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Az eglházi eseményről szóló írásunk a 288. oldalon!
(fotó: Frányó Karolyné)



§rr\ífrum
Ezt írtók Csengelérijl 55 éve:

Ez év májusíban felttinést keltett az a családi tragédi4 amely a
csengelei tanyrák között játszódott le s az egyik gazdacsaládban
okozott helyre nem hozható szerencsétlenséget.

Czakó Pá,Ll fiatal fijldműves legérynrek már régebben mostohaapja
volt Sutka Péter, s mint az ilyenkor a legtöbb helyen 1eruri szokott, a
felnőtt fiú nem jó vemmel nézte mostoh"2pját. Az ellenérzésnek az
is tápot adott, hogy az utóbbi idóben Sutka Péter sokszor
ósszezördúlt feleségéve| a Paü gyerek édesanyjáva1, s minden
goromba*ig, összeszólalkoziis kétszeres flijdalrnat okozott a fiatalem-
bernek.

Ezekből a surlódásokbol alakult ki az az ellenséges viszony, amely
a fiút és mostohaapját teljesen elhidegítette egymr{stól, s abban
végződött, hogy a meggondolatlan, alig tizenkilenceves fiatal legény
egy hirtelen felindulís alkalrníval leütöíe, úgy, hogy az idős embert
vérében f4gyva szállítottiák akóthénba. Az ütés szerencsére nem volt
halálos, Sutka Péter életben maradt, de súlyos sebeivel hossá
heteken át nyomta az ágyat, s csak a gondos ápolrissal lehetett az
életnek megmenteni.

A meggondolatlan fiatalember természetesen rendőrkézre került, s
a szegedi ügyészség foghéaában a vizsgá,Llóbíró elótt adott számot
tettéró| majd vallomása utárr sziindékos enberölés kisérletének
búntette miatt indítottak ellene bűnvádi eljárást.

Az ügy hétfiín került a törvényszék elé, s az Ungváry tanács
foglalkozott véle. A targyalás során a fiatalember beismerő vallomást

- 2,18 -

Othónapi íogházra itélték Gzakó
Pált, aki meguerte mostohaapiát
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tett. azonban kifejezésre j!ílatla áúdatlan családi köriilményeit is, s a
tárg} alás végén a törvényszék enyhített a minősítésen és szrárrdékos
emberölés kisérletének vétségében marasáalta el Czakó Pá{t s
öthónapi fogháara itélte, arnit azonban a vizsgáati fogsággal kitöl-
tötmek vettek.

(Vegjelent a Tanyai Híradó 194]. október 26-i számában)

íáuházi hirel<
.1 Faluház nyitvatartási ideje megváltozotí, az uj rend a következő:

}létíő 13-17 Tarsastánc
14-16 Kézműves foglalkozris
1 8-20 Asztalitenisz és tollaslabda

Kedd 08.16 KönyMá,r
l7-19 Neptánc

Szerda 13- 17 Társastá,nc
1 3- 16 Kézműves foglalkozas

Csütörtök 08-16 Köny.\,.tár
l7_19 Néptánc
l8-2l Népdalkör
19-2l Asztalitenisz és tollaslabda

Péntek 13-17 Kézmúves foglalkozás

Lantosné Hot váíh Irén
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Ttagédie árnyék&ban qz
óvodásolt

Az elmúlt óvek során, általában hétvégeken az óvoda
udvarába berepkedett már kő, tégla, ép sörösüveg, sőt fél pár
cipő is különböző szemetek kíséretében. Ettakadtottul! bosszan-
kodtunk

Közel egy éve valaki azzal szórakozit! hogy a fálq bokrok
törrséhez csapkodja a presszóból kihozott üveget, poharat. A
sértetlen áIlapotban lévőt visszaszolgáltattukSajnos, legtöbbször
jól céloz az illető, az üveg szétrobban. A cserepeket összesze-

degetjük, de alcirmilyen alaposan átvizsgáljuk a ftildet, a fűben
meglapulhat néhány darab.

Óvodásainknak tiltott játszóterü|et a kedtés, bokrok környé-
ke, de előfordul, hogy mégis arra rohan valamelyikük Ráadásul
már beljebb is ta|áltunk törött poharat. Több nagycsoportos
önként segít a kutatásban, és szól, mivel tilos megfogniuk.

Szülői értekezleten bemrrtattam a képen látható legutóbbi
leletet. Eddig nekik sem panaszkodtunk. E|őször - s nagyon
remélem, hory uto|jára hozom nyilvánosságra. A ryermeküket
féltő szülők döbbenetét íolmácsolva fordu|ok ahhoz, aki miatt
bármikor súlyos baleset, tragédia történhet.

Kedves Pohárhajigáló!
Reménykedem, van 9s/ pici lelkiismereted, erre szeretnék

batni. Kér|e\ szállj magadba, gondolkozz el azon, amit leírok!
Úgy hiszem, nem vasr agyilag annyira bokazokni, hogy ne

fogd fel: sok ártatlan gyermek testi épségét, életét vesrélyezteted.
Rálépve a cipőt is átdöfi az üveg. SzaladgáIva a gyerek megbot-
lik, ráesik Képzeld el: arcát, testót össze§zabdalná, nyomát egész

óletében viselné. Kiszúrhatja a szemét, elvághatja az ütőerét!
Bírnál-e nyugodtan aludni, ha bármelyik bekövetkezne Miattad?

Gondolj arra, hogy az utánad kamaszodók követhetik a
példádat, és áldozat lehet a Te leendő gyermeked! Elődöd csak
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Az óvoda játszóíerén talált törötí ih,egpohár
(fotó: MolnáLí Mihály)

dobált, Te már íörsz, az utódod továbbfejleszti... Tippet nem
adoh mivé.

Egiáltalán van rá magyarázatod, miért csinálod? Unatkozol?
Diszkózz! Lopni akarsz? Akkor vidd haza! Lusta v.ary visszabal-
lagni a presszóig? Tedd le, majd én visszaviszem. Elvezed? Mást
is lehet. Feltűnési viszketegségben srenvedsz? Vakarózz!
Vagánykodsz a haverok, csajok előtt? Indulj a dart bajnokságon,
\'ígh Attila biztosan ad helyet, eszközt az edzéshez! Voltál
ór,odás, és bosszút akarsz állni, mert meghúztam a fti|ed? Velem
párbajozz, nyíltan! Talán at én csemetém voltál? Restellem
magam hetyetted. Netán szoknyás ördögfióka vagy? Dupla
szégr,en! Haragszol a világa? Szitkozódj, mint én! Tizenéves
vagr? ilég megiavulsz. De ha már elmúltál 25, sürgősen sétálj el
Lipótmezőre.
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Tuti, ho5r röhögve olvasod soraimat. Egy bizonyos pontig
megértelek Voltam én is tini, lázadtarn, követtem el hülyeséget
(igaz, ekkorát nem), Ezen szinte mindenki átesilq majd lehiggad.
Elfogadom, sőt imádom a mai modern, másokat megbotrán-
koztntó őrültségeket is. Azt viszont nem csípemn ami árthat
valakinek Fesd zöldre a hajad, tűzz a fiiledbe 6 csirkelábat, a

fene bánja. Viszont mostani akciód nem divatirányzat, hanem
bűncselekmény. Fonto|d meg!

Lehet, hogy hiába "lököm a sódert" Neked, de vigyáez! Még
nem tudom, ki vary. De ha nem harysz fel pohártördelési
hajlamodda|, akkor fohászkodj, hory ne is tudjam meg. Előbb-
utóbb tetten érlek - nem leszek egyedül, e|hiheted -, sgarantáIom,
jó ideig evésre sem bírod használni bájos kncsódat, mert
beletapicskolom múvedbe.

Az ismeretlenhez szóló levelem után kérek minden olvasót, ne
hibáztassák a Polgárőrséget, amiért még nem kapták el a tettest!
Kevesen vannal9 an egész faluban cirkálnak Egy-egy ellenőnési
ponton (ebből sok van) nem tartórkodhatnak órákig. A
íiryelőket úgyis kisrúrrrá az illető, és nyugton marad, Emlé-
kezzenek a tuja-ügyre, a járőr távozásakor léptek a tofuajok a
tettek mezejére!

kontesz Józsefné

|Ruzsai Sportnap '96

Dgy csen$elei rószúvevő
A szepternberben megrendezett Ruzsai Sportnapon mindössze egy

csengelei sportoló vett résá, Kun-Szabó Tibor a súlylökésben indult,
és mint mindig. most is győzött.

Jövőre kerül sor a XX. Sportnapra, ami a hírek szerint az
eddigiekhez képest nagyobb szabiású lesz. Vrirhatóan a csengeleiek is
jobban fognak mozgósítani,

M. M.
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Mi történt 1956. októberében
Csengelén?

A 40 élvel ezelőtti októberre Török Ferencné írásával emléke-
zünlq aki hat élvel a törtóntek után készitett szakdolgozatában
dolgozta fe| a helyi eseményeket. A dolgozat az akkori poütikai
felfogást tükrözi ugyan, de íry is érdekes a nrai kor számára.

...e: év ohóberében kitör az I956-os ellenforradalom A .forra-
,lalom [ig! - A szerk.] kitörésekor álíalában mindenki várako:ó
alláspontra helyezkedett, ültünk a rádió melletí és hallgaífuk a
htreket. majd ahogl epyre zavarosabbak leftek a hirek, úgy a
:ararosság átragadí az iíteni hangulatra is,

.1: emberek jöttek-meníek, beszélgettek, tanakodtak, de nem
J,llgo:íak semmit. Az elleníbrradalom kitörése keddre esetí, ilí pedi7
: inrekre Álsó-Csengeléről feljöít a íaluba egl kis csoport forradal-
rytat csinálni. Hozták magukkal az otíani tanílót minden ellenkezése
.lleltere, ,ll:, amikor látla, hogy úgysem szabadulhat tólük, gondolta,
,,, l:s: ",féknek", ha már uglis muszáj menni.

) kis csapat leháí bement a faluba, ,feltörte a bepx,,űjtóhely
stte.lat, és oít rö4töfi elégeíték a begyűjtési papírokat. (}yönyörkad-
.: tte:tek a: öss:everődötí emberek gondjuk, bánatuk me4sem-
mtsúlesét. E:után valamennyi fel akarta törni a malmoí és a boltot,
.i: t elóbb emlitett "fék" jónak bizonyult. Azt mondta: "Emberek,
r: llcnt s:abat], abba nem a naglságos úr, vagy a Kordás ga:da
r|i:}.r. \,Jll hanem a miénk, az enyém is, a maguké is, ha a:í
,:,;,:,,rluk, akkor a magunkét szórjuk s:ét!". Ekkor oíthagv-ták a,lj:l :inlentek ha:a. Délután már nem volt ott kö:iilílk egv sem.

_- - ib:n a:onban egl .fiaíal. kissé ittas embernek sikeriilt
r.-- kerttenie l'arga Gy,ula wgrehajíóí (erre haragudíak, es nu ts
..,. h]rJI\:JllJk a legjobban) és elcsalta magm.al. hog nr:li,l
..'::, i-l:i-i i)íIhOn .l:oílbalt öss:ekötótte a ke:ét, },i_§sj4I?Ile .j/

{ _ . r,.i !,. ,, itt: -i í,llubcl a ,felke]őbtek. I . tkö:ben ánlta, nttnr eql
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vágómarhát, de azért hozzátryulni nem engedett senht sem. 5-6 lcrn-t

megkocsikáztatta, mire egl Tisóczh József nevű embernek sikerúlt
elengedni a kocsiról, míg a kocsis Szabó Mihály bent volt az eglik
íanyánál bort inni. Ez nagyon sajnálta, hogl foglya megszökótí, nem

is nyugodott bele. Este eg,lik barátjalal és egy naglWssel a
csizmaszárban bement keresni a faluba a végrehajtót. Ekkorra beért
Csengele másik végéről Magony Imre nevű, szintén ittas fiatalem-
ber, aki szintén ilyen szándékkal járt. Ezek eglmás közötí összevesz-

tek, és Szabó Mihály kvette a csízma szárából a naglkest és

belevágta Magony Imrébe, ez röviddel utána bele is halt a
sérijlésébe.

Csengelén ígl zajloít le az ellenforradalom, természetesen még
sokáig össze-vissza mení minden.

A második héten nem engedték a gyerekeket iskolába, mert
valamelyik szemJüles asszony látni vélte, amikor Kiskunféleglhá,
záról elviíték a glerekeket Oroszországba. Ez a hír után még a
dűlőuton sem leheíett glermeket láíni.

Az emberek nem dolgozíak, beszélték az eseményeket, és

találgaüák, hogl mi lesz, a leglehetetlenebb hírek kringtek, Végül
egt okosabbnak eszébe jutott, hog,, akármi is lesz, enni csak kll és

kiment a földjére vetni. Ezt lána a többi is hozzálátott az őszi
munkák elvégzéséhez.

Á meglévő Lenin Tsz felbomlott. A jószágokat szétvitték, a gépek
viszont nem kellettek senkinek, sem az adósság, de az adól csak ki
kellett fizetni, ezt ksőbb szétosztoilták a tagokra. Ez a felbomlolt Tsz

Március ]5. néven újraalakult l958-ban. A régi fejlődési színvo-
nalát azonban soha nem érte el, és az átszervezések ideje alatt csak
rossz pél daké nt l e he telt e ml i t e n i-

Lassan helyreállt a rend. A Tanács ]956. augusztus 26-án tartott
uíoljara ülésí. A kóvetkező l957, március ]]-én volt. Megtárgalták
az ellenforradalmat, az ellenforradalomban részt vett tanácstagokat

felmentik megbízásuk alól. Ilyenek: Ádá- Loior, Béres István,
Kocsis István, Fekete Laios.

n.}*
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HeIyesbítés
Á Csengelei Krónika előző számában jelent meg a "Jeglzők
találkoztak Csengelén" című írás, Ebben sajnálatos módon dr.

Balda llona .főelőadó dr, Balla llona néven, dr. Bobvos Pálné
móraha]mi jeglző neve dr. Donos Pálné néven jelent meg, Az
érirlteííektől és olvasóinhól elnézést kérünk!

A Szerk.

ÁsatrísofrCsengebn
1892 óta saímos régészeti dsaíás történt Cseugelen. Sorozg-

íunkban ezek töíté etét és eredményeit dolgozzttk fel

IV. A Bogár-háti ásaás
A Templomhalmi mellett az alsó-csengelei templomromról is

tudomása volt a régészeknek, ugyanis egy 1699-es leírás említi és

Kaltschmidt Abrahárn 17 47 -ben készült térképén is szerepel. A 18.

száaad végére azonban arrnyira elbontották, hogy egy akkori térkép
miir nem is tiinteti fel.

1975 január 24-én az Aranyhomok MGTSZ a központi major
mögötti területen, a Bogiir-tanya mellett (015/17 helyrajzi szá,rynú

terület "h" alrészén) homokkitermelést kezdett meg. A munkák
beindulásakor azonban emberi csontok kerültek elő, ezétt értesítették
a szegedi Móra Ferenc Múzeumot. A leletmentést 1975. jautár 27. és

februar 1 1. között végezték Horváth Ferenc rrá,nyításaval,

A mezőgazdasági művelés következtében a templom korabeli
dombja annyira lekopott, hogy az alapfalakat már 50-90 cm mélyen
megtaláták. Az alapozis 1l0 cm szélességben és kb. l70 cm
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A Templomhalmi és a Bogárháti templomromok helyei

mélységben döngölt sziirke agyagból készült, téglasor vagy kőalapo-
zás nélkül. A templom küIső mérete 9,7 X 6,8 m. A templombelső
feltárása közben számos vakolatmaradvriLrry kerúlt felszínre: §ziirke,
téglapiros, fehér festésű töredékek; fehér alapon sárga, fekete ívek;
sárga alapon vörös mező - fekete sávokkal keretezve. A templom
tégla és kő felhasználásával készült, bár a feltételezések szerint az
egyik építóanyagot a korabeli új|áépítóshez hasmiihaíták.

A ternplom épitési korát nem lehetett pontosan behatrirolni.
Horváth Ferenc feltételezése szerint legkésőbb a 13. szfuadban épúlt,
és valószínű, hogy a tatá,rjáráskor (1241l42) pusztult el először, majd
újjáépítették,

A templomban és környékén 3 8 sírt trá,rtak fel 62 és |62 cm
közötti mélységben. A sírok fekvése nagyrészt a templomtengely
kányához igazodott. A halottakat mind háton fekve, nyujtott lábakkal
temették el. A kezek a test mellett nyújtva, a mellen vagy a medencén
keresztbe fonv4 illetve ezek konbináciojaként helyezkedtek el.

Koporsóra utaló nyomokat csak négy sírnáLl lehetett felfedezni.
Kilenc sír alján talátak faszéndarabokat szétszórva. A sírban
tórténő tílzgylijtás okrira több feltételezés van. Egyesek szerrrrt a
jáwányos betegségek elleni védekezésre utal, mások szerint pedig
hiedelrni okok miatt végezték.
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A templomrom feltárás kö:ben

Öt esetben a temetés ünnepi ruhában történhetett, amire az
előkerült selyemszövet darabok, pártak és práLrtaövek utalnak. Prirtát
háron gyermeksírbarr fedeztek fel, Prírtaóv 3 sírból kerúlt elő, ezús_
tózött bronzveretekkel_ Az egyik öv szijvégen a páncélba öltözött
Szent G_vörgyöt ábrár'oltil<, arnint a sriLrkárry torkába döf lrá,rrdzsájával

x a lábával rátapos. A szent itt gyalogosan szerepel, ellentétben a
kózépkorban elterjedt lovas ábrázolástól,

Qűní kettő sírban volt- Hajkarika csak egy sírban foídult elő és a
l _-l qzá,ad végén készülhetett.

Hat sírbarr fordult elő 14-16, száaaü ruhakapocs és pitykegomb.
Üreg pasaagyöngyöket egy sírban találtak, a koíát a 15. szlaadta
tenek, Szintén csak egy sirban fordultak eló csontgyöngyök, ami a
l --]- 16, század között volt divatban.

_{ fehárások soran találtak egy 12 tiiskés, csillag alakú buzogány
ioredéket, Ez a tipus a kunok megjelenésével trint fel s a 14. szinad,
milqodik felére a tollas buzogárry majdnem teljesen kiszorította a
hasmálatbol.
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Az egyik sírban rriakadtak I. Mátyas kisméretíi ezüstpénzére,

obulusara (a Csengelei Krónika fejlécében baloldalon ez az érme
szerepel nagyítva).

Az elókeriilt leletek alapján a2 ásaíásí vezető régész a templom
kórüü sirok koíát a 13. szánad vége és a 16. száaad eleje kózötti
időszaka tette és történeti adatok alapliáLrr az ide temetetteket

kunoknak tartotta (antropológiai vizsgiilatok nem történtek).

Az ásatás feldolgozását HorváLth Ferenc a Móra Ferenc Múzeum
l976l77-es évkönyvében jelentette rneg. Cikkúnk ez alapjáLrr készúlt
(a rajzot Friri Irén, a fenyképet Horváth Ferenc készilette).

Molnár Müály

terményefrmegótídsa

Terményt megáldó és hálaadó szentmisére glűlt össze a község
apraja és nagja szeptember 29-én, Á csengelei eddigi szép szokás -

buza és a kenyér megszentelése - módosult.
Kisteleken és a k)rnyező falvakban már az előző években is

szeptemberben minden terményből vittek az oltárra, hogy a
Mindenható Istennek hálát adjanak a jó termésérí. Köszönetet
mondjanak azért, hogl az elemi csapások - jég, tűz, víz, síb. -
e l ke rül t e környé kün ke t.

Egész megleszerte felelevenedett ez a felajánlási mód, hiszen
Szegeden szeptember ] 6-án az általános iskolások számára lendezeít
ünnepségre összesereglett g)ermekek és szüleik elhozták a vidékükre

iellemző legszebb terményeiket. Például a makóiak haglmát, az
apátfalviak répát, a zákányszékiek őszibarackot , a szőregiek virágoí,
a szegediek paprikát tettek az oltár elé az áldozati liturgia kezdeíén.

Még az ihemekben előállított termékek - glulai kolbász, mezőhe-
glesi cukor, hódmezővásárhelyi porcelán, békéscsabai csipke, stb. ,
is megáldaítak.



-289-

_\a/lrrlt l_r unnepéll,es keretek kö:ött s:eníelíe meg a lelkipásztor a
hi,.zk dral hálaadásu] _felajánlott sok szép íerményt. Volt itt a
burgtlntátol a lis:tig. kenl,érig: a g,iimölcstől, szőlőtől a petrezse-
iienng minden. mert Csengelén a s:orgalmas munka eredményeként
s:tnte mi nden me gíefe m.

.1 s:enlmisén glermekek állták kt;rbe a terményollárt, kifejene
haláiukat a mennyei Atl,ának és S:iiletbtek. akik glermekeikérí
J,:lgo:nak. ,4 íemplom előtt is .felsorako:tak kis kas:ákkal és

sarlókkal jelene: folytatni fogják a s:iileihől órókölí s:ántóíöldön,
4,íinlöl t,sósben, keríészetben,-ég:ett mun káí. Remé l hető l e g mindig-
ntinCig modernebb eszközökkel, de a jó ga:da arca verejíékével;
ti_i--lasságes, becsitletes szorgalmával és az éleíeí adó Isten bőséges
,lIJasal,al virágozni fog községiinlúen a me:őga:daság és a
í'o l i asátras kertészet.

,1 s:entmiseáldozat befejezése után a megszentelt kenyérből
mindenki viheíett haza egl-egy darabkát, hogl az otthonmaradoítak
ís res:esiiljenek a k)zösség erejéből, érezzék összetartozásunkat,

,1: óss:eglíilt, felajánloít terményeket a szegényeknek, menekül-
teknek. a Máltai Szeretetszolgálatnak szoHák továbbitani.
Csengeléről a szegedi papnövendékek konyhájára szállították el a
io s:tt,tel adotr.főznivatót, Jó énaglat kivánunk hozzá_l

Frányó Károlyné

íi,Foci krónika

Elrrraradú rnórkőzósek
s()r()zaÚa

1996. szeptember 14. Csengele - Mórahalom II.
A íendégcsapat nem érkezett meg!
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1996. szeptember 2l. Baktó SC - Csengele 3:0 (1:0)

Vezette: Bokor. 200 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki, Buknicz, Papp, Kovács F. (Kovács Sz.

70.'), Dorogi (Vincze 60.'), Adrim, Franczia, Kiss, Vígh, Víg.
A hazai pálya előnye dönttt.

1996. szeptember 28. Csengele - Csanytelek II.
A vendégcsapat nem érkezett meg!

199ó. október 5. Sándorfalva II. - Csengele
A rnérkőzés későbbre halasztva!

Kun-Szabó Tibor

lí 
--,

Atttuális

/ l :r:4

(Medvegy Móté rajza)

li
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HIRDETESEK
Iokia 2010 tipasú íádióíeleíon eladó, Ilrdeklődni lehet úr. Batikő
KatalinnáI a 386 017 teleíonsz.ímon.

Eladó a Csengele tanya 93. szám alatti, kövesút mel |etti 3 szobás
tanya, gazdasági épületekkel, fóliákkal, l0 hotd ftilddel,
2 nortonkittal, szőlővel, erdővel, újonnan bekedtett, jószágtar-
tásra alkalmas udvarral, eperfákkal. Érdekődni lehet Vígh
Istvánnál a Csengele, Május |. u. 8. szám a|att.

Eladó a Csengele 471. számu (a Templomhalrni iskola közelében
lél'Ő) tanl,a 2 + fel szobás, fiiLrdőszobrás, jó állapotban lévő,
kóporozott épülette| gazdasági épületekkel és 4 hektár ftildtertilettel.
Villany varr_ Erdeklődni a helyszínen Törteli Istvlí,]nál vagy Áwai
l?iIrnánnál lehet.

I oíó-videó iizleíem uj helyen, a posta mellett! Hétfőn is nyitva!
- Iganhánykép, glermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom,
e pyéb rendenények felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vál as:té kban kaphatók!
- Fényképezőgép javítás, szahanácsadás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!

Nacsa Jánosné
Kstelek, Kossuth u. ]6.
rádióa06-60/488 324

|E(esíe) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szállítást váIlalok 1700 Ft/m3. Érdeklődni
lehet Csólcísi Zoltánaál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A, szám
alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Túp-íakanruiny kereskedesema epítőanyag árusítússal bővítettem
I0 q feletli vdsútlós esetén Csengele lerületén dűlalan hlatozszállítás!
A nyitvala ási rend: keddtől péntekíg 7-1őI 16 ótáíg, szombaíott 7-1ől

12 óráig,
Baranyí Jó*sef keteskedő Csengele, Arany J. u. 1,

a386 024 údióa06-60/480 678

Családi eseményekte (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkadő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Laszlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alaít. a386 082

Háztáji gqel<lrczvaló alkatrészek ryártását (fogaskerék stb.) viillalom. PB-
gáz szabvanyos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható,

Dénes Baláas vállalkozó
Csengelg Felszabadulás u. 3. 8386 017

A c§engelei Polgár& c§oport támogatóinak

havonta két§Zer megjelenő lapja

Kiadja es sokszorosíúa: Csengelei Polgárör Csoport Felelós kiadó:Kucsora Páa
Szerkesaőség: Csengele, Felszabadulás u.11. Felelos szerkesaó: Molnar \,írhah


