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Marcius 8-án, a Kiskegyed-bal előtt tartotla évi rendes köz-
gyűlését a Csengelei Polgrirőr Csoport a'Faluházban.

A meghívásunknak eleget tett dr. Kisapáti István rendőrkapitfury,
Franczia Jenőné mb. jegyző, Kertész LászIő polgarőr régiófelelős
(egyben pusztaszeri polgarmester), Géczi József tűzoltóparancsnok,
valamint több polgarőr szponzor. Sánta Ferenc polgármesternek egy
családi tragédia miatt kellett kimenteni magát.

Először Kucsora Péter szárnolt be az elmúlt évben végzett
munkiáról. Elmondta, bogy a polgárőrök eredményes megelőzési
munkát végeztek, hiszen a belterületen csak két betörés történt, azok
közül is az egyik helyi biinözők munkája volt. Összesen 330
szolgálat volt 1996-ban. Szólt a randalírozó fiatalokról is. A
polgarőrség csak a rendőrséggel karöltve tud eredményeket elérni,
mert a polgarőröknek nincs intézkedési jog4 csak btincselekmény
észlelése esetén. A legt<lbb szolgálatot ellátóknak targyjutahnakat
adott át. Elismerésben részesült Kun-Szabó Tibor, Kopasz József,
Hegedűs Rudo§ Kontesz László és Magony József

A hozzászólások során dr. Kisapáti IstváLrr elismerően szólt a
csengelei polgarőrök tevékenységéről. Franczia Jenőné is méltatta az
elért eredményeket és további sok sikert kívrint a rrrrrrrkiihoz. Kertész
Lászlő tájékoztatást adott az Országos Polgarőr Szövetségben
történt vezetői valtasró| és az országos küldöttgytílésről. Ennek
sorárr elmondta, hogy a korábbi elnök, dr. Kopácsi Sandor személyi
ellentétek miatt lemondott és helyette Turós Andras nyugalmazott
rendőrtábornokot valasáották meg.

A titkos szavazás eredménye megerősítette tisztségében a korábbi
vezetőket. Így Kucsora Péter csoportvezető, Magony József cso-
portvezető-helyettes, Molnar Mihrály titkar és Arvai Kalman tikár-
helyettes maradt.

A kozgyűlés résztvevőit ezutén a Kiskegyed-balon láttuk ven-
dégül.

M. M.
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Kisk.gyed-bál a

j"gyében
Miircius 8-an került sor a Faluhizban a Kiskegyed-bálra, mely a

nőnaphoz kapcsolódott. A faluban évek óta most fordult elő az,

hogy egy táncmulatságra harom héttel korábbaí elfogyott az összes

belépőjegy. Ebben nagy szerepet játszhatott a Kiskegyed jól hangzó
neve is.

Belépéskor minden női vendég egy szal szeg§it kapott az
Önkormanyzat jóvoltából. A balterem szó szerint zsúfolásig telve
volt, mikor Santa Ferenc polgármester elmondta köszöntőjét. Ezutén
a szerlező Polgarőrség két szponzorát köszöatötte fel. A nőnap
mellett Novrákné Vízhánryó Erzsébetnek születésnapj4 Baranyi Ildi-
kónak születésnapja és nér,napja alkalmából adtrrnk át egy-egy cso-
kor virágot.

Ezutan következett a birkapörkölt vacsora. Mind a hét bogrács
kiürült, mire megteltek az asztalok a - vendégek szerint is - finom
étellel. Méltfu aratgtt nagy sikert a Horváth Péter vezette foző
csapat.

A jóllakott emberek enltin egy parodista, egy táncdalénekes és

egy nótaénekes műsorán szórakozhat7ak. A hölgy énekes, Kovács
Andrea gyönyörű hangiával és ffileg szexis öltözetével osztatlan si-

kert aratott a (ferfi) kózönség körében.
A tancolni vágyók éjjel fe1 l1 tájban vehették birtokba a

parkettet, biár volt két bátor par, aki a műsor vógét sem várta meg. A
nyarlőrinci Nomád zenekar kitett magáért, egy talpalattnyi helyet
sem hagytak a fiirge lábúak. Ejfelkor iárverezttik el a rnegmaradt
tombolajegyeket, majd az ajandékok sorsolása előtt egy nőnappal
összefiiggő akfusra került sor. A zenekar - mint zsűri - szavazata
alapjan a bal szépének, a kisteleki Harmath Erikanak adtunk át egy
virágkosarat.

A tombola ajandékok sorsolása majdnem egy óra hosszáig
tartott. Felviáltva került sor a Polgiárőrség szponzorai és a Kiskegyed

legek
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. Ková"ií;*:::1::!,{;nekes

szerkesztősége altal felajárrlott dijakra. A közel 100 ezer forintnyi
nyereményben volt 44 darabos étkészlet és mountain bike kerékpár,
továbbá több ezer forintos ajandókcsomagok. Örörnrnel vették a
szerencsések a Kiskegyed borokat és az ernyőket is, nem is beszélve
az űjság kávéfozőjéről. A Csaki Lászlő és a Polgarőrség közös
ajandékát, egy CD-lemezjátszós music centert ú. Tóth Tibor nyerte
meg, mint többen mondták, egyetlen tombola vásárlásával.

A bálnak a zenekar reggel 6 órakor akart véget vetni, de a lelkes
táncosok ezt meghiúsították, és még másfel őrátrákellett húzniuk. A
mulatság még ezzel sem fejeződött be, a rnaradék közönség a
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"Nyisd ki babám az ajtót!"
(fotó: Molnar Mihál$

Korona sórózőnél zenés ébresáőt tartott és délelőtt fel l l-ig ropá a
táncot. Igaz itt a zenekar már nem hasznalhatott barrgosítást, de arra
nem is volt sztikség.

A mulatozók korében nagy sikere volt a Kiskegyed felíratu
zászlóknak, majd mindet hazavttték. A léggömbök is ugyanilyen
sorsra jutottak voln4 csak nagy résziik 3 méter magasra volt
felkowe. Amit el fudtak érti, az nem menekülhetett.

Hogy mié* volt a legek bá§a: mint már írtam, először fordult
elő, hogy harom héttel korábban elkelt az összes belépőjegy; soha
nem voltak Csengelén ennyien vacsorás bálon (300 körülien voltak a
hí,atalosak, és nem fudni hanyan a "besurranók"), sose voltak móg
il_ven nagy értékben tombola ajárrdékok kisorsolva.

Kitett magáért a falu vállalkozói rétege, ezért a Polgarőrség
köszönetét fejezi ki az alábbiaknak: Baranyi Ildikó, Baranyi Józse{
Csaki László, Csókrisi LászIő, Csókási Ferenc, Csókási Tibor,
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Csókási Zo|tán, Forgó Jenő, Hegedűs Attil4 Kismártonné Sipos
Ilona, Kiss Ferenc, Kormányos Sándor, Kuklis András, id. Lengyel
János, Lesták Mátyás, Mészáros Ferenc, Novrikné Vízhányó Er-
zsébet, Széplaki Sándor, Tóth Istvan, Tóth Tibor, Varga Mihaly,
Víghné Juhász Anett, valamint a Vetter Kft. és a csengelei Önkor-
málYzat' 

Molnar Mihály

I halotta* nem iöttek el szauazni
A csengelei mezógazdasági szóvetkezet március 6-án tartotta

m e g fe l s zámol ó k)zglűl e s é t.

A közg,,űlést a tagok kezdeményezésére hívták össze, de nem vált
határozathépessé, mert az elhunytak nem jóttek el, az élők pedig meg
l e tt e k fo s rtva j o gai któ I.

Szövetkezetünk joglfelügleletét egl ma4asan kvalffikalt tudásu

iogász látja el. KorábóI ítélve a Marx-érában szerzett jogtudományt.
Mégis hog,,an cstiszoít be az a baki, hogl a megltivó nem jutotí

el a címzetthez? Ugy, hog3,, a jogász is ember, és ő sem tudhat
mindent. Nem tudhatta, hog,,ha a címzett pontos lakheilyét nem
tüntetik fel a küIdeményre, akkor nem kaphatja meg. Áz történt,
hog1l lakhelyként a köztemetőt jelöltek meg, de a parcellaszám, a sor
száma, a sírhely száma nem volt feltüntene. Íg,, hát többek között
szegény megboldogult Paragi Mária sem kaphatta meg a kiváltságot

ielentő meghívót.
Ha azt gondolná valaki, hogy ebből nem lehet tanulni, az téved.

Például meg lehet tanulni a temetkezés előnyeit. A lrriptósan
temetkezésnek ez esetben az az előnye, hoglt csak ki kell lépni a
lcriptából, le kell simítani a gyűrődéseket az ünneplőn és máris lehet
menni a cél felé. Az elhantolásnak az a ,hátránya, ltogl sok fóldet
kell az embernek magáról legörgetni. Es ha kijut a mélységből,
piszkos lesz a gunyája, talán nem ls tud időben odaérni. A
hamvasztással van legnaglobb gond, mert poraiból ma rnég nem tud
feltámadni az ember. Amikorra eljön az az idő, hogt a Magasságos
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a hamvaiból feltámasztja az embert, addigra ez a probléma is meg
tbg oldódni.

Ha valaki azzal támadna, sértem a halottak kegleletét, az téved.
\-em én sértem, hanem azok, akjk aljas terveikhez felhasználták a
haloííaink neveit!

valkovics Antal

Úi rulffiro§ a íaluház[an
1997. márcíus 1-ío'l új közművelődési előadó kezdte meg g

mu n kdj át falunkb an. Túri Aníkóv al enn e k o kán b eszéIg etlem"

Hányan pályáztatok erre az állásra?
- Ketten jelentkezttink az Önkormányzat
felhívasara. Feltétel volt a regisztrált munka-
nélktiliség. Mindkettőnket meghallgatott a kép-
viselő-testtilet, és engem választottak a maga-
sabb iskolai végzettségem miatt. A szerződésem
jelenleg egy éyre szól.
M ilyen iskolákat v égeutél?
- Kiskunhalason mezőgazdaságt áruforgalmi
szakon tanultam, majd az érettségi utá* a
szegedi Élekniszeripari Főiskolara jánan, Az elrnúlt évben végeztem.
Jelenleg l éves német nyehtanfolyamra jarok, melynek végén közép-
foku nyelwnsgát szeretnék tenni.
A korábbi kultúrostól kialakult nyitvatartási
Változtatsz-e ezen?
- Annyi változas lesz, hogy a jó idő miatt most
teremfoci. A nyaron nem működik a művészeti
hogy társastáncot fogok szervezni helyette.

rendet örököltél.

mar ki fog esni a
iskola, ezért lehet,
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Nemsokára itt a Pünkösd. Alakul-e már a Falunapok prog-
ramja?
- Szombaton délutánra van tervezve a megnyitó, ekko*ól lehet majd
megnézni Nacsa Jánosné újabb természetfotólt, Az idén is fellép a
hetyi népitánc csoport, az asszonykórus és a citerazenekar. Lesz
szavalóverseny és a sznjátszők egy órás előadrisra készülnek. Tavaly
nagy sikere volt a játékos vetélkedónek, az idén is megrendezzük.
Vasárnap este bál lesz, ha a polgarőrök is úgy akarjak. Hétffin
délelőtt a hagyományos szabadtéri mise lesz. A rendezvérryig még kót
hónapunk van, addig még alakulhat, bővülhet a progrírm.

Gr -ty)

Gazsovícs család a tévében
Március 13-dn koraesíe közel félórás műsort sugdrzotí a

televízió keűes csutornája a csengelei Gazsovics családróL A
Szegedi Körzeti Sűdió riportjilmjében szinte a4, összes családtag
megszólalt

A szerzők hoaójárulása eseíén a műsor írásos vdltozatút a
következő saímunkban közölni fogjuk.

A szerk.

A Szeretet

Jézus az utolsó vacsorán búczubeszédében mondta: "szeressétek
eg;lmást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek
sincs anna| mint aki életét adja barátaíért." (Jn. |5,12-14.)

Mi a Szeretet? A szeretet az élet ajandékozasa, tw nyilvánul
meg, hogy az ember saját életét adj4 vagyis azt, arrti az életét képezi:
örömeit, aggódrisait, őhajalt, álmait, reményeit, gondolatait és terveit,
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ide.let. vavait, segítségét és szolgálatát.
Ez helyett az ember ajandékot vesz, valamilyerltárgyat, azthiszi,

ha nagtr, értékű dolgot ad, az nagyobb szeretet jele. Téved! Pénzen
vett érzelem hamar elszáll.

A szeretet azt is jelenti, hogy előmozdítjuk az életét, segí§ink,
hog1, lehetőségei és képességei kibontakozhassanak. Nagy szerepet
játszik ebben a szó. Az Irás szerint: "nertcsak kenyérrel él az ember,
hanem az Isten ajkaról eredő szóval is". Az Isten emberré lett Jézus
Krisznrsban, hogy emberi szóval közö§e az örök lgazságokat. Ő
m€a mondja: "Azértjöttem, hogy életük (lelki élettik, örök éleírik)
leg1,,en... hogy megmentsem a világot." A Megvaltó szenvedésével,
haláával bizonyította szeretetét, megváltotta a vl7iryot, életét adta

éfilnk. Ez a szeretet legmagasabb foka. Nem mindenki tudja
teljesíteni, de a minimumra képesek vagyunk, hogy nem okozunk
balt a másiknak. A felebaráti szeretet legelemibb formája, hogy ne
uka.Junk rosszat a másiknak. Hamis az a szeretet, mely szép
wavakkat &ága ajandékokkalhalmozza el a másikat, de ugyanakkor
kárt okoz neki.

A szeretet azt i§ jelenti, hogy odaadjuk éle§inket, hogy a másik
élete kitellesedjék, baratkozni valakivel, hogy a barátunk élete
gazdagodjék. A barátság lelki rokonságnak is nevezbető, a legne-
mesebb emberi kapcsolat, de nem fiiggőség. A valódi barátság
rsmérve: "ugyanazt akarni", egyrnásért és együtt dolgozni másokért.

Jézus barátjának nevezte az embert: "Barátaimnak mondalak
titeket, Ha barátaim vagytok, megteszitek, amit parancsolok nektek."
(Jn. 15,15) "Ez az én parancsom: Szeressétek eg;rmást!...Szeressétek
ellenségeteket is, úgy, ahogyan példát mutatott rá. Imádkozott
üldözőiért, keresáre feszítőiért: "Atyám, bocsass meg nekik, mert
nem tudjak, mit tesznek!"

A keresztények Jézus baráttai. A kereszténység nem ideológia,
hanem kozosség az isteni Batát köré, akinek példáját rgyekszik
kovetni.

Krisztas szeretete az Okíriuentség rendelésével még tovább
ment, eledeltil adta magé* a kenyér és bor színében. Sőt minden
szentrnisén megújítja keresáaldozatát. Veliink és kozotttink akar
maradni a világ végezetéig. Azt mondja az apostoloknak, rajtuk
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keresztül mindannyiuknknak":...én élek ós ti is élni fogtok-..én

Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek...Aki szeret

engem, megtartja tanításomat...hozzá megyünk és benne fogunk
lakni (Jn.1,4,20-23.)

A húwéti ürrnepkór a végtelen Szeretet misztériuma. A
keresztény élet legmélyebb igazsága, hogy az ember az Isten temp-

1oma.

Kegyelem teljes húsvéti iinnepeket !

Fné

Iíisteleken tuktah le a c§ffiEelci toltraiok

llrdekes eset történt február végén csengelén. A történtekről
Szűcs István, a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnüglri osztá-
tyának helyettes vezetőj e tájékoúatta lapunkat.

V. R. csengelei és V. A. kisteleki (volt csengelei) lakosok az éj

leple alatt elő zör benzint loptak Kisteleken a MAV-tól, majd
személygépkocsival a falunkba jöttelc A Vadgerlés utcában
kiszemelték t kömpöei O. L. szeméIygépkocsiját, hamis
kulccsal kinyitották a uárat és a kocsiból kikapták a rádiós
magnót boxostól eryütt.

A hajnali óníkban Kisteleken furikáztak és pont a rendőrök
karjaiba futotak A járművük átvizsgálásakor előkerültek a
benzinlopáshoz szükséges dolgob valamint a csengeléről lopott
magnós rádió. Először zavaro§ válaszokkat próbálták a rend
őreit "megetetni", de vógül be kellett vallniuk tettüket.

Közben a sértett semmit sem tudott járműve felnyitásáról, jól
érezte magát a vendégségben. Csak a rendőrök kérésére jött ki a
kocsijához, és először el sem akarta hinni, hogy bűncselekmény
áldouatalett.

Ha V. A.-nak tetjes nevét kiírnán§ az sokaknak ismerősen
csengene. Korábban motorlopásokkal tette hírhedtté magát, í§y
nappal már nem is mer falunkba kijönni. V. R. viszont újonc a
tolvajok között.

M. M.
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í!,Foci krónika

Folytatódik a bajnok§ ág
1997. március 1. Csengele - Baktó-Szilánk 4z7 (a:6)

50 néző. Vezette: Veres.
Csengele: Kucsora (Bencsik 40.'), Pataki (Vincze 40.'), Horváth,
Dorogi (Kovács Sz. 70.'), Sisak (Vígh S. 46.'), Kovács F. (Pigniczki
-16.'), Czikes, Heim, Molnar, YighZ., Góra.
Csengelei gőlszerzők Heim (3), Czikes.

1: első 40 percben 6 kapura lövésből 6 gólt kaptunk, ígl hiába
nl,ertük meg a II. félidőt 4:]-re, mégis csunya vereséget szenved-

ritnk.

1997. március g. ÖttOmös - Csengele
.1 mérkőzést május L-jén 9 óra 30 perckor.foglák lejátszani.

Kun-Szabó Tibor

oNyíldobó bajnokság

Wlegjelentele a wői ueTsenyz,ők

Március 2-fur rendezte meg a Korona söröző a jubileumi, 10.

n_vildobó (darts) bajnokságát. A vetélkedőn először szerepeltek a
csengelei lányok, heten mérték össze tudásukat. Külön érdekesség

r-olt. hogy az általénos iskolás Vörös Csilla édesanyját is legyőzve
dobogós lett. A fiúk közül Csaki Lászlő telesitrnénye érdemel még

szót, kétszer is dóntőbe tudott jutni, A korábban már többszörös
bajnok Tisóczki Ferenc két versenysziámban győzedelmeskedett.

501-ben a bajnok Vörös Tibor lefi. Rényi Lászlő most ért el
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először helyezést, masodik lett 11 ponttal. Harmadik helyen Tóth
Srándor (Balástya) végzett 80 ponttal.

Mester SOl-ben Vígh Attila győzedelmeskedett. A további
sorrend: Tóth Sandor (2 pont) és Csaki Lászlő (20 pont).

A lanyok 301-ben mérték össze tudasukat, Első a háaigazda,
Víghné Juhasz Anett lett. Ót Vörös Csilla (72 pont) és Lestákné
Csíkos Gyöngyr (99 pont) követte.

A legtöbb pont dobasában Tisóczki Ferenc győzött 527 ponttal.
Második Zajácz Barnabás (Kistelek) le§ 439 ponttal, a harmadik
helyen Vörös Tibor végzett 420 pontta7.

A Shanghai versenyszámbarr a bajnokságok történetében először
fordult elő, hogy Shanghai dobással győztek. Ez Csókási Tibornak
sikerült és a negyedik körben 18 pontjával véget vetett a versenlmek.
Vörös Tibor hiába dobott 27 pontot, csak mrisodik lehetett. A
harmadik helyen ZajáczBarnabás (Kistelek) végzetí 26 ponttal.

Krikettben a bajnok Tisóczki Ferenc lett 20 ponttal. A masodik
helyen Fődi Zokán végzeít 105 ponttal. Kopasz József I25 pontja
csak a harmadik helyre volt elegendő.

Marcius 9-én a Korona söröző (Csengele) és a béketelepi (Sze-
ged) Joó kiskocsma nyíldobó valogatottja mérte össze tudását fabnk-
ban.

Béketelepet Balogh Iózsef, Fogas Zokán, Mésziáros László, Papp
László és Szepesi Istruán, Csengelét Csókási Tibor, DőcziJános, Fődi
Zoltán, Kopasz rózsef és Vígh Attila képüselte.

A két vendéglátóhely vezetője közösen felajánlott egy vándor-
dil'at, melyet 5 győzelemig az éppen nyertes csapat őra. A résztvevők
legtobb pont dobásával (high score) mérkőztek meg, a csapatok ?-2
pályém versenyeztek és a l0. kör után összesítették a pontszarnokat.

Az első fordulóban Csengele nyert 996 ponttal, 740 ellenében. A
másodikban viszont Béketelep győzött 1087 ponttal, a helyiek csak
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A Csenge le - B éketelep b aj noks ág ré sztvevői
(fotó: Molnár Mihály)

1039 pontot értek el. A következő mérkőzésen űjra a mieink nyertek
1127 ponttal, szemben a szegediek 883 pontjával, Az utolsó forduló
igen szorosra sikeredett. Végül a Koronások 926 pontot értek el, a
Joó kiskocsma versenyzőinek csak 894 pontot sikerúlt dobni. Így u
Korona söröző csapata 3.l-es eredménnyel elnyerte a vardord{at és
az a következő bajnoksagig a helyi sörözőt díszíti.

Egy hónap múlva a béketelepi Joó kiskocsmában lesz a vissza-
vagó. Maris többen jelezték, hogy elkísérik az aranykezű csengelei
fiúkat.

Molnar Mihály
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A farsang a tél temetésének, a tavasz eljöttének az ünnepe, A

mulatságokat mindenütt tréfa, jókedv és tánc kíséri.

Isknlánkban február 28_án került megrendezésre a jelmezbál.

Délután egl órakor megszólaltak a fanfárok. A királyi házaspár

elfuglalta helyét a trónon, megkezdődaft a mulaíság.
A g1,,erekek vidám ella4pzeléseit a szülők türelmes munkájával

valósították me7. Ötletekben gazdag jelmezeket láthathlnk. Á
nebulók kazatt volt virágáruslány, királylány, megtisztelte a báIat

Batman, a Ataszk és Ataddin is. (Jglancsak meglátogatott minket

egész Aprajafalva vidám tórpjeivel eg,lütt, akik táncot mutattak be,

Á bál színvonalát emelte a Szeged }líéptánc Eglüttes fergeteges
bemutatója. A műsor után mulatás és közös tánc következett, amin a
tanulók _ kazatttik maTam is _ jól érezték magukat, A szülői

munkaközösség gondoskodott ételről, italról, ígl semmiben sem

szenvedtünk hiányt. A bál örömeit, vidámságait megörökítette az

iskola videókameráia is.
Természetesen kedves emlékeink közé rahározzuk el ezt az iskolai

rendezvénY'' 
,rókási Zoltán
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Hirbetéselt
Iradonatuj ]65/70X]3 méretű Good Year gumi Szamara felnivel eladó. Kócsó
István Csengele, Arpád u. 17. 8386 083

Árpa, kukortcc, búza, zab, roz§ vetőmag, köles kis és nagt tételben, tovtíbbó
tópok és örleménlsek kaphatók a csengelei uasútdllomásnúI lévő Kisbeíérő
íermény boltjában (Kisíelek Tanya 312.). Nyih,a 6-tól 18 órúíg. Hétío szünnap.

1000 mázsa kacsa trágya van eladó Dora Zoltinnál a Csengele tanya 24. szítm
aian. Rádiótelefon: 064aB53 956.

A Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti híz eladó. Érdeklődni lehet Varga
Szatlolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám alatt szombat dólu-
tánonként.

Eladó 65-1l-es Zetor 700.000 Ft-érí, XT-3-as kétsoros tárcsa felújítva (összes

csapógt cseréIve) 170.000 Fí-érí. Éreleklődni Gémes Antalnúl a Csengele tanya
13. sztím alatí lehet.

Fajtisna német juhászkutya Mlykök kaphatók Rényi Lászlónál a Csengele,
Felszabadulás u. ]7. szám alaft! a 386 l2I

Etadó egy 1990-es évjáratú Lada 1500-as személygépkocsi extrákkal,48.000
km-rel. Errleklődni lehet Vígh Istvánnál a Csengele, Május l. u. 8. szám alatt.
8 386 030

Foló szgküzlet Kisteleken, a- posta mellett!
- Igazolvúnykép, glermeksoro4aí, ballagás, esküvőJakodalom, egléb rendez-
vények felvétele.
- Fényképezogépek, filmeh, elemek, albamok, képkereíek nagl vúlasztékban
kaphatók!
- Fény hépezőgép javíítís, smhtanácsadás.
- Filmkidolgoruís 1nap alatt!

Nacs a Júnosné fény kép ész
Kistelek, Kossuth u. 16.

rúdióaOG60/488 324
?(este) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szíllítást vátlalok 1700 Ftlm3.
Erdeklődni tehet Csóldsi Zo|tánná|a Csengele, Felszabadulás u.
15/A. szám alatt va§r a 38ó 173 telefonszámon.

Táp-takarmány kereskedésemet építőanyag árusítással bővítet-
íem. 10 q feletti vdsdrlás esetén Csengele területén díjtalan
húzhozszdllűás! A nyinannási rend: keddtű pénlekig 7aű 16
óráig, szombaton 7-tdl12 óráig.

Baranyi Józseí kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

8386 024 rádióa06-60/480 ő78

Családi eseményekre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt, É386 082

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

Dénes Balazs vállalkozó
Csengele, Felszabadulas u. 3. E386 017

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja es sokszorositja: Csangelei Polgarór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkeszt<kég: Csengele, Felszabadulás u,11. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály


