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Csúri a ntleremént7 sörrel

Áz Arany Ászok akcióról szóló írósunk a 287. oldalon olvasható!
(fotó: Molnar Mihál/



-278-

A IV. Csengelei Sportnup
és Búcsú progrűmjui

1998. augusáus 9. (vasárnap)

08.15 Ünnepélyes megnyitó
08.30 Sandorfalva II. - Jtászszentlászlő labdarúgó mérkőzés
09.00 Aszfaltrqzverseny gyerekeknek
10.00 Csengele - Csanytelek II. labdarúgó mérkőzés

Ijászbemutató
1 0.1 5 Kerékpáros ügyessegi verseny
12.00 Autós ügyességi verseny
14.30 1l-es rugó verseny
15.30 LaMarúgó mérkőzés a harmadik helyért
1 7. 00 Véber György viálogatott UTE-labdarúgó éknénybeszá-

moloja
18.30 Labdarúgó mérkőzés a Csengele Vrándorkupáért
20.30 Eredményhirdetések
2I.00 Utcabál. Fellép: Süli Istvan és zenekara (Jrászszentlászló)
22.0a Tíizijáték
n.aO Tombola sorsolás. Fődíj: színes tévé.

Ebedre marhapörkölt, vacsorára birkapörkölt készül, melyet
500 Ft/adag áron lehet a helyszínen megvásarolni, illetve Kun-Szabó
Tibornál Q6-20l6510l0) és Vígh ZoltÁnrál (06-2arcT568)
megrendelni.

lleg,yerrn e§y jó rrralpj" - 1öJ|1örn eI[ a
sslportmalpra!



A csengelei iskolaigazgató a
§zentesi Rádióban

Nemrégen falunkban jdrt a Rádió S,zentes sttíbja, és hosszabb
interjút készített Heim Gézóval, az Altaldnos Iskola vezet{jével
Az alóbbíakban a ródióriport írásos vtíltozatát olvashatjók"

Csengele önlrormányzati képviselő-testülete tegllop este alést
tartoit. A tanácskozás ,g,,it 7a ftmája az Általános Istrota

beszámolója volt. Heim Gézát, az intézmény vezetőjét hallhatják itt
a Ródió Szentesben a következő percelrben. Elsőlcent anól az
örvendetes tényről, amelyet még a tanévzáró idején észlelhettek,

akár a saját pénztárcájulan is a csengeleiek, ledőkeppen azok,

akik tanlainyvtámogatósra szorultak. Már itt az elején le kpll
szögenti, hogl nem arról van szó, hogl kivételeztek az állam
szempontjóból a csengeleiekkel, tehát ez nem a lúzponti támogatás,

teljesen más Na de erről szóljon Heim Géza úr!
- A snilők és gyermekek megsegítésere önkormányzati ülésen külön
segélyt szavazott il§g, ami az önkormrányzat saját anyagi
tamogaüísa. Ez összegszerűsegében, globál összeget tekintve
mintegy 334 ezer forint. Ez aztjelenti, hogy - elsőstől nyolcadikosig
minden gyerek - 30 oÁ-otmegkapta a tank<lnyv összege térítésenek.

Most jelenleg 178 iskolás tanul a csengelei általános iskolában.
Milyen lörülmények között, mennyire sikerült az elmúlt időszakban

fej l e s zt eni az int é nn ényt ?
- ÓrUsi fejlődésnek lehetttink tanúja. Röüd két év leforgása alatt

iskolank külső és belső képe megváltozott, otthonossa tettiik, új

fiitést szereltiink az iskolába, műanyagpadlóval borítotfrrk, otthonos-
sí tettiik, hatalmas területeket fiivesítetttink, sportpályákat fejlesztet-

tiink. Egyfltalán az a célunk, hogy a gyerekek szeressenek az
iskolába járni, otthonos körülmények között. Hiszen idejtik zömét,
reggel nyolctól délutan öt órráig itt töltik.
Lényeges momentum volt a beszámolójában a fités lrorszerűsítése,

amely most, talán épp néhóny nappal ezelőttfejeződöttbe. De a
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történet már régebbről indult...
- Az energiaáíak emelése döbbentette rá az önkotményzatot, arra
hogy ezek a költségek az egekbe szöknek. Az eknúlt évbn mintegy
hárommillió forintos költseggel a öépületben hét tanterembe
korszerű flitést, kö4ponti fiíté§t, az idén pedig, most az iskolai év
befejezése utan a maradék termeinkben, munkatermekben,
gyakorlatiban, számítógép kabinetben pedig gáffi*ést szereltek. Ez
egy nagyon nagy előny, hiszen az arakat tekintve végíelenül
gazdasígos.
Hiszen koróbban villamosJűtés volt az intézményben!
- Amikor mi azt beszerelttik, M egy országos űvmrány volt. Ilyen
iskola nem volt még, ahol minden teremben villamos fiités volt. De
llozzákell tenni, hogy 60 fillér volt kilowattja. Most ez 7 forint ftrlé
emelkedett. Honibilis összegek. Hát gyakorlatilag a bekeriilési
költseg - ahogy sziámoltuk, kb. öt év mulva rentábilis, megtériilő
lesz. A bekerülési költseg durvan 30 oÁ-a, 30-60 oÁ-a a villamos
fiítésnek, a mostani fiítés. [...]
A csengelei általános islrola szeptembertől eg,l korszerű nyelvi
laborral is bővül. Ismét Heim Géza igazgatót hallják.
- A korszerű nyelvoktatás kiscsoportos foglalkozások nélkü nem
megoldható, illetve nem hatékony. Eppen ezért ismét a csengelei
önkormanyzathoz fordultunk, és megértőek voltak ezzel kapcso-
latban. Ezt a nyelü labort, megfelelő felszerelósekkel, fejhall-
gatókkal együtt, minden komplett felszereléssel mar megkaptuk,
szeptembertől szeretrrénk beiizemelni a mindeírnapos oküaksba,
illetve a délutáni foglalkozásokba is.

Tóbbszór említette beszélgetésünk során az önkormányzat
segítőMszségét. Mennyire bizonyult ez a képviselő+estület
segítőkésmek?
- A csengelei önkormányzat figyelemmel kíseri a csengelei oktatast,
a csengelei iskolát. Úgy étzem nagyon jó kapcsolatot alakítottunk
ki. Parhrerek vagyunk a különböző problémak megoldásában.
Nyugodtan mondhatom, hogy két év alatt az ő segítsegiikkel az
iskolrink nagyon sokat fejlődött.
A legutóbbi ónlcormányzati katelesség pedig q glermekjóléti
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szolgálat felállítása volt. November elsejével gondolom ez is
megtórtént Csengelén. Azóta mennyiben érződik a szolgálat
s e gít s é ge, tev ékeny s é ge ?
- A gyermekjóléti szolgálatrak nagy szerepe lesz az elkövetkezendő
időkben is. Talan mar régebben el kellett volna eá indítani, hiszen
egyre több gyermekiink csonka családbol jar iskolába. Első
lepésként, a szolgálat megalakulása után nagyon konlaétan
felmérttik a gyerekek családi körtilményeit, majd a különböző
tírgyalások után pedig ezek a gyermekek kiemelten szem előtt
voltak, segélyeket kaptak, tankönyvtámogatást kaptak, szociáüs
segétyt kaptak. Tehát igyekszíink mindenben segíteni - étkezte-
tésben, mindenben - segíteni ezeket a gyermekeket.[...]
Á Ródió Szentes műsorában továbbra is a csengelei önkormányzati
kepviselő+estület tegnap esti ülésével, illetve annak is egletlen
napirendi pontjával, az Álmláros Iskola beszámolójával joglal-
kozunk. Nos a beszámolóban nem hangzott el, de lehet, hogt le volt
írva - nem olvastuk, nem kaptunk anyagot belőle -, egletlen tétty,
miszerint egl jelentős elismerésben részesült Bitó tanár úr. Mint a
Csengelei Krónikaban is szerepel, a köztiszteletnek örvendő Bitó
József, az ÁItalános Islrola tanára, a pedagógus nap előtt magas
kitüntetést vehetett át a Parlamentben Göncz Árpád kóztársasógi
elnölaől. Ó nyújtotta át Bitó tanár úrnak a Maglar Köztarsasági
Erdemkereszt bronz folazatát. Csengele lakni kózül ez idáig
egledal ő rendelkezik ezzel a kitüntetéssel. Természetesen Bitó
tanár úrról is megkárdeztem Heim Géza igazgatót, de a terveink
szerint Bitó tanár únal egl hosszabb interjút is hallgathatnak
majd, nem is olyan sokára, itt a Rádió Szentesben.
- Palyakezdése óta Csengelén tanít. Először falusi iskolában, tehát
osáatlan iskolában tanított, majd végül is az iskolák felszámolása, a
tanyasi iskolák felszímolása utrán keriilt be intézrnényiinkhöz.
Csaknem 40 éves pedagógus múlt áll mögötte, magyar-történelem
szakon. Végül is munkája és embersege elismeréseként kapta ezt a
nagyon magas kitiintetést. De hogy el ne felejtsem még, egy másik
pedagógusunk is kapott orságos kitíintetést, Longa Istvanné fiz-ka-
technika szakos tanéE, aki Arany Katedra díjat kapott a műve-
lődésügyi minisáertől, munkája e§smeréseként.
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Kiemellredő eredményeklrel büszkélkedhetnek-e a csengelei tanu-
lók?
- A büszkélkedés nem a kenyertink, ezt nyugodtan mondhatom. De
az elrnúlt évekre üsszatekintve kis falunknak országos bajnok
atlétacsapata, egyéni bajnokaink, megyei bajnokvígban kézilab-
dában, és kiilönkiző sportágakban is voltak. De nem csak ezen a
vonalon, tanulrnanyi téren is, és egyéb szabadidős tevékenységben is
kiemelkedőket nyújtanak. Tovább tanuló gyerekeinkről végtelenül
kedvező visszajelzések érkeznek, nagyon jól megálljak a helyiiket.
A^ jebi például, hogy altalaban mi Kiskunfelegyhaza felé
orientálódunk. A gyerekeknek az átszéúhására az ottani iskolak
összefogtak és különbusá rendelnek kimondottan Csengelére.
Hozzák és viszik a gyerekeket, üszik tanítasra, bozzák taníüás utan.
En.igen komoly eredménynek tartom városi középiskolaktól, hogy
ertmeg fudták csinálni. Vagy megcsintáljrák a gyermekeinkért.
Milyen felvételi eredmények születtek most az elmúlt napokban,
hetekben?
- A gyermekeink felveteü eredményeiről annyit, hogy 19 tovább
tanulónk van, és ebből 17-et első helyre vettek fel a tovább tanuló
iskolrákba. Itt különböző jellegű, gimnráziumokról, szakközép-
iskolákról" külkereskedelrni szakközepiskolákról van %ő, ahol
gyerekeink igen jó eredményeket érnek el. A későbbiekben reméljtik
a következő időkben is ez fog bekövetkezni.
Heim Gézát, a csengelet Ákatános Iskola igazgatójót beszélge-
t é s ünk v é gé n az int é zm é ny e m l é lcp l ake ttj ér ő l hal l ha tj ák.
- 1996-ban elhatároztuk, hogy "Csengelei Iskoláértu emlékplakettet
alapífimk. E^ szülők és gyerekek is kaphatják, illetve olyan
szponzorok, akik huzamosabb ideig segítik az iskolát. A két év alatt
4 tanulónk kapott bron4plakettet, és a szüők, szponzorok között
pedig 5 felnőtt.
Milyen az iskalának a kapcsolata a Szülői Munlralözösséggel?
- Végtelenül gyiimölcxiző a kapcsolatunk. Bármilyen rendezvé-
nyiinket maximálisan - erkölcsileg és anyagilag is - támogatják.
Segítik az iskola munkáját, hiszen végül is az ő gyerekeiket tanítják,
közös a dolgunk, mind a gyermekeink érdekében, gyermekeink
fejlődése érdekében.
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Ea íftdk CsengelérőI60 eve:

A Kúria két és fél évi fegyházra
ítélte a szurkáló csengelei legényt
A szegedi kir. tOrvényszék kedden hirdette ki a Kuria döntéset Papp
József csengelei legény biinügyében, aki a múlt év aprilisaban
összeszurkálta Laczi Antal rendőr frtörzsőrmestert, aki az egyik
karJara megbénult. A törvényszék annak idején Papp Józsefet 8

hónapi börtönre ítélte, amelyet aábla 5 évi fegyhána emelt frl. A
Kúria ezt az ítéletet most 2 és ftlévi fegyháaavákonatta át.

(Megielent a Tanyavilág 1938. július 24-i számában)

Ea íftdk Csengeléről20 eve:

Mesél a ítild mélye

Csengelei leletek
Szeged hatarát térképezte l747-kn Kaltschmidt ÁUranam. ez

alapos, helyszíni mérésekkel, megbízható munkával késziilt felvétel
nemcsak korában, de két évszér;aődal később is nélkülözhetetlen.
Igaz ma már nem közigazgatási célokra, hanem elsősorban a
régészeti kutatások megkönnyítésere szolgál.
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A szegedi múzeum tudós igazgatőja Reizner János, a műlt szá-
zad végén e térkép jelzéseit követve számos sikeres ásaüíst végzett.
Egyes pontokon ugyanis kis ábrrákkal ellátva, a hatérban "locus
ecclesias", azaz templo,mhely-feliratot találunk, így Also- és Felső-
Csengelén is. Reizrer 1892-ben a felső-csengelei templomhalmot
fogía vallatóra. Kicsi, 8x6 méter alapterülettí templomot trárt fel a
Y,I. századből.

Homokkitermelés közben az alsó-csengelei templomhalmon is
leletek kerültek elő l97íjanuarjában. A rögtön megkezdett felüirás,
mely zord időben, havazás és erős fagy közepette megfeszített
munkával folyt, a vartnál i§ több eredményt hozott.

Tudjuk ugyanis, hogy Csengele hatarában a KII. századtől a
tatarjáras után beköltözött kunok csoportjai éltek. Enől árulkodik
maga a Csengele név is, mely a kunok nyelvén olyan bokros, cserjés
pusáát jelent, mely pontosan illik a Kiskunsag középkori flőralara.
Ebből is világos, hogy az ideköltözött kun nemzetsegek a XIII.
száaadban még nem telepedtek meg tartósan egy helyen.
Nemezsatorokban laktak, családjaikkal és állataikkal a megélhetés
alapsát nyujtó legelőterületeken vándoroltak. Csak későn, a XIV_
XY. század fordulójan alakultak ki a magyarokéhoz hasonló áilandó
falvaik. Csengele esetében az el*orájt kialakult település ekkor
kapta a korábban egy nagyobb határrész megjelölésere szolgáló
nevet. A kunok régészeti kutatása ez ídeig kisse elmaradt a kor
egyéb problémáinak vizsgálata mögött, ezért fontos a nemrég feltárt
kis templom és a körülötte levő temető sírjaibol kirajzolódó kép.

A XI-XIII. században meglehetősen ritka, patkósan ívelt szen-
télyő, kis 10x8 méteres templomot még I24I. előtt emelték egy itt
létezett ismeretlen nevű magyar falu (Gellénhomok?) lakosai. A falu
a tataúűlás alatt elpusztult. A templom köré a )ŰJJ. gzívadban itt
feltűnő kunok kezdtek temetkezri, miután több elkeseredett
ellenállasi kíserlet után végül kénytelenek voltak pogány múltjukat
feladni. A temetőből gzérmazó régészeti leletek azanban arról is
vallanak, hogy e válüís nem az eglk napról a másikra történt. Az
egyik sírban például diszrócsontot találtunk, mely a pogány ha]otti
tor lappangó továbbelő szokását mutatja.
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A leletek közül kiemelkedik a rangosabb személyek díszes, ezüs-
tőmtt bronz és szépen faragott, színes inkrusztációval (vésett

motíwmok különfele festékanyagokkal történő kitöltése)

csontdíszekkel ékesített övei. Többen ezüstgyűrúket és díszes
üveggyöngy-nyakékeket üseltek. Arra is feny derült, hogy a )ilII.
sZÁzad végén még régi viseletiik lehetett divatban (a nők például

ezüst varkocskarikákat hordtak), a XV. száuad végére azonban már

a kor magyararczági divatja szerint szűk, csontgombokkal ékesített

dolrnrányt és hosszú ruhát üseltek. Korábbi mozgó életmódjukat

eííe az időre már feltehetően feladtak, Ilisz az oklevelek éppen a
környékről "rurales cumani", azaz foldművelő kunokról teszrek
említést.

E templom körül azonban a középkori magyaí falvakhoz hason-
ló település sohasem jött létre. Há'jak a felszíni régészeti leletek
tanúsíga szerint egymástól üivol, elszórtan, a későbbi tanyavilágra
emlékeáető szerkezetben helyezkedtek el.

Horváth Ferenc

(Megielent a Csongrád Meglei Hírlap 1978. jtűlius 16-i számában)

Polgárörnap §zegeden
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Csongrád

megyei Polgrárőrnap, melynek 1998. augusztus 8-án (szombaton) a
szegedi repülőtér ad helyet.

9 órakor kezdődik a músor a mazsorett bemutatójával. A
polgarőrök frzésben, KRESZ ebnéletiben és gyakorlatiban, 100 m-
es síkfutásban,busrhinásban és kispályás labdarúgasban mérik össze
tudásukat. A közönseg részére lesz sakk, KRESZ, gyermek
asdaltrajz, sörivó és horgász verseny.

A kulturális músorban lesz nosztalgia zene, akrobatikus rock
and rol1, néptánc, parasztkórus. Az fiászok, lovasok, karatésok,
motocrossosok és rendőr kutyások bemutatót tartanak.

Es aki a fellegekbe vágyik - és van 2000 Ft-ja elTe -, az séá-
repülésen vehet résá.
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O"örrrrar%caafu
1998. június 29-én 17 őra emlékezetes marad Kócsó István és

felesége életében. Ekkor jött világra Adríán nevű, második
gyermekük A 3,79 kg-mal és 55 cm-rel született baba azőta
szépen cseperedik §ok boldogságot hozzá|
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flrany fiszoknyerteselt
A Dreher Sörgyarak Rt. nyereményjátékot hirdetett a $ir szerel_

meseinek. Minden korso Arany Ászok $ir után sorsjegyet adtak,

me lynek sorso lása megtörtént.
A Fortuna presszóban július 29-á^ hirdettek eredményt. Kun-

Szabo Tibor 300 doboz Arany Ászok xirt nyert - a zulyához

l.iszonyítva. Gilicze István pól9t, Csókási Tibor baseball sapkát

kapou. Harom személy Arany Ászok-ktirtyát nyert: Bencsik Attila,
Vörös Rudolf és Kun-Szabó Tibor.

A Korona sörözőben július 22-én volt a sorsolás. A Fortuna
istenasszonya Csúri Istvánnak kedvezett. Ő lO kg-os súlyrához

viszonyítva 140 doboz Arany Ászok sört nyert. Vörös Rudolf pólót
nyert, míg Turi Tivadar baseball sapkát kapott. A harom
kartyacsomagot itt is kisorsohák, Tóth Vencel (Petőfisállás), Tóth
Imre és Apró Jrános részesiilt belőle.

Molnár Mihály

&roci krónika

Tizenegyes rúgás és

kispályás labdarúgás
Július hónap elején Ópusztaszeren focidélutant rendeáek. Ennek
egyik része volt a 1l-es rugó bajnokság. Negyven versenyző közül a
falunkbéli Kun-Szabó Tibor lett a győáes.

ooo



-288_

Elso ízben rendeáék meg Kisteleken a Strand Kupát. A júüus

12-i kispály.ís labdarúgó versenyre 6 csapat nevezett be. Csengelét a
Fortuna presszó focistái képviselték.

A csoport versenyben két mérkőzést játszott a Fortuna. Először
a The Best Team-et verték el 5:l-re (ftlidő 3:1). A csengelei csapat
gőlszerzői: Süli (3), Szabó, Kun-Szabó. Második mérkózésiikön a
Vígh-adó focistái ellen kíiz,döttek. 4:0 eredménnyel győúe (ftüdő
2:0). A Fortuna góllövői: Süli (2), Horváth, Kun-Szabó. A két
gy ő zelemmel továbbjuto ttak az elő döntő be.

A következő játékot a Hamburger SK-val játszották. Itt már
szorosabb volt az eredmény. Félidőben 1:1 volt az álLás, de a végére
csak sikerült a 2:1-es győzelmet elérni. Itt a gólszeruőink Dancsok
és Kun-Szabó volt.

A döntőt a Fortuna és az Albion mulató játszotta,. Félidőre 1:0-

ra vezettek Sejben góljával, és ezt az eredményt meg is tartottrák a

mérkőzés lefujásíig. Így * I. Strand Kupa győztese a csengelei
Foríuna presszó csapata lett.

Bencsik Attila különdfiat kapott, mint a torna legjobb kapusa.

K.-Sz. T.

Löuöldözés az éjszakában
Póratlan bűncselekmény történt nemrégen falunkban. Mint
óItaldban szokott, most is egl Csengelén nemtégen letelepedett
köveíeű el erőszakos cselekményekeL A történtekről dr. Nagt
József őrnag, a Kisteleki Rendőrkapitónysúg bűnügli osztúlyve-
zetője táj ékoztatta lap unkaí :
'|A Kísteleki Rendőrkapitdnyság büntető eljórúst folytat M. T.
csengelei lakos ellen súlyos testi sértés kísérlete, valamínt
vísszaélés lőfeglverrel és lőszenel bűncselekmények alapos
glanúja miatL 1998. július 25-én este ]W. T. saíjkosdr nélkül
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sááltatta kutytíjtít a csengelei Óregmalom vendéglő előtt, és az
óllat megharapta K. Zs, csengeleí lakost, 8 napon belül glógluló
könnyű testi sérülést okozya A íöt,téntek utón a sérült megjelent a
kutya gazddjónak a tanyúján, ahol a kutya oltásí ígazoltísót kérte.
Ekkor fuI T. a kutyót a sérteűre és a tórsasúgtúban lévőkre
usútotta, majd egl - ez idtííg ismeretlen típusú - fegnerből
lövöIdözni kezdetl Az eglik golyó súrolta D. Á- csengelei lakos
derekát, akí kiinnyű sérülést szenvedett A Kisteleki Rendőrkapi-
tánysóg jl[. T.-t őfizetbe vetta A Csongrádi Városi Bírósóg nem
tartotta szükségesnek az előzetes letartóztaíóst, ezért a glanú-
sítottat szabadlábra hely ezíe.' I

A^z,ekő
Hátradantaftem a fejemet. Tudtam, hogt mit akar, de nem

alrartam, hogt megteg,le. Először volt, és kezei addig értek,

ameddig kellettek, Es ekkor megláttam, mi van a kezében...

MegbóHem és visszatartottam a lélegzetemet. "Viglázni fo-
gok!" - mondta. Megkérdezte, nem tudom-e jobban kinyitni. Ideges
voltam, azt tettem, amit mondott. Elkezdett fájni, de úgl
viselkpdtem, mint eg,l felnőtt nő. Egtszer aztán feljajdultam, mert
rémesen fájt. Erre azt mondta: "Mindjárt befejezem", és kihtjzta.
Folyt eg,l kicsit a vér, de most boldog vagtok!

Igl volt, amikor először kihúzták a FOGAMAT!
-he-
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Legalóbb 30 íő jelentkezése esetén minden kistelekí vásórba
autóbus4júrat indul Csengeléről. Az érdeklődők Korom MihóIy és
Lantos Jónos b uszsofőröknél j ekntkezhetnek.

Kisteleki szőlőknél 910 négyszögöles íiildterület szőlővel és
gyümölfákkal beültetve eladó. Rajta 42 négyzetméteres,
lakható, alápincézett, berendezett épület (hozzá gaázs, terasz,
disznóól) található. Háromfázisú áram, 2 nortonkút van.
Erdeklődni lehet a korona sörözőben Gémes Erzsébetnél.
Telefon: 286 063.

Eladó 17 éves Slroda 1055 lejárt műszakival. É,rdeklődni: Kócsó
Istvánnál a Csengele. Árpád u. 17. szám alatt, vag/ a 206 a83
telefonszámon.

Eladó jó állapotban lévő: Niza motot váltőval, K-160 típusú
terménydaráló, Simson Star motorkerékpar. Erdeklődni lehet
Tanács Anta]nál a Csengele, Tanya 95. szám alatt. 806-301781 993

Computeres szettuiagálaí - Gyors szemüvegkésútés !
- Specidlis szemüveglencsék (multífocalís, fotokrornatikus)
- Márkds szemüvegkeretek (Rodenstock, Zeiss, Marcolin)
- Foíókidolgoaís KODÁK mínőségben
- E leme k, Jilme k, fotó alb umo k
- Kontaktlencse-szakrendelés

OFOTERT Szemvizsgtíló Szaküzlet - KiskunféIeglhóza, Kossuth
Lajos u 3. (a vórosközpontban, a városhdza meaeQ. Inforruíció:
(76) 461 061.
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Eladó a Csengele, Felszabadulás u. 3. szám alatti forgácsoló műhely
gtrk nétktil. Nagy teljesítményű villamos energia van! Erdeklődni
lehet a helyszínen. - Dénes Baláns

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, íóliákkal, 3 norton-
hiítal, bekerített nagl udvarral, sok akác- és eperfával, szőlővel,
pümötcsfakkat eladó, ErdeHődni lehet: Vígh Isnánnál a Csengele,
Május 1. u. 8. szám alatt vag/ a 286 Ba fubfonszámon.

50 Jilrrxnel bővítetíem a köIcsönzőm válaszíékót, ahol mindenki
megtalilja az ízlésének megfelelő ííInet. Újro akciót szerve-
ünk: '|Keűőt íizet - hármnt víhet" jeligével kölcsönözfttet min-
denkí, aki videóati szereí - Nag Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszálhást (15 tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személyszíllíást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulásu.26. 82S6 I02

iÍrpa, kukofica, búza, zab, rozs vetőmag, köIes kis és nagl tételben,
továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútáIlomás-
nóI lévő Kísbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.), Nyitva
ÉtóI 18 óróig. Héífő szünnap.

Fotó szaküzlet Kistelehen, a posía mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Gyermeksorozaí, ballagás, esküvőJakodalom" egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkereíek nagl
v óIaszíé kban kapható k !
- Fé ny képezogép j avíttís, szaktanácsadós.
- Filmkídolgozós 1nap alaű!

Nac s a Jdno sné fé ny kép é s z
Kistelek, Kossuth u 16.

rúdióa0fu60/488 324 3(este) 329 659
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Mindennemű szemes termény tisúítá§t vállalom. Ezen kívü]
szivattyúk javításít és felújításat, valamint terményszállító cs€ak
készítéset röüd hatíridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
8259 990 rádióO 06-201364 061

Tóp-takarmány kereskedésembm tüzelő és építőanyagot (PB-gúz,
betongerenda, eserép, tégla, kőpor, cement, mésa faanyag, sóder
stb.) is órusítok Előrendelés esetén néhány napos haűrtdővel
htízhoz saíllítom a megrendelt anyagoí Gyors kiszolgtíltís, kedvező
órak!
A nyitvatartósi rend: keddtőI péntekig 7-tű 16 órdig, szombaton
7-tőI 12 őróig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
8286 241 rúdióa 0G30/670 366

Családi eseményelcre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szóm alatt. 8286 082

Hártáji gépekhez való alkatrészek gyáítÁ§t (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Déne s B a|áv,s vállalko zó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

a 06-601487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgi{rőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei polgárőr csoport Felelős kiadó:kucsora péter
Szerkesáőseg: Csengele, Felszabadulás u. 1 l. Fel, szerkesáő: Kontesz Józsefiré


