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.§rlgzetjelen tős
Polítika

A két nagyhatalom végre megegyezett egymassal!!! Alálrták a
végleges Béke és Házasságkötési Egyezrrényt.

közlekedés

1998. október 3.án, szombaton délut"án és este nagy forgalmi
dugóra kell szímítani a sok kíváncsiskodó miatt, akik az §ú párt
lesik. Aki nem akar lakodalomba menni, jÓ66; ha elkerü§ a
Felszabadulás utcát. Az autós kaszkadőr bemutató remélhetőleg
elmarad.

Időárás

A műholdas jelentés muta§4 hogy a korai órakban nagy tömeg
nyomul Csengele irrányába. A kora reggeli órakban még számítani
lehet nemi, bocsínat, némi viharos összevisszasagra, de a déli
órákra lecsillapodik aszél, elttinik az utolsó baí{ányfelhő is az égről,
kisüt a nap és a hőseg (kb. 18 Celsius fok) déluüán 1 óra felé eléri
tetőfokát. Ha esetleg eleredne az eú, annak egyszerű természeti
jelenség a magyaréuaÁ: egy ilyen szép napon, mint a mai, még az
ég is örömkönnyeket hullat. Egy-egy villámcsapas és mennydörgés
csak növelhet az alkalom csúcspontján. Késő este a sitétseg
beállával kell szímolni. Tehát senki se lepődjön meg, ha egy
kicsit $itétben, vagy neűn homályban léúlaavilágot.

E lőre i e lzés vasárnapra

Tovább folytatódik a fiilledt, száraz, pálinkagőzös időjárás...Ez az
előrejelzés nem 100 oÁ-os, nem ajánlatos bízri benne!
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Pillanaíhép€h a
m€nya§§zony

életaből

Pólyás korban.,.



Már ebben a korban is szeretett lovagolni...

{
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Készülődés a randevura,..



Naglobbac ska lányWnL..

A nászéjszakán...
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yú 'ljrrepí bázírend

1. § Ha esik az esö vagy havazik, akkor az ünnepség
rossz idöben zajlik le.

2. § Aki nem érzi jől magát vagy ront a mások
hangulatán, az azonna|ihatállyal2 (ké0 órás pince-
fogságra ítélhetö. Az itéletjogerös és végrehajtható.

3.§ Az elfogyasztott étel és ital mindenkinek a saját
tulajdona. Nem kell semmifele formában visszaadni!

4.§ Soha nem beszélhet egyszerre több ember, mint
amennyien a sátorban jelen vannak.

S. § Pjjel l órátó! az asztal alatt lévö - eddig üres -
helyek is le vannak foglalva az addigra italos
vendégsereg részére. Ezért megkérjük az asztalon
táncolókat, hogy legyenek tekintettel az alattuk lévök
nyugalmára és testi épségére!

6. § A takodalomnak akkor van vége, amikor már
senki sincs a sátorban. De amíg a sátor te§esen ki
nem ürült, addig SZIGORÚaN TILOS annak
elhagyása és lebontása! ! !
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Pillanaíhép€h a
vőlagény éleíaből

Pólyós larban...
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Más o dik g,,e rekl<orb an. ..
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& A MENYASSZONY
Neve: Horváth

Keresztneve: Tünde

Született: I97 5. október 7 . előtt

Eletkora: eladósorban

Súlya: pont a bőréhez szabolt

Magassága: megfelelő

Családi állapo taz szept. 26-től asszony

Csillagiegye: o (mérleg)

kedvenc étele: sültcsirke

Mi az, amitől a szíve gyorsan ver: Cs. Jenő

Mindkettőjük közös vágya: ery boldog
család

Amit ehhez kívánunk:
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& A vőtecÉrov
Neve: Csókási

Keresztneve: Jenő

Született: Több, mint 18 éwel ezelőtt

Eletkor az jőtállása lejárt

Súlya: éppen olyan, amilyennek látszik

Magassága: 100 cm-nél nagyobb

Családi állapota: most mán biztos kezekben

Csitlagiegye: .>t (nyilas)

kedvenc étele: rántott hús

Mi az, amitől a szíve gyor§an ver:

Mindkettőjük közös vágyaz ery boldog
család

Amit ehhez kívánunk lásd a menyasszony-
nál!
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F-t írtók Csengeléről l hete:

I CsóIaísi Jenőnek
és menyas.szonyónak

esküvőjük
alkalmóből egy életre

szóló, igaz
boaogságot

kívánnak: szülei,
nővére, sógora,

Tünde és Andrea.

(Megielent a Délmaglarorszóg 1998. szeptember 26-i számában)

A Csengelei Krónika
rendkívúli szána

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 11. Fel. szerkesztő: KonteszJózsefrré


