
csen

\-I. évfolyam 8. szám

A telefontorony felállítása

A teleíonbővítésről szóló cikktink a I29. oldalon!
(Fotó: Molnar Mihál/

élei

1997. április 15.
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WteíríU$nr
Ezí írták Csengelérű 60 éve:

Borzalmas íéltélrenységi
dráma Gsengelén

Borzalmas családi drima történt vasarnap délelőtt Csengelén.

Juhász Péter 28 éves fildműves feleségével és négy gyermekével

hosszú éveken át éIt zavartalan egyetértésben. Juhasz Péternéről a

szomszédok súgdolómi kezdtek az utóbbi időben, ami Juhasmak is a

fiilébe jutott. Az asszony tiltakozott a vádak ellen és kérlelte ferjét,

hogy ne adjon a pletykabeszédelrre. Juhász Péter látszólag meg is
nyrrgodott és rendben végezte napi munkáját, de most már foko_

zottan figyelte fele sé gét.

Úgy htszik Juhasz Péter megint hallott a feleségéről valamit, mert

szombaton este kedvetlenúl érkezett haza, azonrtal lefeküdt. Vasár-
nap kötekedő hangulatban ébredt és rögtön össze is űzöll feleségé-

vel.
A szóváltas a házastársak kozott mind hevesebbé vált, a férj

magankívül kiabált, szinte önkívületi allapotba jutott, nekiesett a

feleségének, azt itlegelni kezdte, majd felkapta az ajtő mellé tátmxz-
tott fejszét, azza| többször fejbesujtotta szerencsétlen feleségét, aki
vérbeborultan, eszrnéletlenül hullott a konyha fr ldjére.

A szomszédok értesítették a szegedi mentőket a történtekről, akik
Juhász Péternét életveszélyes állapotban hozták be a viárosi kórhazba.

Azalatt, rrug a mentók a szerencsétlen asszonnyal robogtak Sze-
ged felé, Juhász Péter elmenekíilt, s a vasúti tölté§ felé vette útját.

, Megvánla a következő személyvonatot és eleje ugrott- A moz-
donlvezető későn vette észre a készülő öngyilkosságot és mire a
vonatot megállított4 a sínek mentén hatalmas vértócsában eszmélet-
lentil fektidt Juhász péter, akinek a vonat kerekei mindkét lábát
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lerágrák. Szerencsére a vonaton egy orvos is utazott, aki
elstisege}yben részesítette a szerencsétlen embert és azlltám felte*ék a
\-onatra, amely kiskunfelegykázálra vitte, ahol kórhazba szállították.
Juhász péter allapota kezdettől fogva válságos volt és hétffin délutan
bele rs hah borzalrnas séruléseibe.

A vegedi kórhazban Juhasz Péternét a vizsgálóbíró még a déli
órákban kihallgatta és nem 5okkal a kihallgatása utián íüz asszony
esméletét vesztetJe. Allapota rendkívtil súlyos, mert a baltacsapások
méh, sebeket ejtettek rajta. A szerencsétlen asszony nem fudja ferjé-
nek tragédiáját.

(Megjelent a Tanyai Ujság I937. április 4-i számában)

Rázuhant a fal egy
csengelei földmúvosre

különös szerencsétlenség történt csengelén. papdi Ferenc foldműves
bizi ak fala mellett dolgozott. Az istalló fa]p,t akarta megiavítani.
Falbontás közben, arrrikor néhárry téglát kiszedett a kiásott funda-
mentumból: az ixállő fala hatalmas robajjal összedőlt és maga alá
temette papdi Ferencet. papdi a ráztlhanő törmelék alatt eszmélet-
lenül bukott a foldre és csak néháry pec múlva tért öntudatra és
kiriltott elhaló hangon segítségért. A szomszédok, akik láttak a fal
tövében dolgozni, azonrnl a papdi-tanya felé futottak s a törmeléket
széthányva kihúztak a véresfejű, ö§szeroncsolt arcú foldművest.
Azonnal é*esítették a mentőket, akik súlyos agyrázkődással és élet-
vevélyes sérülésekkel szállítothik papdi Ferencet a szegedi közkór-
bizba.

(Megjelení a Tanyai Ujság 1937. április 25-i számában)
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ffi

Balogh Kórolyné Harmath Rozólia 1936. október 21_én

szüleíeű Csengelén. A Szegedi Konzervgydr szerződtetelt

konzervipari siakmunkóstanulójakéní kezdte pólydutásdt A
szakmunkásképzőt 1955_ben végeüe. Miután férjhez mení, 1960_

ban Budapestre került a GyümöIcs- és Főzelékkonzervgyárbu
glártúsi cioportvezetőnek. A közgazdusdgi technikumba1 érettsé,

gizrtt 1965-ben. 1g68-tÓI a Konzemipari TrÖszt szakszervezeti

lanács tilkúrt fuendőií lótta el, amely 1971 januúfiáig eglbeesett a

Budapesti Konzervg!ár .szb-titkdri feladatainak ellótúsóval 1971

s4eptimberében a4 Elelmiszeripart Dolgozók Sztkxervezete
eliaks ége j avaslatára felvefrék az Ms zMp p olítikai Főis koláj ának
3 éves,\ippali tagozatóra. Eaúán oz Énosz köryonti vezetősége

előbb titkúrnak, majd főtitkárnak választotta 1990-ben, 25 évi

szakszervegeti munka utún vonult nyugdíjba. Budapesten, Rdkos_

Iigeten lakik.
A Csengelei Krónika páIyafutásáról, emlékeirű kérdeűe.

ön több évtizede elköltözött falunkból. Milyen emlékei maradtak
Csengeléről? Kikre, mire tud visszaemlékezni?
- A csengeleí táj, a szülőfold jelenti a gyermekkoromat, az elvégzett

iskolaim alapvető éveit. Az én otthoni szegényes lehetőségeim nem

nyújthatott könyl,tarat, újságot, előtanulmanyokat. Nekem az iskola
jelentette az első ablakot a viágra. A Printlika úti iskolába jártarn.

Tanítóim, az iskolai foglalkozasok nagyszerű munkája nyitotta fel a
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szemem-elmém, és felvillantotta, hogy tarrulással messzebbre is el
lehet jutni.

Tanáraim arca, tanítasi módszere bevésődött a lelkembe. például a
tanitó néni szolgálati lakásan az őrí/r- után készítetttik a karácsonyi
szaloncukrot. Sok, sok szírrmelengető emlék maradt, amelyeket
örökre megőrzök.

Természetszerű, hogy az iskola utan jön az ember életében a
kerdés, hogyan tovább? De ez ma is érvényes! Palyaválasztasl Ezen a

ájon az 50-es évek nem ígért a megélhetóshez sok lehetőséget!

Elrnenni! Csengele és Szeged közelsége knáIta a lehetőséget valame-

\-est. A konzervgyari szezonmunka áthidal, gondoltam. Szerencsésen
- több szán gyír előtti varakozó kOztil - bejutottam. Igyekeztem úgy
dolgozni, hogy rám lehessen számxant - bar nehéz, de érdemes volt.
Talan így kerültem abba a csoportba, akiket 1953-ban leszerződtetett
a gyáí a nagykőrösi szakmunkás iskolában.

Szegedről még héwégeken hazaltazhaltarq de Nagykőrös mar
ezt nem tette lehetóvé. Végül is a szülői ház lassan elnéptelenedett.
Edesapám halála utárrr édesanyám Kistelekre kolt<izött, ott is élt
halálaig. Csengelén nem maradt rokonsígom.

Csengeléhez igazénaz emlékeim és apám sírja kot, ami rendkívtil
meghatározó kötelék. Gyönyöni akácos - a futó homok - a sok szőlő
- szép gabona áblék, - a tavaszi szántás folott hangoskodó pacsirta;
nekem élrnényként adatott.

Később szakszervezeti munkr{mmal összefiiggésben sokat j,írtam
az ország településeit, a sütő-, tej-, konzerv-, hús- stb. üzemeket,
telephelyeket. Így elmentem - aíra kerültem - Csengelóre is. Örtlt a
szivem a fejlődésnek.

Az élelmiszeripari szakmunkásiskola utálr, már szakmunkasként
dolgoztam a Szegedi Konzervgyárban, ktilonbtiző beosztasokban, 3

műszakban. De hálrás vok az ember, hogy volt munkája, képesítése.
Ennek a fontosságát akkor érezte az ember, amikor a szezon végén
százával bocsajtottak el az embereket a gyarból. Mi pedig
"biaonságban" vállaltuk a téü holtidény minden munkáját! Nem csak
szakmunkátl

A munka során kapcsolódtam a szakszervezeti mozgalomhoz, ott
lettem bizatmi. De nekem erős kotődést adott, mert végül is a 35 éves
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munkaviszonyomból (1965-1990} 25 évet a szakszervezeti mozga-
lomban dolgoztam. 1990. januárjától vagyok nyugdfias, harom fiú
unoka boldo g nagymamája,
Mai szemmel nézve horyan értékeli az akkori szakszervezeti
munkát: fornrális volt, vag7 pedig igenis értek el sikereket?
- Az elrnúlt értizedek szakszervezeti munkája nem a klasszikus
értelmű, hiszen az állami tulajdonban lévő vallalxokban foglalkoz-
tatottak érdekvédelrnét látta el. Nagyon sokszínű elemi, emberi,

szociáüs probléma enyhítése, segítése volt a feladat. De bekap-
csolódtunk a tagsélg pénzének a koncentralasával gyógyüdülők
építésébe (p1. Hajdúszoboszlón 1 78 ferőhelyes), mashol ferőhelyeket
vetttink (Zalakaros, Btik, Eger, Balaton stb.). Jó emberi kapcsolatot
alakítottunk ki. Szép, tartalmas munka volt. A vita - a kudarcok
koziitt - erőt adott, hogy bajba jutott embereken segíthettiink. Mai
szemmel visszanézve ezt őrzőm a lelkem mélyén.

A, űj körülmények: a mai szakszervezet a szigoru tanulópénz
fizetése közepette tanul! Megvá{tozott a gazdasági alap, a fulajdon
formája. A magyar tarsadalom 1996-osnemzeti össztermékének
(GDP) nagyobb részét a magántőke ufumanatta. ez pedig azt jelenti
- akaí hrány embert is foglalkoztat -, nem lesz érdekelt a szak-
szervezet míiködésében. A mai szakszervezetek vezetőinek tisztába
kell lenniót, hogy a tőke nem szereti az érdekvédelmet. Azzal
szembe kell szállni. Úgy gondolorr1 ezt tanulni kell! Jó példa erre a
nyugati, osztrák, német szakszervezetek háboru utáni kiizdelme.
Róluk ma már elmondható, hogy szakmailag és intellektuálisan is
felkészült, egyenrangú vitapartrrerei a tulajdonosoknak.
Ön bekerült a 80-as óvekben kiadott Ki kicsoda? kötetbe is.
Mint eryszerű családbóI szármanő, horyan érezte magát a

"naryok" között?
- A mindennapi megélhetésért ktizdő, konzervgyari lanyból e{utottam
egy nag5rmúltű ágazati szakszervezet vezetésébe. Miért nagy múltu?
Az EDOSZ-t l 905-ben sütőmunkasok (pékek), cukrászok, molnárok
és húsosok alapítottak érdekeik védelmére. Igy talán jobban
belátható, hogy az alapvetően ferfias szakma nem könnyen fogad be
mást, frleg nőt. Egyébként sem volt ktinnyű kis hazánkban nói
vezetőnek boldogulni. Ez nem panasz. Es akkor, amikor tehie az
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embel a maga dolgát, nem latolgatalt a néhtzsógeken - azért
r álaq7tották, hogy segítse a megoldást. A 80-as években az élelmi-
wenpar fejtődő, hatalmas exportot biztosító ágazat volt. Talán ezért
kérdeztek meg, sőt biztos. Az iparág fontossága miatt kérdezték meg,
hogl,kl a csoda a Balogh lftrotyné? Egy egyszeni riportaak indult!
Az egyszení, szegény családi sorsom nem volt szégyellni valő, hozzá
segített. hogy edzettebb, elszántabb legyek a vitakban.
A szocia|ista rendszerhez igencsak kötődött. Horyan viselte el
annak összeomlását?
- I-Igy gondolorn" az életutambó| munkámból következik, hogy
kotődtem az elrnúk rendszerhez. Ennek egószen prőzaíaz oka. Kö-
tött fiatals€ona, a munkaársi kapcsolatom. En is, mint néhany
kortársarq ezekben az években lettem szerelmes, majd lakás utrán
futó fiatalasszony, majd egy fiú gyermek anyja. Szerényen, de biztos
holnapra ébredő fudatban élterq minden kiilonosebb "kegyek"
nellrtil! Szövetkezeti lakás, OTP-hitel stb. Végül is nyugodt, boldog
éveket tudok magam mögött.

Hogy éltem meg a rendszerváltást? Nem tulságos nagy "rácsodál-
kozással". A vezetői munka azzal is járt, hogy az átlagosnfl több,
szélesebb köní információval bírtam. Az eredmények folyamat4 az
ellenzéki mozgalom kibontakozasa előre vetítette a vd]tozás
sziikségességét. A rendszerváltás jó ígéretei - demokrácia stb.
beárnyékolódott, hiszen az emberi létbiaonság oda! Szazezreket
sodort brzpqrlalansagba §em jó a közérzetiink, de valami optimiz-
mussal lehet előre nézni. En is. mint annflan, már csak a kibontakozást
veretném, a gyermekeinknek biztosabb holnapot.
}Iit tett volna máskónt, mit haryott elszaladni maga mellett?
- Nem biántam meg fiatalkori valasztásomat. Olyan volt a munkám,
ho5v sok emberrel talíúkozhattam, dolgozhatlaríl eg}ütt - sok él-
ménnye| és ez gazdagttotta az életemet lelkiekben. Sajnálonr, hogy
az idegennyelv tudásom igen csekély! A mai fiataloknak ajránlom a
n_velr,tanulást!

}Iit szeretne még elérni?
- Szeretnék szép tájakrautazni, megismerni minél többet a világból!

Gr -ly)
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Megszűnik az
Aranyhomok

Vége a nagy múltú csengelei mezőgardasági szövetkezetnek A
korábban sikertelenül összehívott felszámoló közgyűtést április 3_

án megismételté§ és ekkor a tagságból már 210-en a megszűnós
mellett voksoltak A felszámolás irányítását kül§ő személyre
bíztátr.

A szövetkezet megmaradt varyonának őnósébe a Polgár-
őrség is besegít, mert az utóbbi időben elszemtelenedtek a közös
vagyont dézsmálók

M. M.

noít éríelme a parasztcsaíának?

Szövetkezetünbben a kétforrlulós csatának vége, Ha végignézek
a hadszintéren, szomoru lánány tárul szemem elé. }{agllon sok
vesztest látok efuküdvr. É, ,, nem rémlátomás, hanem a szomoru
valóság, Ha ránézek a Delmaglarország első lapjára, felsír a
lelkem, mert én tudom, hog1,,megint vesztettek!

A szervezők olyan tanácsadókat vettek igénybe, akik taná-
csaikkal félrevezették őket. Es ug,, hittek bennünk, mint az Istenben.

Talán az is könejátizotÍ, hogl eglesek alkalmat láttak a húsosfazék
elmosásánál, Tévedés, naglon is távol estek tőle! Vagl nem? A
kózgtűlésen nem választották me8 a felszámolást felügyelő
bizottságot, Ez a bizottság a tagság felhatalmazásával és hlpvisele-
tében kísérte volna vegig afelszámolást.

A közg,,űlés ktilsó felszámolót bízott meg. Ezek szerint a lcülső

felszámoló nem tehet mást, minthog,, a jelenlegi vezetéssel leltárba
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tJteti a még meglévő vag3,,ont. Továbbá elkészítteti a gazdaság
merlegét. ,\íiuíán ez meqvan, közösen határozzák meg a szöveíkezeí
le,Ilonónak értékesítését, Ez azt eredményezi, amennyiben oszta-
[ekkent juína egy pár 4aras, elviszi a felszámoló. Akik ezt értik,
a:ohnk tovább nem kell magyaráznom, Ákik nem, azol*tak eddig is
htaba yalo volt.

Ha valaki azt hiszi, ha tengerész sapkát tesz a fejére, attól ő
kapitany,. íéved. ]{oqy poíara eséssel kell tudomásul vennie, ahhoz
kell más is.t Például: kabát, nadrág, tenger és hajó,

Lmennyiben ósszegzem a küzdelem értelmét, ug,, értékelem, ez
llttn,ira hiábavaló volt, mint amikor a kopasz fesiili a haját.

valkovics Antal

Bővítik a telefonháló zatot
A MATÁV szárnos településen, így községiinkben is úgy gyaía-

pnja telefon-előfizetői uámát, hogy vezeték nélküü készülékeket
telepit. Az ehhez szükséges 48 méterés torony felállítását lehetett látni
aprilis 10-én a posta mellett.

Áz ityen tipusú telefonokra az ország számos helyén panasz-
kodnak. A ktizelmúltban parlamenti interpellációt is benyújtottak eb-
ben az ügyben. A válaszadó rninisáer például indokoltnak tartoíta,
hogl,az i}yen telefonok előfizetői díjkedvezményben részesü§enek a
,ok kellemetlenség miatt.

rermészetesen előnyei is van ennek a készüléknek. Jóval olcsóbb
a mobiltelefon díjainál, mert csak a vezetékeiet kell fizetni. A
tanvavilágban is növekedhet a telefonok szátma - vezetékesre még re-
meny sem igen lett volna.

lnformációim szerint szép szárnmal jelentkeaek az akciőra. Az
egr,ik telefonra váró mondta: "Mindegy, hogy mennyi baj van vele,
de legalább lesz valami a tanyában!", Es ez a lényeg!

Molnar Mihály
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Táncosaink Szegeden
Április hónap elsó héwégéjén a szegedi Tantusz művelődési haz

fesztivált rendezett gyermek néptáncosok részére.

Az első napon 19 együttes mutatkozott be, kOXe a csengelei
Aranyeső néptanc csoport is. A l0 lanyból és 2 fiúból álló csapatunk
fellépése jól sikerült, a műsorukat hibátlanul sikerült előadniuk.

A szegedi kirárrdulás mintegy 8 óra hosszat tartott. Köszönjük
Laczkő zsolt buszsofórnek a türelmes vánakozás, csókasi Tibornak
pedig az utazáshoz bizto útott buszt !

Rényi Lászlő

Táuh^zi hrrel<
A nyari időszrimítasal megváltozott a Fahlhán nyitvatartási rendje,

most mar p1. szerdanként is 1ehet pingpongozni. A új nyitvatartá§i
beosztás a következő:

Hétfii

Kedd

Szerda

csütörtök

13-17 Társastálrc
I9-2l' Asztalitenisz és biliard
09-16 Körywtar
17-19 Néptanc
13-17 Társastánc
1,9-21 Asáalitenisz és büard
09-17 Könyvtár
14-17 Cnafika
l7-|9 Néptanc
19-2' Népdalkor és nyugdfias klub
79-21 Asztaütenisz és biliard
14-17 Grafika
19-20 Női torna

Péntek

Túri Anikó
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Csengele töfiéneti
kronológiőia

V. század eleje

{z al,arok első temetkezései a Feketehalmi dombná

620-64a

A Jójart tanyináIfeltirt kora avarkori sír használati tárgyu ebben az
időszakban készülnek.

XIII. század vége

A Bogar-háti templom korül ekkor kezdenek el temetkezni, felte-

hetően a kunok.

XV. század közepe

Feltehetően ekkor pusztul el a Templomhalmi dombnál lévő temp-

lom.

1462

Mátyás király megerősíti Szeged város azon jogát, hogy a kun
pusztákat közösen hasmalha§a a kunokkal.

1469

Mátyás király újra megerősíti Szeged város azon jogát, hogy a kun
pusztákat közösen használhatja a kunokkal.

Moka: Mihály
(folytatjuk)
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@Foci krónika

Szerencsétlen meccs Ópuszt aszer ellen

lgg7,március 30. Csengeb - Ópusztaszer 2:2 (1zO'1

Vezette: Molnrár (ól). 50 néző,
Csengele: Kucsora, Nugy, Buknicz, Molaar (Franczia 46.'), Horváth,
Pataki (Vígh S. 65.'), Dorogi (Vígh Z. 35;), Sisak (Tóth H. 46.'),

Túri, Borsos, Heim (Kovács F. 80.').

Csengelei gőlszerzők: Túri, F r anczia.
A vendégek sem hitték el, hog,, az utolsó l0 percben 2:0-ról ki
tudtak eglenlíteni.

1997. április 6. Mórahalom II. - Csengele 4:1 (4:0)
Vezette: Juhasz (jól). 5 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki Buknicz, Vincze F., Horváth, Nagy, Vígh
Z., Y igh T., Haraszti, Túri, Dorogi.
Csengelei góllövő : Nagy.
Az orkánszerű szélben az első félidőben a hazaiak rugtak négy gólt.
A másodikfélidőre megállt a szél.

Kun-Szabó Tibor

Nvíldobó versenv_

Qarrarík Srí7ídír4 éa (íí!ra a, laral
A Csengelei lGónikában mar beszámoltunk a csengelei Korona

söröző és béketelepi (Szeged) Joó Kis kocsma között zajló nyíldobó
(darts) verseny első fordulojaról. Akkor a falunkbéüek itt tartották a
dijat.

A következő megmérettetés április ó-án volt a Joó Kis kocs-
mában. A nem tul nagy mérettí szórakozóhely dugig megtelt a
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\ eísenvzőkkel és a szurkolókkal. Csengetét Csókási Tibor, Dőczi
Janos. Fődi Zoltin Kopasz József és Vígh Attila képviselte, míg a
beketelepi csapatban Balogh Józset Fogas Zo|tán, Mészáros László,
Papp László és Szepesi Istvan küzdött.

A játék le5öbb pont dobására ment. A gép programja annyibarr
kUlonbozott a csengeleitől, hogy egy játék nem 10 körből, hanem
csak 7-ből állt. Viszont minden játékosnak kiiltin pályájavolt.

Csengele a verseny kezdetén 2.0-ta elhúzott, majd a harmadik
tordulóban a béketelepiek majdnem másfel uín pontot vertek rfurk.
.{ negyedik meccsnél minimális különbséggel (7l pont), de sikerült a
Koronásoknak győzni, Így 3:1 eredménnyel a versenydíj Csengelén
marad a következő vetélkedőig. Még három versenyt kell megnyerni
ahhoz. hogy végleg Csengeléé legyen.

A korábbi versenyen bemutatott színvonalt mindkét csapat
alulmúlta. Csengelének nagy szerencséje volt, hogy a béketelepiek-
nek is rosszul ment a játék.

A részletes eredmények a következők.

Csókási
Fődi
Kopasz
Vígh
Dóczi

összesen:

Fogas
Mészáros
Balogh
Papp
Szepesi

össr"s"r,

1. forduló

374
264
33I
565
283

l837

370
l99
301
37I
3,62

1603

2I8
312
3T4
24I
JJZ

1417

295
282
329
28I
219

1406

299
337
293
307
280

1516

243
324
337
306
427

1657

II. forduló III. forduló IV. forduló

436
273
l62
3l4
388

t573

265
257
229
424
327

1502

Molnar Mihaly



1997. május 18-án (vasárnapi) L9 őral kezdettel
marhapörkolt vacsorás

rendezünk a csengelei Faluházban|

Fe

a szanki
llép
népitánc

egu.Üttes.

A zenét a csanyteleki lÍÓsa z8nGlal
szolgáltatja.

Jegyek elővételben válthatók
Víghné Juhász Anett palacko-
zott ital boltjában (Május 1.

utca 52.) korléú"ozatt számban
1 000 Ft-os egységárban.

Po1 qárőrség
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Hirbetésclt

3 éves Thermotéka 60 típusú gyári gázkazán eladó t hozzá való kéménnyel

egrütt. Érdeklődni Novák JenőnéI a Csengele tanya 1,47. szám alatt lehet"

l-aclonatúj t65i7OX]3 méretii Good Year gumi Szamara felnivel eladó. Kócsó

Isn,án Csengete, Árpád u. ]7. B386 083

,4,rpa, kukoricu, búza, zab, ro6s vetőmag, höIes kis és nagy íételben, tovúbbú

íúpok és örlemények kaphatók a csengelei uasútállomfunál levő kisbetérő

lermén1l boltjában (Kistelek Tanya 312.). Nyitva 6-tól 18 óráig. Hétfo szünnap.

1000 mázsa kacsa trágya van eladó Dora Zoltánnál a Csengele tanya 24, szám
alatt. Rádió telefon: 06-30 1353 956,

_{ Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti hán eladó. Erdektődni lehet Varga
Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám alatt szombat déIu-

tánonként.

EIadó 65-11-es Zelor 700.000 Ft-ért, XT-3-as kétsoros tárcsa felújína (összes

csapágl cserélve) 170.000 Ft-ért. Erdeklődni Gémes Antalnál a Csengele tanya

]3. szóm alatt lehet.

Fajtiszta német juhászkutya kr)lykök kaphatók Rérryi Lászlónál a csengele,

Felszabadulás u. l7. szátt alafi! a 386 l21

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta melletí!
- Igazolványkép, glermeksorozat, ballagús, esküvő-lakodalom, eglléb rendez-

vények felvétele.
_ Fényképezőgépek, fiImek, elemeh, albamok, képheretek nag1l vóIasüékban
kaphaíók!
- Fény képezőgép j avítós, szakíanúcsadó*
- Filmkidolgoaís 1 nap alafr!

Nacs a János né fény kép ész
Kistelek, Kossuth u. 16.

údióa06-60/488 324
8 (este) 329 659
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Táp-takarmány kereshedésemet építőanyag árusűússal bővítet-
tem. 10 q feletti vásárlás esetén Csengele íerüleíén díjtalan
házhozszáUííós! A nyi*atartásí rend: keddtől péntekig 7aől 16
óráig, szombaton 7-tű 12 órdig.

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

B3S6 024 rádió@06-60/480 678

Családi eseményelve (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkodő
hűtókocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. 8 38ő 082

HéIztü1 gépekhez va]ó alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.)

vállalom. PB-gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) a]landóan

kapható.
Dénes Balazs vallalkozó

Csengele, Felszabadulás u. 3. 8386 017

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer me§elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csopox Felelós kiadó:Kucsora Péter
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