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(fotó: Molnár Mihály)
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A esengeleí Alúalános Iskola
úanügyi heszámotója II.

Iskola közösségünk helyzete

Az nténnény igazgatőtanácsa a nevelőtestülettel közösen dönt
az iskola bármely fontos, gyermekeket és dolgozókat érintő
kérdésekben. Iskolank nevelő-oktató munkáját, a pedagógusok
közössegét, helyzetét stabilizáltuk. Kisebb zökkenőt okozott egy
alsos kolléganőnk kiválása (februarban szülési szabadsagra ment dr.
Farle Csabané). Sikerült egy szakképzett, nyugdijas pedagógust
alkalmaznunk Bitó Józsefiré személyében. A szakalkalmazotti
állományból így hráromra emelkedett a kismamák létszáma, az év
végére ez a szátm va\ősztnű, hogy 4 lesz. A helyettesítésiiket belső
átszervezéssel olüuk meg. Szakos ellátofisígunk intézményi
vonatkozásban 92 %. A kémiát (heti 3 óra) nem szakos kolléga
tanija, illetve arajzot múvészi képessegű tanár kollógrink oktatja.

Az ntézmény valamennyi központilag knrtpáIyazaton résá vett.
Ezek a következők voltak:
- az ővodaínevelési program támogatasa (varhatóan 1998. aug.),
- szakkönywásarlás - telesült,
- informatikai fejlesáés (varhatóan 1998. aug.)
- tankönywásarlási támogatás - teliesült,
- pedagógus szakvizsg4 továbbképzés - tefesült,
- minőségi munkavégzésért berpótlék - telesült (1998. okt.)
- táborozás - teljesült.

Az eknúlt év, 1997 pályazatankapott összegekke1 elszámoltunk,
kivéve a pedagógus továbbkép zés áthtnődó kötelezettsegvállalásat,
ítt a batáridő 1998. junius 30. Valamewtyi, az intézményt és a
személyi vonatkozású témát az igazgatői tanáccsal közösen
intézünk. A kibővített tanácskozás résá:tevői az igazgatő, az
igazgatőhelyettes, a KT. elnök és tagok, szakmai vezetők, a Szülői
Munkaközösség vezetője voltak.
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A tantestület hatásköre

A tantestiilet hatáskörébe tartozó ügyeket a Közoktatási tör-
vénynek megfelelően intéátik. Az ügymenetben fennakadás nem
voh.

Atanévfontosabbnevelőtesttiketíhatérozatu:
- az éves munkaterv elfogadása,
- az tnténnény pedagógiai programjának és helyi tantervének meg-
tér gy alása é s e lfo gadása,
- az ntézmény működésenek módo sítása,
- az átmeneti továbbképzési és szakvizsga program elfogadása (5
éwe),
- az l998l99-es beiratkozásítew elfogadása,
- a minősegi bérpótlék alapjainak és részletes szempontjainak testü-
leti elfogadása,
- a tanév munkájanak értékelése.

Az 1997l98-as tanévben 5 nevelőtesfiileti és 8 munkaértekezletet
tartottunk. A szakmai munkaközösségek a munkaterviiknek megfe-
lelően tartották összejöveteleiket. Rendszeresen tartottuk a kapcso-
latot a fenntartó csengelei Önkormányzattal. Együttműködésiink
zökkenőmentes és mindkét fel részéről sikeres volt. ReméIem, az
elkövetkező időkben kapcsolatunk továbbra is gyiimölcsöző marad.
Az iskola munkarendje nem változott a tanév kezdésekor kiíúzött
időpontokhoz képest.

{ szabadidő szervezése

Gondoskodtunk gyermekeink délutíni képzéséről is. A szabadidő
haszros felhasmalása nagyon fontos szempont nevelési terviinkben.

A szakkörökön kívül (sport, egészségügy, matematika, anyanyel-
vi), felzírk őztatő foglalkozásokat is tartottunk.

A művészeti képzés terén szép eredményeket érfiink el ebben a
tanévben is. A különkiző bemutatókon, nyilvános vizsgákon tul a
mi községtink és iskolránk adott otthont az elstí művészeti iskolrák
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talákozőjának, ahol a csengelei tanulók szép sikereket értek eI. Az
önkormányzat nagy anyagi segítsege nélkül ez nem jöhetett volna
létre. Köszönet érte!

Nagy eredménynek tartom, hogy az iskola diákjaiból és nevelői-
ből fuvószenekart alakítottunk. Első fellépésiik a IV. Csengelei
Falunapokon elismerten sikeres volt. Rendszeresen sze-

repelnek különböző falun kí\rtiü rendezvényeken a mazsorett
csoporttal egyutt. Köszönet a felkészítő tanrároknak, Czirok
zoltánnak és czirokné kíiz§an zsuzsanntínak önzetlen mun-
kájukért!

Sportversenyeken 8 csapat indult. A körzeti versenyek győzel-
mei (egyéni és csapat) után a megyei bajnokságokon is jól
szerepelttink.

Eredményesek voltak a szaktargyi versenyek. A magyar, mate-

matika, fuika, egészsegügyi, polgari védelmi, versmondó verse-
nyeken szép sikereket értek el tanulóink. Köszönet a felkészítő és

rendező tanároknak!
Célunk az elkövetkező tanévben, hogy a közismereti tantaí-

gyakból minél több tehetseges tanulót versenyeáessiink.
Az itttézmény pedagógusai résá vettek az űj feladatokra felké-

szítő továbbképzéseken. Képzéstinket a központi tamogatáson felül
mi is támogattuk. Az okáást segítő munkatársak is képeáék
magukat, hiszen a törvények állandó változásaival lépést kell
tartanunk, szem előtt tartva az irúézmény gazdaságos, törvényeknek
megfelelő takaréko s működéset.

Az elmúlt tanév fő feladatai

Az elrnúlt tanóv fb feladatai közül kiemeltiik az oktató-nevelő
munka színvonalának emelését, az egységes követelményrendszer
akalmazásat Feladatunknak tekintetttik a munkafegyelem javításat,
szintentartásít.
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A nyolcadik osztályosok beiskolazása időben lezajlott. Nagyobb
százzJié1r;r*rrál az elso helyen megjelölt intézményben tanulhatnak
tovább. Kívánjuk, hogy ugyanúgy, mint elődeik, öregbítsek iskolank
hírnevét. A csengelei oktatas jó hírnevét mutatja, hogy Kiskun-
félegyhazata jaú dirákjainkat külön busz viszi éshozza.

Oktató_nevelő munkank elismerése a két kormtínykitíintetés.
Eredményes és színvonalas munkájukért Bitó József és Longa
Isrvanné kolléga a művelődési és közoktatási minisáertől, illetve
Göncz Á.paa köztarsasági elnöktől kapott kittintetést. Bitó József a
Magyar Köáarsasági Erdemkeresa bronz fokozatát, Longa
I srvánné Aranykatedra emlékplakettet.

oktató munka

Az okíató munkránk szolgálatrának központjába állítottrrk a kor-
szeni felkészülést és óravezetést, a differenciált foglalkozásokat
(felzarkőúatást-tehetséggondozást), a csoport és egyéni foglalkozá-
sokat. Á[ítom, tantestiiletiink minden tagtra, amellett, hogy a jól
bevált hagyományos módszereket is alkalmazta, kereste és kutatta
az újat, hogy tanítvanyait célba juttathassa. Összességében
elmondhatom, hogy a mi iskolránk az ismereteket nem önmagáért,
nem csupán a uétraz tudásert nyújtja, hanem azért, hogy a fratalt az
életre felkészítse, megalapoz-za a váItoző világban való eligazodás
képességét. Arra neveljük gyerekeinket, hogy egészséges elégedet-
lenseg hajtsa őket a mindig több tudásert.

Aá hiszerrr, hogy ez a mi tantestületiink legnehezebb, de egyben
legszebb feladata is.

Fejlesztési elképzeléseink teljesülése

A nyelvtaníüís színvonalanak emelése érdekében csoportfog-
lalkozásra alkalmas, több haszrosítású mobil nyelvlabor beszerzését
kérelrneztiik Csengele Közseg ÖnkormanyzatátőI. Szandékunk
meghallgatásra talált, így 345.000 Ft értékben megrendeltíik a
berendezést . Y árhatő telepítése 1 998. juniu s 22-27 . között.
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InformatikaipetyazaínktelesítéseérdekébenazÖnkormányzat
külön telefonvonalat telepített a számitőgépes termiinkbe.

Az elkövetkező időkben, varhatóan 1998. junius 15-től további
ffitéskorszenísítés kezdődik iskolankban.

Az étkeúetés megoldása érdekében még az idén bőütik az ővo-
da konyháját és éttermet is kapunk. A felsoroltak bizonftjtík, hogy
Csengele Község Önkormrányzata törődik az oktatással, az intéz-
ménnyel, és nagy anyagi erőfeszítéseket tesz a színvonal emelésére.
Azegész tantesttilet és magam nevében is köszönetem fejezem ki!

A testületi légkör

Beszámolómban tantestületiink légköréről, közérzetéről is sze-
retrrék néhany szót ejteni.

A munkás hétköznapok rendjében előfordulhatnak nézeteltéré-
sek, más vélemények. Az ntézmény vezetősége arra törekedett,
hogy a mindenki véleményét meghallgatva a közösseg érdekét tartsa
szem előtt, nem elhanyagolva és elvetve a személyiségek
kibontakozá§ít. Örültem, hogy értekezleteink (tantestületi, szakmai,
munka), összejöveteleink hangulatosak voltak. Közös tanulrnanyi
kirrándulásunk különösen jól sikerült.

A rohanó munkában is igyekeáek egymásnak segíteni a kollé-
gáú<, áItalában a nyugodtsíg, jó kedély volt a meghatfuoző. Az
igazgatósígunk minden eszközzel, úgy erkölcsi, mint anyagi
megbecsüléssel igyekezett ezen célt elérni, ami sikeres volt.
Remélem, eú. a me glártáso mat mindenki v állalja.

Most, amikor befejeztíik az 1997l98-as tanévet, a jől végzett
munka öröme tölthet el benntinket. Természetesen nem
törekedhettem besámolómban a teliességre, hiszen egy év munkáját
néhány oldalon lehetetlen kifejteni.

Köszönöm valamennyi munkatrársam segítségét munkám elveg-
zéséhez, hiszen az ol*atás-nevelés szép feladat, az intézmény összes
dolgozójának szívügye kell hogy legyen, és ebben a tanévben
sokszor erőn feltil te|iesítettiink.
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Köszönöm a kedves Szülők megértő trámogatá*ít. Nagyon sokat
segftettek egéu éves munkánk során. Az Iskolaszék is tevékenyen
résú. vett az iskola pedagógiai programjanak kidolgozásaban.
köszönet érte!

A besámoló elkészülte közben és után néhány örvendetes ered-
mény is történt. A ballagásra a tanulók köziil Minkó Ágnes búcsúzó
8. osááyos tanulónk kapta a Csengelei Iskoltíért emlékplakettet. A
kuratórium döntése értelrnében a felnőttek köziil sánta Ferenc
polgármester és Csokási Zoltáttlné szülői munkaközösségi elnök
részesiilt a kitiintetésben. Odaadó munkájukat köszönjiik, és

továbbra is számífunk iskolasegítő támogatásukra.
A fiítéskorszenisítés befejezeződött, így valamennyi helyiségiink-

ben korszerű fiitéssel rendelkeztink.
A nyelü laborunk is megérkezett, telepítése a nyar feladatai közé

tartozik.
60 gyermekkel Orfiin áborozunk, és tekintélyes a zenei táborok

sáma is.
Jó pihenést a nyfui szabadsígra, hogy új erővel kezdhesstik az

1998/99-es tanév sokrétű és nehéz feladatainak ellátásít!

Heim Gézaigazgatő

Táblaavatás a
templomromnál

1975 tavaszan építették űjra a Bogár-háti középkori templom
alapját. Az építkezésnél nagyszámú csengelei segédkezeít. Az akkori
ttírsadalrni munkások névsorát a feltarást vezető régéu, dr. Horváth
Ferenc megőrine.

Most, 23 éwel később a templom alapját esztétikus rönkke-
dtéssel körbekerítették, és egy emléküíblát helyeúek el. Az egészet
a mostani felüírások erőgépeit adó dabasi váűakoző, Kozrna Sándor
frnanszírozta.



-268-

Dr. Horváth rövid avatóbeszédet mondott, melyben megem-
lítette, hogy a kun vezér sírja országos érdeklődést váltott ki, sőt
újabban már külftjldi médiak is tudósítottak róla. Nemrég a New
York-i tévések is itt jártak Csengelén, hogy az amerikai magyarokat
tájékoáassák apánatlan leletről. Az archeológus dr. Horváth Ferenc
Sánta Ferenc polgármesterrel közösen lepleáe le a tábláí", és
jelképesen a csengeleiek birtokába adta az emlékhelyet (Csak
érdekessegképpen: a templomrom területe jelenleg magántulaj-
donban vart).Ezutén - a heves széIre való tekintettel - egy sátorban
állófogadás volt a megjelentek részére, ahol az ásatást vezető régész
poharköszöntőt mondott, majd készségesen fogadta az érdeklődők
kérdéseit.

A kis ünnepsegre sokan eljöttek az egykori tírsadalrni munkások
közül is. Sajnos néhanyan már elhurrytak, de emléktiket megőtzi az
emléktábla.

r lEd6.14bL! m$6. ú$d &l lE bn uú.
lrl Ea Lddeo cto{d. t Ldl{r u rbc.bla

r taltrlo rag6! iruyir§.r b.ryr.dülon!

A régész és a polgármester eglütt avattafel az emléktáblát
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_\ uíbla első oldalan a következők olvashatók:

'%ógeszelí oódett tenjleí

C SENGELP, rcÖZÉPKORI TEMPLOMA ÉS TEMETÓJE

RoMÁN sTÍLusBAN ppürr ÁnpÁo_roRl FALusI
TEMPLOM, HÁRMAs rÖnÁnoK ERŐDÍrÉsspr.

l24l-ben atatárok elfoglaltak és felégették.
A 13. szíuadmásodik felében azah.kor ide telepített

kunok azt$jáépített templom köré temetkeáek,
először még a pogány, később a felvett keresztény

szokások szerint. A 16, szénaűan a templom a török
pusáíüís áldozatáulesett, romjai a I8. szánad végén még álltak.

A templom alapfalait l975-ben a szegedi Móra Ferenc Múzeum táratta
felEzt követően Csengele lakossága az alapfalakat

a fe ltaró r é gész ir ány ításáv al helyreállította. "
Molnár Mihály

A tóbla hátsó oldala
(fotók: Molnár Mihály)

',
Kordás,,;#-,J1::1.Tii'$,fi ft fo

ffi*,il#ünö,iilffiffi
Tóth Tibot Tuii iöili öffiöh
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Kötelező d bukósísq,k
A tavalyi KRESZ módosíüís előirta a bukósisak viselését lakott
területre is a segédmotoros kerékptírt vezetőknek, több hónapot
adva a felszerelés beszerzésére. Július 1-jén életbe lépett a rendelet.

Ezí írtók Cseneeléről60 éve:

Aratóün nepély Gsengelén
Vasamap tartotta a CsengeleiMezőgazdasagi Egyesület a csengelei
tanyavilág aratótinnepsegét. Balogh Jenő plébanos mondta a
szentmisét szentségkitétellel iinnepébes keretek között. Közben
magas szárnyalasú szentbeszédet mondott, majd megáldotta a
btnával megrakott szekeret. Molnár Jiános egyestileti e]nök és
törvényhatósági bizottsagi tag tartalmas megnyitó beszéde uán az
iinnepi beszédet dr. Csikós Nagy József egyesületi ügyész mondotta,
méltatva a nap jelentősegét, majd kiosáotta Jaksa Ferenc - Bagi
Ilona, Molnar Dezső - Horváth Matild, Horváth Péter - Tisoczki
Zsőfia és Sács Mihály - Dékány Mariska aratópárok között az
egyesület ajandékait. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után szép
zárőbeszédet mondott Takács Mihály igazgatő. Az íinnepseget
népes díszebéd követte, melyen felszólaltak Takács Mihály igazgató,
Balogh Jenő plébanos, dr. Csikós Nagy József ügyész, továbbá
Sisák Isrvrán, Balogh Károly és Horváth György gazdák, akik
meghatódottan mondtak köszönetet azért a gondoskodásért és
törődésért, mellyel a nemzeti egység pártja a csengelei gazdrk
érdekeit felkarolja.

(Megielent a Tanyavilóg I938. július 10-i számában)
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A Tóúh-eóg síkere
Az elrnúlt héten rendezték meg a Szegedi Nemzetközi Vásárt,

melyen Tóth Tibor csengelei vállalkoző is kiállított. A számítógép
vezérlésű gtavlroző gópével a Kéznűves Kamara különdíját nyerte
el. Az elismerés súlyára jellemző, hogy eddig csak nagyobb cégek
(p1, Pick) szállhattak ringbe a dqakért, kisebb vállalkozók nem.

Magas technikai színvonalú gépe irant rendkívül nagy volt az
érdeklődés. Sok kiállításon vett mé"n tészt, de ekkora sikert még nem
ért el berendezéseivel.

M. M.

.A IV. Csengeleí Sportnep és Búcsú progrcrnjei
1998. augusztus 9-én (vasárnap)

08.15 Únnepélyes megnyitó
08,30 I. labdarúgó mérkőzés
09.00 Aufaltrajz verseny gyerekeknek
10.00 III. Labdarúgő mérkőzés - Íjászbemutató
1 0.1 5 Kerékpáros ügyessegi verseny
12.00 Autós ügyességi verseny
14.30 1l-es rugó verseny
15.30 III. labdarúgó mérkőzés
1 7. 00 Véber György UTE-labdarugó élrnénybeszámoloja
18.30 Labdarugó mérkőzés a Csengele Vándorkupáért
2a3a Eredményhirdetések
21.00 Utcabál
22.00 Tílzíjaték
n.a0 Tombola sorsolás. Fődíj: színes tóvé.

Ebedre marhapörkölt, vacsorára pacal vagy birkapörkölt készül,
melyet 500 Ft/adag iiron lehet a helyszínen megvásarolni, illetve
Kun-Szabó Tibornál (06-201651010) és Yígh Zoltánnál (06-20l
673568) megrendelni.
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fteill,g§ Jósha|
"Láttalak íelnőni, iskoltísként tanulni, férlívtí érni, családot

alapítani, gtőzködni az élettel.
A zenéhez való tehetséged kordn kitűnt, jókedved, humorod

beraglogta a mí kis közösségünket is. Zengeű a citeród, sruíllt a
dal, s boldog volt mindenki.

Most csend van, pihennek a húrok, - de mi nem felejtünk
Emléked köüttünk marad, szereteűel gondolunk Rdd, - § eg/-eg/
kedves dalod ha felcsendül, lélekben közöítünk leszel.

Zengjenek a húrjaid ezentúl az égi mezokön! Isten Yeled!|'
Igy búcsúzott egykori tanítványátől Papp Istvánné tanár

néni.
Nézem a volt írőuzta|át, néhány négyzetméter munkahe-

lyét, és nehezen találom a szavalrat, mit írjak még?
Irjam azt, hogy végtelenül segítőkészo jó szándékú ember

volt? Mindenki tudja.
Írjam azt, hogy munlcáját szerette, és 18 éven át pana§z-

ry gnleqen v égezte, m in d en ki m egelégedésóre? Min d en ki tu dj a.
Írjam ait,hogy a bajbán egyiitt érzett és segít*TembéÉtrr-

sainak? Mindenki tudja.
Írjam azt,hogy nagyon hiányozni fog a családjána\ bará-

tainako ism erőseinelio mun katársainak? M inden ki érzi.
Korán mentél el közülünb Géczi Jóska!
Nyugodj békében!

Ceglédi János
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H í r d e ü é s e 1í

Legalóbb 30 íő jelentkezése esetén minden kisíeleki vtísárba
autóbus4járat indul Csengelérű. Az éileklődeík Korom MihtíIy és
Lantos rdnos buszsoft)röknél jelentkezhetnek

Kisteleki szőlőknél 9l0 négyszögöles fiildterület siotovót és

gyümölfákkal beüttetve eladó. Rajta 42 négyzetméteres,
lakható, alápincózett, berendezett épület (hozzá garázs, terasz,
disznóól) tatálható. Háromfázisú áramo 2 nortonkút van.
Erdeklődni lehet a Korona sörözőben Gémes Erzsébetnél.
Telefon: 286 0ó3.

Eladó 17 éves Skoda I05S lejárt műszakivat. Erdeklődni: Kóesó
Isnánnól a Csengele. Árpád u. t7. szám alatt, vag/ a 206 083

telefonszámon.

Eladó jó állapotban lévő: Niza motor váltóval, K-160 típusú
terménYdaráló, Simson Stár motorkerékpar. Erdeklődni lehet
Tanács Antalnál a Csengele, Tanya 95. szám alatt. 806-30/78l 993

Computeres szetwízsgálat - Gyorc szemüvegkészítés !
- Specíálís szemüveglencsék (multifocalis, fotokromatikus)
- Márkós szemüvegkeretek (Rodenstock, Zeiss, Marcolin)
- Fotókidolgozás KODÁK minőségben
- Elemek, JíImck, fotóalb uttuk
- KontaHI ene s e- srpkren de Ié s

OFOTÉRT Szenwiagálő Szaküzlet - Kiskunféleglhdza, Kossuth
Lajos u 3. (a városközpontban, a vdroshóza meaeQ, Infortruíció:
(76) 461 06l.
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Megnyilű a Genepali Bizúosíúó úi írodátat

Ertesítem kedves régi és leendő üglfeleimet, hogl irodát nyitottunk
Kisteleken a Rákóczi u. 22, szám alatt, az új rendőrséggel szemben,

a kínai bolt helyén!
Keddtől péntekig 9 -12 őra között várj uk Önöket.

SZOLGALTATASAINK3
Vagyon jellegű biáosítások

(űz, betörés, lopás, rablás)

Lalcísbiztosítások
olyan széles körre kiterjedő biáosítási események, mint sehol

másho1
(pl. készpéru érték nélkiil 3 0. 000 Ft-ig, villámcsapás másodlago s

hatása, fagyasztőszekrény kiolvadása, üvegtörés 50.000 Ftig)
Elet-o nyugdíj1 beteg- és balesetbiztosítások

egyénre szabottan, azngyfél anyagi helyzetének és igényeinek
megfelelően

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások
Casco

Európa atazás biztosítás
(úlius 1-től szepternber 30-ig nyári akció!)

Felelőss é gbiztosítás ok
és móg sok egyéb kedvező biztosítás!

Úgyft ro gadási időn tul a Kistelek, Bercsényi u. 20 l A. szám alatt
várom Önöket! a ,ÍD259 3t4

Generali Budapest
Biztosító Rt.

Sejbenné Jenei Mária
iizletkötő

**#******##*#*§#§+*###§*#*****
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Eladó a Csengele, Felszabadulás u. 3. szétm alatti forgácsoló műhely
gépek nélkiil. Nagy teljesítményű viflamos energia van! Erdeklődni
lehet a helyszínen. - Dénes Baléns

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, íóliókkal, 3 norton-
kúttal, bekerített nagl ,udvarral, sok akác- és epeffival, szőlővel,
gfimölcsfiiklral eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május ]. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

50 Jilnmel bővíteítem a kölcsönzőm vólasaíékát, ahol mindenkí
megtalálja az ízlésének megfetelő frImer Újro akcíót szerve-
ünk: ||Kettőt íizet - hdrmnt vihet" jeligevel kölcsönözhet min-
denki, akivideózni szeret. - Nag Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást (15 tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személyszállítást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulas u. 26. 8286 102

Árpa, kukofica, búza, zab, rozs vetőmag, köIes kis és nagl tételben,
továbbá tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasúttílloruís-
nóI lévő Kisbeíérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.). Nyitva
Gtól 18 óráig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kísteleken, a posla melleű!
- Igazolványkep 3 perc alaű!
- Gyermeksoroxat, ballagás, esküvő-lakodalom" egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, tilmek, elemek, albumok, képkeretek nagt
v ól aszíé kb an kaph ató k !
- Fény képeógép j avűds, szaktanócsadős.
- Filmkídolgozús 7 nap algtt!

Nacs a Jáno sné fény kép é s z
Kistelek, Kossuth u 16.

rúdíó@06-60/488 324 7(este) 329 659
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Mindennemű szemes termény tisáítá*ít vállalom. Ezen kí\,iil
szivattyúk javításít és felujításat, valamint terményszrállító csigák
ke§zítéset rövid haüíridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
8259 990 rádióO 06-201364 06I

Túp-takarmóny kereskedésemben tüzelű és épííőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is drwsítok Előrendelés esetén néhdny napos hatdridővel
hózhoz saíllítom a megrendelt anyagoí Gyors kiszolgóltís, kedvező
órak!
A nyitvatartósi rend: keddtől péntekig 7-től 16 órdig, szombaton
7-tő712 óráig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

8286 241 rádióa 06-30/670 366

Családi eqeményelre Qakadalom, ballagás stb.) 220 Voktal műMdő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólrasi Lászlótól a Csengele, PetőJi u. 20.

szám alatt.8286 082

Háááji gépekhez való alkatrészek gyártásétt (fogaskerék stb.)

vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Déne s B alér:s vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l47l 858

A Cserrgelei Polgrárőr Csoport támogatóinak

havonta kétsrer megielenő lapia

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadúKucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 11. Fel. szerkesdő: KonteszJózsefrré


