
csen 6lei

VI. évfolyam 5. szám 7997. március 1.

t( tzeóor §éez6tégéne§ ete1íén

Cikkiink a 63. oldalon!
(Fotó: Turi Janos)
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WtcYrísiltlt
Ezt írtők Csengelérű 60 éve:

Hasznos taníolyamok
llsóG§Gngelén

Az alsócsengelei iskolrinrál nagyszerűen sikenilt népművelési munka
fejeződött be Bogyóné Lenháti Hermin tanítónő vezetésévet. Az
asszonyok az otthongondozást tanitő, a ferfiak pedig gazdasiryl
tanfolyamra jirtak. Kordás Györgyné szép beszédben köszönte meg
az oktatiist. A tanultakról Jaksa Rozá| Kócsó Rozál, Baranyi
Erzsébet és Veronikq Seiben Lajos, Víg József és Sándor, Juhrisz
Lajos, Kővágó Mihály tettek tanúbizonyságot. Örömmel állapítható
meg, hogy a tanyu lakossig mennyire szeret tanulni és mennyire
iparkodik magat továbbképezni. A csengeleiektől sokan vehetnek
példát.

(Megielent az Tanyai tJjság ]937. március 7-i számában)

aa

Onkormónyzűíi ülés
A képviselő-testület I997. február ]8-án tartotta soron

következő tilését a Faluházban.
Először a Polgármester tir beszámolóját hallgatta meg a testület

az előző ülés óta végzett munkáról. Átfosa ekmzést adott az
önkormányzatot érintő finanszírozási változásokról, a k)ltségvetési
megszorításokróI és az ebből adódó várható feladatolcról.
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Részletesen foglalkozott a beszámoló az Áltolános Iskolánál működő
napközis ellótással és az étkeztetés prablémáival,

Á képviseló-testület köszönetét fejezte ki a művészeti magán-
iskola tanórainak, a gyermekelcrtek és szüleilmek a Faluházbon
bemutatott színes műsor előadásáért és a kióllítás megrendezéséért,

A lakosság tájékoztatása érdekében az Agrárkamarával közösen
keítő alkalommal fórumot szervezett az önkormárryzat az 1997. évi
mezőgazdaságot érintő támogatási rendszer változásairól, az
őstermelői igazolvány bevezeíéséről, és a társadalombiztosítási és
adó j o gszab ályok változás áról,

Második napirendi ponthlnt a testület a kózség ]997. évi
költségvetését tárgllalta, A Kormány stabilizációs politikójának
kószónhetően további pénzügli megszorítások és szerkezet-
változások találhatók a kóltsegvetésben. Csengele közseg továbbra is
hiíefulvétel nélkíil gazdálkodik, Az önkormányzat a helyi adók
kivetését továbbra sem tervezi, ahhoz azonban, hog,, a feladatait
meg hldja oldani és a kózseg, valamint intézményei működjenek,
íakarékos gazdálkodasra és szigoru pénzügli politikára van szükség
he lyi viszonylat ban is.

Az ónkormányzat rendelkezésére 1997, évben az állami
hozzáj árulás okkal, a személyi j öve de lemadó b ev éte lle l, gépj árműa-
doval, intézményi és saját bevétellel, Egészségbiztosítási Pénztór
finanszírozóssal eg,lütt 67 millió 20 ezer foriní álL Ez az összeg a
fent leírtakat fig1,,elembe véve elegendő a kózség üzemeltetésehez. A
fenti ósszegnek kjzel 50 oÁ-át,, azaz 29 millio 9()0 ezer forintoí az
Altalános Iskola és az Ovoda üzemeltetésére fordítja az
ónkormónyzat. A takarékos gazdálkodás erre az intézményre is
érvényes, mivel csak úgl tud a pénzügli kereten belül maradni, ha
évközben létszámot csókkent, a nyugdíjazásra kerülő dolgozók helyét
nem tólti be újakkal. Ezen beltil került sor február hónapban a
tízórai és az uzsonna megszüntetésére is a napközis ellátáson belül.
Á tavaszi szünetben teljes festésre és mázolásra kerül az Ő,oda
épiilete. Jelentős k;Itség az iskola villanykályhákkal történő fíitése,
e:ért - amennyiben megfelelő órajánlatot kap az önkormányzat - a
nyári szünetb en az i s kol a fíité s ét gázüzemű kózponti fűté sre szerelte ti
át.
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Az 1997. évben továbbra li ki. kell használni a pályázati
lehetőséget, mivel eg-eqy pályázat elnyerésével jelentős pénzesz-
közöke t le he t me gtakarítani.

Az I997, évifejlesztési tervek:
- Jelentős terhet jelent az önkormányzat számára a szeméttelep
állapota, valamint a szippantott szennyvíz elhelyezése, A szeméttele-
pet az év első felében kivánja az önkormányzat rendbe tenni. A
szennyvíz elhelyezésére a terület biztosított, tervezése és a
szakhatósági engedélyeztetés folyamatban van.
- Az Ákatános Iskolánál a villanyfiités kiváltása.
- A Kiskunmajsa-Csengele összekötő ut terveinek ujra engedé-
lyeztetése, mivel páIyázni csak érvényes epítési engedéIlyel lehet,

- A belterületi nem szilárd burkolatu utak épitési terveinek
elhészítése (4-5 utca).
- A vasutállomáshoz vezető bekatőut iavítása.
- Az önkormányzati tulajdonú épületek szükségszerű javítása,
- A Felszabadulás utcán útpadkak és parkolók kialakítása, a víz-
elvezető árok tenleztetése és megépítése.

Ósszegezve megállapítható, hogl az 1997, évi k;ltség:leíés a
k;telezó feladatok ellátását lehetővé teszi, a takarékos gazdálkodás
továbbra ls alapelv, a költségkímélő megoldások keresése az
ónkormányzatnál és intézményeinél is fontos feladat.

Hozzászólások és vita után az önkormányzat a kizség 1997, évi
kó l t s e gv e té s é t e lfo gad ta,

Egyéb napirendi pontokban a kóvetkezőkben döntött a testület:
- A Mag1lar Kőolaj és Gázipari RT. részére az állatfelvásárló
melletti területet nem adta el.

- Felhatalmazta a Polgármester urat, hogl a )ÉUÁSZ részvényeket
eg1,,ütt a többi érdekelt önkormányzattal 6.600,000 Ft értékben
értékesítse.
- A DEGÁZ résmények értékesítéséhez névértékben hozzájórult a
testület.

Az önkormányzat végül dt;ntatt a március 8-i rendemény
önkormányzatot érintő feladatainak megszervezéséről és támo-
gatásáról.

Kuklis András képviselő
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"Es lőn világosság"
Régen érzeű hiánynak veteű véget az önkormdnyzut aIzal,

hog a Faluház előűi közvilágításí rendezte. Akik atr, esti
programok utdn a sötétben botorkóItak, botladoztah hazafelé, azok
éruik csak igazán, mit jelent a két fekzerelt reflektar- Ezek után
oíTa sem lesz szükség, hogy a nagyobb rendezvényekhez
ideiglenesen seereljenek fel kükő világítóst. Az sem utalsó
s4empont, hogt a megvihígított épüIet szép színfoltja höaégünk-
nek.

Tovóbbí örömhír, hogl megoaódik a színpad vilúgítása is- A
íarnateremfalára is felszerelnek kéí reflekfurt, ígl megszűnik az a
lehetetlen helyzeí, hogl a szerepőket hótulróI vildgííjdk meg.

Ha egyszer még a színpad hangosítósa is megoldódna, akkor
elmandhatnánk, hogyl minden eszköz udott a kulturálk ékthez

M. M.

Besrámoló aztiltnnno§ FrsIá[an és az
Úuoilá[f,n l$96. augü§ttlls l-tOl

uÉgrettmunlÉ]ól

Az l996l97-es tanévet rendben elkezdttik. A szernélyi e§átottsag

a terveknek megfelelően jól alakult. Szakos ellátottságunk 90 %-os.

Nébany tantfugyat - kémia és rajz - megalapozott felkészültségű ne-
velők tanítanak. A napkozi személyi ellátása is jól alakult. A tanulási
fe gyelem nagymértékben j avult,

A kollégak kötelező feladatrrkon felül sok plusz tevékenységet is
folytatnak, pl. páíyáuatok benyujtása, amiben sikeresen szerepelnek,
szjnháilátogatás, kialüás szervezése, stb.

A munkafegyelem terén probléma nem volt, az iskolában jó a
munkakedv és a testíileti légkört is jónak ítélem.
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Az önkormfuryzaltal a kapcsolatunk gytiLrnölcsöző, a felrnerült
esetleges problérnakat példas gyorsasággal sikerült minden esetben

tisztá.uni, biármilyen témában segítik az iskolavezetés munkáját.

Az óvoda vonatkozásában, fbleg a tartós betegségek miatt kisebb
problémak mutatkoztak, amit helyettes felvételéve| illetve belső
helyettesítéssel oldottunk rneg. Az elkövetkező időkben is szíikséges
lesz a rninél gazdaságosabb munkaerő, időbeosztás alkalrnazáséra és

a gazőálkodásnál is meg kell keresni az olcsóbb megoldásokat,
például a nyersanyagok beszerzésénél.

Az ntézménynél Közdkalmazotti Tanács működik, amely ha-

vonta, illetve sziiksegszerűen ülésezik és a felmerült kérdésekben az
iskolavezetéssel közösen dönt. Munkankat nagyrrrértékben segítik.

Az elrnúlt időszakban dolgozót érintő joghátranyos helyzet az
intézményben nem fordult elő.

Az tntézmény valamennyi dolgozója a lehetőségeklrez képest, az
őt megillető minden anyagi és erkölcsi elismerést megkapott, és a
jövőben is az lesz az egyik kiemelkedő feladatom, hogy ezt

bizosítsam,
Aa 1995-ös pénzmaradválry felhasmalásával a kovetkező

feladatokat oldottuk meg :

1996. augusztusában a tervek kozott szerepelt 4 tanterem padló-
zatártak újraborítása, alapvető festési munkálatok , gazdasági iroda,
számítástechnikai terem, műhelytererrr, WC -, mintegy ll00 m2
terület fiivesítése, szemléken felrnerült hianyossagok kijavítása
(pályakerítés, .elektromos berendezések felülvizsgalata), káMak,
írásvetítők, magnók, rádiók, fenynasoló, írógépek karbantartása,

lépcsők javítása, új kézmosó lehetőség kialakítása, az emlékplakettel
kapcsolatos ktllOnboző szervezési munkak. Nyugodtan mondhatom,
hogy minden megvalósult.

Benyujtottuk kére]rnünket az 1996. évi pénzmaradvany intézmé-
nyi felhasznéiására is, amit az Önkormányzat 1997. februar 18-i
ülésén kedvezően bírált el. Felhasználási terveink a következők:

Az elkövetkező időszakban terveimben szerepel a Napkö-
ziotthonos Óvoda teljes festési munkalata (március 24-én kezdik a

munkát), közben az iskola újabb 2 tantermének leborítása, az iskola
régi épületének vakolatjavítása, az épüle.t festése, a kerítés
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(Felszabadulas utca) javítása, a ffibejarat előtti terület betonjardával

való ellátása és a terület parkosítas4 kiilső nyílászarók állagmegörző
fesése, tantermek meszelése - ez a rnrrnka az esetleges gázra való

áttérés esetén idejében módosul.
Az első felévi rendezvényeink: szeptemberi sportnap, október 23.,

Mikulásbal, karácsonyi tinnepség, Hammidó nóvendékek vizsgamű-

sora és kiállítasa mind színvonalas szórakozást biztosítottak, és

bizonyítottak tanulóink aktivitását, rá{ermettségét és a veltik foglalko-

zó nevelők önzetlenségét, szorgalrnát és munkaszeretetét.

Az első felévi tanulmanyi munkaróL Az 1-8. osztiályban a belrt
tanulói létsám 178. Sikertelenül fejezte be a felévi tanulmrányait

alsótagozaton 3 fó, felsőtagozaton 7 fo. A felévben történő figyel-

meztető jellegű elé$elen os,ztályzatok célzatosak. Felhívtarn a
kollégak figyelrnét a reális elbíralasra. A sikertelenség okai: az otthoni

hirányos ellenőrzés, szülói nemtörődömség, érdektelenség, igénytelen-

seg a gyermek előmenetelével kapcsolatban. Az elkövetkező felévben

ezen tanulókkal intenzívebben kell foglalkozni, báí a kollégak

elmondása szerint a fbként résziikre biztosított fehárkőztató korrepe-

tálásokon is ritkrán vagy egyaltalán nem jelennek meg. A szülői

értkezleten nyomatékosan felhívtuk az érintett szülők figyelmét

ezekre a problémrákra. Ígéreteket kaptunk...
A nyolcadik osztalyosok továbbtanulási kampanya a terveknek

megfelelően zajlo§. ?5 ta§ulóbót 23 tanul tovább. 9 tarruló

,rakkorépi.kolába és gimnaziumba, T4 tanuló szakmunkásképzőbe,

illetve szakiskolába jeleatkezett. 3 tanuló esetében az előfelvéte§

sikerrel jást, Btzom benne, hogy a többieknek is a választott szakma

és iskola fog sikerülni. Reménykedünk!
Az orvosi és fogorvosi vizsgálatok rendszeresek, ezért köszönet a

fogorvosnak, az iskolaorvosnak és a védőnőnek!
A masodik felévben fb feladatunk, hogy tanulóink sikeresen

teljesítsék a követelményeket és eredményesen fejezzék be a

tanulrnanyi évet. Ezekhez a feladatokhoz kell nyugodt korulményeket

biaosítanunk a tanulóknak, aevelőknek egyarant.

A nyar folyaman tábort szervezi,ink Bélapátfalvan július 7_tőI 13_

ig, önköltséges alapon, saját konyhával.
Előre tekinwe: az 1997l98-as tanévben 2 első osztalyt szerefrrénk
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indítani, hiszen a feljövő nagycsoportos létszám 29 ro. A személyi
lehetőségek belső átcsoportosítással adottak.

A napktizis ellátáshoz még annyit szeretnék hozzáfi,vny hogy az
anyagi lehetőségeket figyelembe véve februar ls-től csak ebédet
biztosítunk az igénylőknek.

Az 1996. évi eredeti előinányzat az egész évi működést nem
biztositotta, ezért kóréssel fordultam a fenntartó Önkormányzati
Testiilethez és pótelóiranyzati keretet kaptunk:
- az iskolás gyerekek németországi kirrándulásanak buszkoltségóre
- tankönyv vásarláshoz a gyerekeknek segélyre
- óvodanak játék vásárlasahoz
- élelmiszer aremelkedések fedezésére
- energia aremelkedéselrre
- az előző évi pénzmaradványnak megfelelő összeget ingatlanfenn-
tartási kiadasokra (ebből fedeztiik 2 tanterem PVC padlójamk
vásárlását és összesen 4 tanterem padozatának felújitása készült el
szeptember l-re)
- a februar l-jei és szeptember 1-jei központi bénendezés költ-
ségkihatását a közterheivel együtt megkaptuk
- novemberben és decemberben 1-1 alkalommal egyszeri bérkiegé-
szitést kaptunk a ktizalkalmazottak részére
- saját magunk is igyekezriink bevéteh;nket növelni, például terem-
bérleti díjból.

Csekély megtakarítáxát az Ovoda jutalmazásra haszrÉita fel, az
iskola dolgozói pedig ajandékcsomagot kaptak a megmaradt bérből
karácsonyra (u óvodanal 96 ezer, az iskolanal 60 ezer forint a

kiosztott keret).
A nyugdíjba vonuló dolgozónknak a Szolgálati Emlékérern mellé

jutalmat tudtunk adni és ki tudtuk fizetni a 35 éves jubileumi jutalmát
is. Mindezért és a többi segítségért őszinte köszönetiiLrrket fejezzük ki
az önkormány zati képviselő -testületnek.

A pénzmar at szeretnénk ez évben felhasmálni ezért
kérelmet nyújtottunk be az önkortnányzathoz.

Az 1996. december 7-i Mikulásbal alkalmával a Szülői Munka-
közösség, az iskola és az óvoda dolgozói segítségével befolyt összeg
170.000 forint volt, beleértve a ktilonboző szervek pénzadományait
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§. Az Iskolaszék 1997. februar 20,aíl taított soros gyűlésén
megszal,azák, hogy a befolyt összeget az iskola és az óvoda még
jobb technikai fejlesztésére fordítjak. Ezérí került megvásárlásra egy
Sonl,típuzu videókamera, mely a kiilönböző rendezvények rnegörö-
kitésÉre szolgá.l. A felvételekhez a szülők is hozzáferhetnek az iskola
archírumában. A videókamera árábő| sikerült több mint 30 ezer

forintot me$akarítani, igy csak 130.000 Ft-ba került. Az óvodába
pedig egy nagy teljesítményű Philips típusú magnó került a
§,ermekek örömére. Prteke 21,000 forint. A fennmaradó összeget a
nrá.lusi gyermeknap finanszírozásara fordítjuk.

Heim Gézaigazgatő

Le a kalappal!
Bizonyára mindenki bele tudja magát élni abba a szörnyű

hel_vzetbe, mikor elveszíti valaki a havi íizetését. Azt is sokan
tudhatjá\ mennyi most egy közalkalmazott havi bóre.

üyen szerencsétlen eset történt falunkbano €8I házaspár
etőviryázatlan volt és oda lett az összes pénze.

A bajbajutottak neve nem érdekes, viszont név szerint meg
kell emütenünk Helt Gyutát és a Pálnok testvéreket, akik a
megtalált pénzt visszaszolgáltatták| 

_ si _

Ta|l/ltázi hirel<
Llabb fafaragvannyal gazdagodott a Fahlhán, melynek létrejötte
Vincze János és Molnár Mlhály több hónapos munkájanak
kOszonhető. A szőlőszedő learyt ábtázolő alak a Faluhaz elóterében
lett elhelyezve, ahol mindenki megtekintheti.

Lantosné Horváth lrén
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ZZ

MANDEK fZolEoWA
FALqffiAZNAK

Vincze János kOzel egy éve vetette fe1 nekem,

hogy ktizösen készítstink egy faszobrot a Fa]u-

háznak. Korábban tőlem vette az ötletet, hogy
szobrászkodrással foglalkozzon. Több-kevesebb si-

kerrel született szobrait láthattrrk mar hely,

kiallításon, me}yekből kettő a könfiar olvasóter-
mébe is került.

Az otletet tettek követték. Először is keresntink
kellett egy modellt. A lajosmizsei tanyacsarda egyik
női szobrát szemeltiik kt, ez alapjin kezdttink el
dolgozni.

A kOrtefa alaparryag o}yan keménynek bizo-
nyult, hogy a nagyolasnal a motorosfiírész szikrákat
hanyt. A finomabb munkákhoz Turi Janos asáalos
önzetlenül átengedte mííhelyét, hónapokon keresz-

ttil elviselte - családjával együtt - kopácsolásainkat-
Turi Anita még modellt is allt, mikor sztikség volt
rá. E cikk szerzőjének jó par vízhólyagot okozott a kalapács nyele,

mire kOzel három hónap alatt elkészültiink a művel-

Meg kell még emlékezntink id. Tóth Istvanról is, aki a fiirésze-

léseknél nyújtott nélkülöáetetlen segítséget.

Magam és Vincze Jálros nevében arra kérem Onöket, úgy
tekintsenek a Faluhazban lévő szobora, hogy azt két olyan lelkes

amatőr készítette, akik soha senkitől sem tanulták a szobrászkodast!

Molnar Miháty
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ETeremíoci

Dóra Kupa Kiskunmajsán
Először is t:§ztirlzllk, hogy miért írunk egy rnajsai eseményről! A

Dóra Kupa egy csengelei szervezésű vandorkupa, melyet Hegedűs

Attila csengelei vállalkozó ajanlott fel és a leanyaról nevezett el. A
teremfoci tornára azért kerult sor masik településen, mert itthon nincs

megfelelő méretíi tornaterem.
A február 23_i eseményen 9 csapat vett részt. A jászszentlászlói

Schöller, a Sandorfalva, a !ászszentlászló, az Algyő KFC NB I_es

csapata, a csengelei Fortuna, a Szőreg, a Pusxamérges, ítz Ópusr_

t^i", és a szegedi Zöld_fehér kávéző focistái küzdöttek meg

egymássat. A zöld_fehér kávéző tulajdonképpen szegedi öregfiúk

válogatottnak felel meg. Olyan játékosok szerepeltek soraiban, mint

Kőháhni ("Kavics"), Kárrtor ("Apó"), Óze ("Csiszta"), Takó ("Taxi"),

Móricz ("Zsiga"), Gerecz Peti, Nagy Pista.

A viadal kót csoportban körmérkőzés formájába§ zajlott le. A
csoportok első és második helyezettjei jutottak tovább. Az "A"

csoportból az Algyő KFC és a Schóller, a "B" csoportból a Zöld_

fehér kávézó és a Szőreg jutott tovább.

Az elődön!ő eredményei:
Szőreg _ Algyő KFC 1:l (hosszabbítás után: 1:l),7 m_esekkel 5:4

Zöld-fehér kávéző - Scholler 6:6 (hosszabbkástltín 6.7)

Harmadik helyért 7 m-esekkel:
Scholler - Algyő I{FC 3.2

Döntő:
Szőreg - Zöld-fehér kávéző 3:3 (hosszabbítas utan 5:3)

Külóndíjat kapott legiobb jinékáért Török Ferenc (Scholler),

legjobb kapus |ett Tolnai Sandor (Algyő KFC), a gólkirrály diját Oze
Istvan (ZOld-fehér kávézó) nyerte el.

A torna magas színvonalát bizonyítja, hogy az NB l-es Algyő
KFC veretlenül (rendesjátékidőben) csak negyedik tudott |enni.
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Mindkét elódöntő és a dontő mérkőzése is csak hosszabbítás után
dőlt el.

A sporteseményről tudó§ított a Majsa Rádió 88 is, melyből
idézünk: "A jelenlévő nézők vóleménye alapjin ilyen magas
szinvonalú teremfoci torna nem volt még Kiskunmajsan. Mindez
köszönhető a torna szponzorainak: Hegedűs Attil4 Baranyi Ildikó és

Csáki Lászlő csengelei vallalkozóknak, Bereczki Imrének, a
BUDALAKK-TITÁN fuhjdonosának és a ffiszervező Kun-Szabó
Tibornak".

A csengelei focistak az 5. helyen végeztek

Molnar Mihály

Auíóversenyzés

CsárGi Laci
dobogós helyert

Február 23-án a szegedi Cserepes sori parkolóban rendeztek
óriás szlalom versenyt.

A viadalról nem maradhatott el a falunkbélí csáki László
semo és a szolrásos Lada 1200 gépkocsijával szerepelt. A 4 futam
összesített eredményeként a III. helyen végzett az N2 kate-
góriában, pedig a sebességváltőja is tönkrement.

Minteglr 30 csengelei szurkoló izgulta végig n versenyt. Ho§
miórt voltak ilyen sokan, alTa az egyik (női) drukker válaszolt:
"Büszkék varyunk Csáki Lacira! ".

M. M.
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kötözködés

- Pirike! - szól indulatosan a pénzügli osztály vezetője a
bérszámfejtőnek. _ Légy szíves és változtass az írásodon, mert a
hármasaidat mindenki öíösnek nézi !

- De hiszen azok atösak is!
_ Ótasak? Akkor miért írod ugl őket, mintha hármasok volnának?

Főnöki szigoro
Így szól a tulajdonos a könyvelőjéhez:
- Nézze, tegnap a feleségem ágyában találtam magát. Ma hirányzik a

pénztarból ezer forint. Yigyáazon magéra| Még egy apró hib4 és ki
lesz rugva!

Lónyok egymd§ között

- Ismered a tíz néger és eg1l apáca firténetét?
- Netn
- Én se, de meredeh dolog lehet
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Taktika
A tanarnő osztalykirandulásra viszi a növendékeit. Turistahinban

toltik az éjszakát. Tekintettel a környék nem éppen bjrtaó hírére, a
tanárnő, hogy minden eshetőségre felkészítse a csitri lányokat,
felteszi a kérdést:
- Hát arra gondoltatok-e már, mihez kezdenétek, ha éjszaka a
szabadban rátok támad egy ferfi?
- Elfutnank! - feleük a larryok kórusban.

A tanarnőnek feltrinik, hogy egyik drakja hallgatott.
- Es te?
- En bizony rnegallnék.
- Es?
- És felemelném a szoknyánnat.
- Micsoda? - készülődik a felháborodás a tanárnőben, de a lany még
folytada is.
- Aztanmegkéruém a ferfit, hogy tolja le a nadrágiát.
- Te szemérmetlen, te elFajzott, te... - aharag és a dobbenet elfogja a
tanárnő hangiát, így a kislany befejezheti a mondatot:
- Akkor aztan kiderülne, melyikünk tud így gyorsabban futni!

HnI A MAn§KA?
A spájzból eltűnik másfél kiló vaj. Alcirhory töri is a fejét a
háziasszony, a mac§ka az első számú ryanúsított. Megfogia az
állatot, ráállítja a mérlegre. A mutató pontosan egy kiló ötven
delcít mutat.
- No - morfondírolík au a§§zony -, a vaj már megvan. De akkor
hol a macska?
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Hirbetésclt
Vadonatuj ]65/70Xl 3 méretű Goad Year gumi Szamara felnivel eladó. Kócsó
Ist,-án Csengele, Aryád u. 17. E386 083

Árpa, kukorica, bú1a, zcb, roI§ vetőmag, höles kis és nagl tételben, íovtíbbd
lőpok és örleményeh kaphatók a csengelei vasútáIlomásnóI lévő Kisbetérő
termény boltjúban (Kisíelek Tanya 312.). Nyitva 6-tól 18 ótúig. Hétfő szünnap.

1000 mázsa kacsa trágya van eladó Dora Zoltinnál a Csengele tanya 24. szám
alatt, Rádió telefon: a6-30/353 956.

A Csengele, Kossuth u. t2. szám alatti ház ctadó. Érdeklődni tehet Varga
Szatlolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám alatt szombat délu-
tánonként.

Eladó 65-11-es Zelor 700.000 Ft-ért, XT-3-as kétsoros tórcsa felújítva (összes

csapógt cseréIve) 170.000 Fí-érí. Erdeklődni Gémes AntaInóI a Csengele tanya
13. szúm alutí lehel.

Fajíiszta mimet juhászkutya kölykök előjegyezhetők Rérqli Lászlónál a Csengele,
Felszabadulás u. ]7. szám alatt! O 386 l2l

Eladó egy 1990-es évjáratú Lada 1500-as szcmélygépkocsi extrákkalo 48.000
km-rel. Érdeklő{ni lehet Ví,gh Istvánnát a Csengeleo Május l. u. 8. szám alatt.
8 386 030

Fotó szgküzlel Kisteleken, a posla mellett!
- Igazolvárylhép, glermeksoro4aí, ballagás, esküvő-lakodalom, eglléb tendez-
vények felvétele.
- Fényképeógépek, JíImek, elemek, albumok, képkeretek nagl váIaszíékban
kaphatók!
- Fény képezőgép javíttís, szaktanácsadás.
- Filmhidolgoaís 1 nap alatt!

Nacsa Jánosné fény hépész
Kistelek, Kossath u. 16.

nídióaOfu60/488 324
8 (este) 329 659



-84-

Billenős lFÁ-val sóder száütást váIlalok 1100 Ft/m3.
Erdeklődni lehet Csókr{si Zoltánnáta Csengele, Felszabadulás u.
15/A. szám alatt vag;r a 386 173 telefonszámon.

Táp-takarmány kereskedésemet építőanyag úrusítással bővítet-
tem I0 q feleíti vdsárlás esetén Csengele terüIeíén díjtalan
házholszáIlűds! A nyinaUrtási rend: keddtű péntekíg 7-tű 16
óráíg, szombaton 7-től 12 óróig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany ,I u. I.
83S6 024 rádióa06-60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt. 8 386 082

Hálztáji gépekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gin szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balíus vállalkozó
Csengele, Felszabadulas u. 3. 8386 0l7

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer nreg|elenó lapja

Kiadja és sokszorosít_ia: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u.l1. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály


