. ig,l alapazalk meg !9ó6,ra is
pen-,forrásaikat a cse;ngelei Áranylra!ász Tsz gazáü.

rjVlegielent a Déimaryarorság 1966. febnrár 10,i sárnában)

Ezí {rták Csengelétől 10 éee:

Mi éri meg a termelőnek?
Csengelén hagyolnánya vxr a szarrusnrarha tenyésztésnek. A kettós

hasurositásíi magJrartarka-ellomarr;l 420-ra fejlődött tbi, errrrél többre

rrern sárrritarrah hisz ekkor nrár köliséges épitkeaéstx keüerre fogrú.

Húshasmrt magtmszitrke tehérrból 34 van jelenleg, pár éven belUl
r7áz-Éuiz(ttveffe xz,erehrek flövelili á létszámot- Az egész telep

ny-eresége a pyenge termóhelyi adottságuaknik iáró Érkiegészítés

nélld -a35 ezet tbrint. A kOltségekhez liszony$ott 8 sázalékos
eredmeny a befektetett munká,hoz és penáez viszorryitva ne,m t{rl

buraro, eturek nrindenkepp i0 sázalék folott keilene lerrnie. A
soksmr harrgoztatott belsó tartalékok feltárásában már meseze
jutottal.

Pigíriczki Andras álattoryesáesi fóágazat-vezető szerint a leg$tlb,
hogv l,esáeség néll'.ltl kihtuzák addig, mig rerrdeződnek a sorök. Csáli
a émény élte! ho5, pár éven b€lül i§mét lesz értelíne ermek az ósi és

nagvon szep szalünanák, az állalteíLvé§ztésnek. Addig is murkát ad az

ittelueknek, s a glenge lronrokott fl szeíve§ trás/a senr néülülöáetó, A
trkarmán1,oásban a legolcsóbb változatokat alakttotíák ki. A 12 ezer

torura s7Éna e§ siló egy re*zÉt az itt jól termó sarrtáni fi} adia. Ennek a

nóveílynek nrég egy luxara vol! a kasálás utárr a nragyarszürke

tehenek legelték le, szépen kiperrdüttek mjta, A talajadottságokat, a
ten,vé§zlétl tbjtákat, a tnkarmfur,vrrkat igl próbálják összlrangba homi,



hoqv a, veszíeséget elkeíüljék. A szalvasmárlra-tenyésáé§lxl
kev,esebb a biá.ltó váltaááia, mint mris ágazatokban. Igaz. a 90
fillÉrcs icjárcnrclé§ iól j§tt" ós a hrls állami támogalrist is nőtt e5l
forinltal. de az export íblár megszllnletése 2 forintos kilónkénti kiesést
okoz. [,..]

Tóih Szeles Istvárr

(A Délmaglarorszag 1986, "február 4-i súmában megjelent cilr*
részlete)

ráuhAzi hirell
A Fnlulráz nz alábbi nyitvatartási idó szp,rint tt7árlel:

Flótfőn 17-19 Németrryelvtarrfolyam
11-22 A§ztslitenisz és biümd

Kedden 8-16 Könyvtár

SrBrdán 18-22 Asztaliterrisz e§ biliard

CsüíliríSlrön 8- 16 Könyvtár
t7-19 Néptanc
t 7 -2 1 Asrcrlrykórus és oiterdzenekar

Péníeken 'l 3- l7 'Largastánc gyerekeknek

§romb:rúon 1 3 - 1 ? TársastÁnc felnótteknek Qcétheterrte)

Lmtosné Florváth hén
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§zegények
Kei g"-erek bandukol hazal'elé az iskolától.
- Ltjüssz iátszuri?
- Nerrr rrrelretek, krrrmpüi kell pucolnom az ebe<lhez,
- Es ebér1 rrtán'l
- El kell r l tcsoga|rtrrm.
- De utrurai
- seÉítek áq\,1t!r2& & tákárita§flíij.
- r)e cs{irok v.,igytok! lvíiért nem alkalmaáok eg.v nagyfiaínát?

Az első randevú
Emese az első rantlevlijdra készül, édes*wja iagalotttm kárdezi:
- Remélem, rtem ulgeded be a fiúdat a szobáűa! Tudod, hogy,
aggódau.
- íIáí persze hogy nent - l,álaszolia Emese. - Az ő lakására megy,ünk,
a3.gádjolt tlz ő mlla!
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Alúaúás
Dgr bolrszolónak sllrgósen ki lrell venni a vakbeléí
- .Al§dk már a pácitns? - kérdi ar operációra érlreró sebésr ar
alíatóonost
_ §ajnos nem - panasrkoük aa - Minüg art lrisrrm, hogy alsrik
végre, de kilencnél hplra ugrik

§zakértelem
Csiltos, figtcl ú jeleUkezih a szanéIyzeti o§ztü,an: úllú§ frcres,
- Mihez bí? - héfű a hfukres.
- §ettmihez,
- §ajnálaml Árc* az ólláso* mfu mindfoglaüall

Átlűtvédők
- Doktor rlr; csinájon valarnit a feleeégemrnel - kónyörög a féf a
psáchiáternek.- Nem bírom tovább! tiarminc macskát taít a lakásban.
El tudja képzelru. micsfila bűz ez tlezárt ablakok mellett?
- tütmiffi rrem nyit ólakot? - kdi a pszichüter.
- Hopisnel Ho$, mind a kéts"áz galambom elre,püljtirr?

Pontos meghntározá§

- Tisaíelenrlő ür kérem, bűn ar" hogr esúénkénf 6dqhnrcr
grönyörködni srolrtam a íülr$r elótt a srépségembcn?
_ Nem bűn ar, lányom, tsak tévedés...
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IÍIRDETE§EK
Fotó szakboliom nlútik./ebruár 5,én a Kistelek, Kossuth u- 16, szám

alatt.
- Fétrykepezőgépeli* fiime*, elemek, ahumok, képkeretek nag,t
v! la sz té kb an kapha íók.
- Ftlttl,képeaőgép jtttltás , sanktanácsadás .

- Filttkidolgonis 1 lap alatt, ajándék.fiImmel is.

Nacsa Jánasné
Kistelek. Kossuth u. 1ő_

1-SZTK-val szeuben)

E}arló számiiógéphez való l db VT-21400 §omyomtató (12.000 Ft) és
l tib Phi}ips mono nonií.,or (5,500 Ft/íjb). Erdeklódni tehet Vígh
Attila palackozoti ital boltjábarr (telefon: 38ó 063).

CyerekJiitló*oh, aJándékoh, könlweh, killönbölő tétwi}íl ketele4ell képek,
vabmlrrt eszeryóIyo4ofr TV-asdalah és vtrógóttvónyoft kapholók a
Prelszj mellelíL lttógbalíon bln

Naúkné Wú,inyó Er6ébet

Táp,talrannány }ereskedés€met épitóanyag ánr,sitással bővltettem.
l0 q felctti vá§árlá§ t*etón C§tng0lc terúletón dijtalán háuhor§ráüti§!

Baranyi Jóxef ktmstodó
C§€ngdq Arany J, lL l.

83t6 024 rá.ltófr06-60/4t0 67t

Bitknős íF,4.-yaI sódet xdllltast vóllalok: L I(M IVm3 . Erilekődni khet
Csókthi Zauónnál a {:§engek, IbkubadilIó} * l3l,* súm ala& vag1; a
386 l73 íelafafialA
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Családi esemh4lekre i,'lakodalom, ballagás stb.) 220 Yolttal működő
hűtókocsit lehet bérelni Csókisi Iászhtól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alati. *\386 082

Mirrden tipusr1 szivat§,u javitásái, továbba háááji gépeklrez való
alkatrészek gyártását (fogaskerék stb,) váJlalom. PB-gáz szabványos
csatlaliom ipörkolóhöz stb.) allandóan kaphato.

Dénes Balázs rállalkozó
Csengele, }'elszabaduiá§ u. 3. sáín

a 38601?

§ararrcia felelósseg-, casco,, lakás- és vagyonbiztosiüst köthet
Cserrgelerr. Részletes iáiékoáatóval állok a tisztelt U5,fclek rerrdel-

kezésére.
Stlii Lajoslrc
8 386 044

Á Crcogdci Po|g&& Cq,ort űüogd{inrl
hrvooir ká*z<l m§dca6 lqlja

§adja e* eolazorrrittc C§tageler Pölgúíir C§opod Felelós tindó: Kucsora Páer

§iz§fu§áó§€: csea8ele, Felrzabóórllb u."ll. Fdd& rzük(Íáó: Molnáí Miháúy


