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ünnepélyes útavatás
Október 9-én,16 órakor a Faluház mögött került sor a 3 legújabb

utca tinnepélyes átadásíra. E jeles eseményre még az égis kiderült.
A fuvósok és a mazsorettek megnyitó műsora utrán Santa Ferenc

polgármester üdvözölte az eLég szép számban megjelent érdeklő-
dőket. Röüd ismertetőjében megemlítette, hogy az örkormányzat
megfontolt gazdálkodásának eredményeképpen a beígért éy! 1-2
utca szilard burkolattal valő elláásat tulteljesítették, a 4 év alatt16
utat építettek, illetve újítottak fel. A polgrármester kérte a lakossag
közreműködéret az utak állaganak megóvásaban, hogy azok minél
hosszabb ideig javítasmentesen tölthessek be funkciojukat.

A, Ánpád utca új szakaszát Bitó József alpolgármester adta át a
nemzetiszínű szalag átv ágásáv al.

Eá követően a fuvósok és mazsorettek felvonulásíban gyönyör-
ködhettiink . A nézőktöbbségének kíseretéb en jártákvégig az Árpád
utca-Egyetértés utca-Honfoglalás utca útvonalat. A közel ftlórás,
üínclépésekkel koreografált menetelés és a zenekar pompás ösvjá-
téka osáatlan sikert aratott. Kiilön kiemelte az tinnepélyességet a
tiáncos lrányok magyaros jellegű ruhája, amit - mint később Czirok-
né krizsín zsllzsátől megtudtuk - a Hammido Művészeti Iskola
finanszírozott.

kontesz Józsefiré

Önkormőnyzati ülés
Csengele kdzség lrepviselő+estülete szeptember 29-én megtar-

totta négl éves ciklusának utolsó, kazmeghallgatással eg,,bekatott
ülését. A lakosságból minteg,l 150-200-an vettek részt az ese-
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ményen.
Sánta Ferenc polgármester úr beszámolt az elm{llt 4 év legfon-

to sabb intézkBdé seiről :

- Ellaíszültek a belterületi és külterületi rendezési tervek, melyek

fontos dohlmentációk, hiszen nélá;lak nem lehet kiadni építési
engedélyt.
- Az engedély nélkül műlu;dtetett homokbányát betelepítették erdő-
vel és máshol lett kijelalve eg/ tereprendezési terület.
- Az M 5-ös autópólya faldmunkáihoz is homokbányát szeretne
ruyitni az Ükormányzat, melyből jelentős árbevételre számít.
- A helyi vízmű üzemeltetése is eg,tszerűsadatt azóltal, hogt az
Ónkormányzat a régi üzembentartótól megvált, és koncesszióban a
GAZEPSZERKER Kft.-re.bízta a további műkt;dést. Vízdíjunk már
harmadik éve 39 Ft + AFA, ami nem csak meglei, de országos
szinten is igen alacsonynak mondható.
- Községünkben is - mint általában máshol - nem a kórnyezetvé-
delmi előírásoknak megfelelően működik a szeméttelep. Az Európai
Unióhoz való csatlakozás eglik sarkalatos pontja a környezet-
védelem, mely előírja a szilárd és folyékony hulladék g,lűjtését,

kezelését. Ez egt előttank álló megoldatlan probléma, ezért egl
regionális hulladéhároló megépítésében gondolkodtunk, Létrejött
egl 24 településből álló ankormányzati társulás a hulladék lerakó
és hasznosító létrehozására. Jelenleg a fóldterület megvásórlása
van folyamatban Felglő lözség határában. A beruházás kb. 80 %-
ban állami tómogatással íos elkészülni.
- Ev e lcen ker e sztül silrertel enül pályáztunk a C s enge l e - Ki s kunmaj s a
összekötő út megépítéséhez szülaéges támogatásért. Csak szóbeli
támogatást kaptunk anyagi helyett. Ez év tavaszán a belterületi
utcák megépítéséhez pályáztunk, ezt már sikeresen. Hozzájutottunk
12.681.000 Ft támogatáshoz, ami a beruházás 70 %-átfedezi.
- Csengele k)zség önlarmányzati lrepuiselő-testülete iglekezett úgt
jóváhagni a helyi iparűzési adórendeletet, hogl a vállalkozók
inkabb ide telepedjenek lözségünkbe, mint innen el. A 10 millió
forintfeletti árbevétel utánfizetett 3 enelékes adókulcs iállalko-
záskímélő, külónösen, ha ósszehasontítjuk a kömyező települé-
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sekkel, ahol ennek 3-4-szerese is lehet az adólallcs. A lakosság
nagt részének nem kell ígl helyi adótJizetnie.

A helyi adó bevételével, az eredményes pályázatokkal, a talm-
rékos, ésszerű gazdállrodással tudott községünk előbbre mozdulni,
b er uház á s o kat, fej l e s zté s e ket m e gv al ó s ít ani. Cím s z av akb an mo s t az
elmúlt 4 év beruházásai, fejlesztései:
- ]3 t j utca megépítése, 3 utcafetújítása
- Vízvezeték, villanyvezeték építés (Szesíű utcában)
- Emlélvnű megépítése
- Fogászati gépeglség vásárlása
- Egészségügtli gépek a háziorvosi rendelőkbe
- Ólodai és iskolaiJűtés korszerűsítése
- Ir odate chni lrai beruházás ok (s zámító gépek, fértymás ol ók, s tb. )
- Felszabadulás utcai parkolók építése
- Dűlőút javítási célolva trahor, gréder, rakodó, tolólap, tárcsa
vásárlása
- Gépjármű vásárlós szociális célolva
- Kömilágítás korszerűsítése
- Vasútállomási bekötőtit j avítása
- Szolgálati lalras felújítása
- Óvodai konyha és étterem bővítése
- orvosi rendelő bővítés
- Egé sné gháznál lrerítés, kapuk felúj ítása

Ezeknek a beruházásolcrtak, fejlesztéselcrtek értélre lúzel 72 mil-
lióforint, ami az Ónkormányzat gazdállrodását tülcrözi.

A tavóbbiakban a Polgármester úr az intézmények működéséről
számolt be:
- ,qz Áhalános Islala és az Óyoda műkódtetése az Önkormdny-
zatunk kiemelt feladatai kózé sorolható. Közel 4 millió forint
értékben lett korszerűsíne az islrnla fitése. Az oktatást szakosított
pedagógusok végzik.
- A glermek és szociális étkeztetés nem megoldott községünkben,
ezért a Testület úgl döntött, hogl az Ó1,oda konyháját, éttermét
bővítjük kb. ]8 millióforint költséggel,
- A Művészeti Islrolában több mint 120 g,,erek képezi magát magas
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színvonalon. Eredményeiket, tudósukat több esetben bemutatták a
lakossógnak.
- A Faluház az elmúlt 4 évben berendezéseket lrapott és sok-sok
eseménynek adott helyet. A házon belal műkadik a könyvtór,
kllanbt;ző klubok, a tornaterem, különbóző szabadidős sportren-
dezvértyek, az asszonykórus, a citerazenelrar, a művészeti tagozat
ofu atása. Mondhatj uk, betölti funlrciój át.
- Községünkben az egészségügli intézmények jól működnek, meg-
l,an a háziorvosi, fogorvosi, védőnői és glóglszertári ellátás.
Egészségi napokat is szerveztek a tüdőszűréssel eglbekane, melyen
sokan vettek részt, és reméljük, hagtománnyá válik ez a lövetkező
években.
- A szociálpolitilrat az elmúlt 4 évben az vezérelte, hogl a
rénylegesen rászorulók kapják meg a segélyezéseket. Ez idő alatt
}9-féle jogcímen több mint 47 millió forint lett kifizetve a lakosság
részére. A Csengelei Krónika előző száma részleteiben közölte az
összegeket.

Ezek után az egtesületek működéséről, a szervezetekkel való
kap c s ol attart ásr ól hall ottunk b e számol ót :

- A polgárőrség és a rendőrség munlaijától íügg a k)zbiztonságunk.
A tanyavilágban elszaporodott betöréses lopások visszaszorítása
érdeluáben kíilön támogatást rty)jt az Ónlcormányzat a Kisteleki
Rendőrkapitányságnak. Azóta három esetben fogtak el szervezett
betórő bandát. Ezekből az elfogásakból a polgárőrség is kivette a
részét, kiszönet a munlrajukért.
- Az önkéntes tűzoltók munkájára ís nag szülaégünk van,
Kózségünkben minden esetben elsőként érkeztek a tűzesetekhez.
Reméljtk, ezután még sikeresebb lesz munkájuk, hiszen testvérköz-
ségünk, Ering önkormártyzata tűzoltó gépkocsit ajándékozott az
ónkorm ányzatunkrtak. Kö szönj ük szépen !
- A sporteglesület labdarúgói a megtei III. osztályban rúgiák a
bőrt, kisebb-nagtobb sikerekkel. Üalnénh ha tóbb csengelei fiatal
játékosa lenne a csapatnak! Az eglesület szervezésében rendezték
meg a Csengelei Sportnapot, melynek sikerét és szülaégességét
m i n d anrty i an e l i sm erj ük.
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- Az Ónlarmányzat az egtház műla;dését is támogatja: urnafalat
építtetett, lroporsóhűtőt vásárolt, pénzzel és egéb apróbb eszközók
vásárlásaval segített. A jó egüttműk)dést igazolja a pünlösd
másnapján immáron negtedik alkalommal megrendezett megem-
lékezés, lrnszorúzás a szabadtéri szentmisével egbelótve a hőseink
emlékművénél.
- A kt;lterületen a forgalmasabb dűlőutalrat iglekezett az Önkor-
mányzat járható állapotban tartani. A jobb munlra érdekében
célszerű lenne még célgépet vásárolni.

Végezetül Sánta Ferenc polgármester úr ósszegezte a néglévi
ónkormányzati munlrat. Idézem szavait: "Úgl ítélem meg, hogl
nem hibátlanul, de egletértésben végeztük a feladatainkat és
előbbre mozdítottunk sok olyan ügte| beruházásoknt, fejleszté-
se_ket, intézkedéselrpt, amikkel a lakosságunk érdekeit kepviseltük.
Ószintén, szívből köszönöm meg lrepviselőtársaim iag évi
lanstrulúív munlraját. Lakosságunlcrtak rs megköszönjük, hog
ebben a nég évben partnerek voltak önkormányzatunkkal,
hivatalunkkal, és megértésüket hlrem azolcnak i§, akilvtek
esetenként nemet kellett mondani!" Ezekkel a mondatoklral zórult a
beszámoló.

Ezután a kepviselők szóltak hozzá a beszámolóhoz, Bitó József
alpolgármester úr elmondta, hogl ez az Ónlarmányzat pártpolitika
mentesen műkadatt az elmúlt 4 évben és a továbbiakban is a
községfejlesztés leglen a cél, Ne legtenek parttalan viták, veszelrp-
déseh leglen az Önlrormártyzat dóntőkepes! A kepviselő+estület
ezután is a takarékos gazdálkodást tartsa szem előtt és leglen jó az
e glüttműkö dé s a l ako s s ággal !

Valkovics Antal kepviselő úr megieglezte, hog a kózségünk
dűlőútjainak a javítása solrat fejlődött az elmúlt 4 évben, de azért
nem mindig érezte úgl, hogl ennek a problémának a megoldása
fontos feladata lenne az Önkormányzatnak. Pozitívumként jeglezte
meg, hogl a szociális ellátásban nem talól kifogásolni valót, a
számok önmagukért be széInek.

Vincze János kepviselő úr megköszönte az Ónlcormányzatnak az
elmúlt 4 évben tett fejlesztéseit a temetőben. Megjeglezte, hogl a
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kepviselő+estület határozatait a Polgármester úr maradélctalanul
végrehajtotta, ígl tudott hatékattyan műlödni az Ónkormányzat.

Franczia Jenőné mb. jeg,tző asszolly kiemelte, hog,l csak úgl
tudnak egl kózségben beruházásokat, fejlesztéseket végrehajtani,
ha az Onkormányzat megteremti a pénzügti hátteret. A sikeres
munlrahoz szülaéges az is, hogl egl településen a képviselő-testület
jót alrarjon a községnek döntéseivel és a lakosság hozzáállása is
példás leglen, mint pl. a településiinkön az útépítések alkalmával.

A hozzászólások után a képviselő-testület eghangilag elfu-
gadta a négléves ciklus ideje alatt végzett munkáról szóló
beszámolót.

Ezek után a lakosság tehette meg észrevételeit, kérdéseit. Túri
István vízműkezelő elmondta, hogt amióta ellátja ezt afeladatot
- 20 éve -, eg,letlen fiUér tartozása sincs a lakosságnak vízdíjból,
ígl talán megérdemelnénk, hogl a fenntartó többet k;ltsön a
vínnűre. Sánta Ferenc polgármester elmondta válaszában, hogt
mór jelezte az üzemeltetőnek a problémákat, és ígérte, hogl ismét
megkeresi őket, hog,l végezzék el a beígért munlcalrat. Heim Géza
iskolaigazgató megköszönte az önkormányzatnak az elmúlt
időszakban nyújtott segítségét, és reméli, hogl g,lümölcsöző lesz a
kapcsolat a következő önkarmányzattal is. Felmerült még, hogl
miért vonták meg a középisknlások tanlöry,v-támogatását. Talán
miknr e sorokat olvassák, már kifizetésre is lrerül ez a juttatás, ami
nem államilag finanszírozott pénzeszkóz, csak a helyi önkor-
mányzat ki tudia gazdálladni ezt is a kaltségvetéséből.

Tabb hozzószólás, lrerdés nem volt, íg,, befejeződött a közmeg-
hallgatás.

Kérem, hogl az olctóber ]8-i választásolva minél tóbben jójje-
nek el, hogl sokunk véleménye tüböződjék az eredményekben!
Kívánok Csengele lalrosságának a további évelcre naglon jó
egészséget és sok örömet! Tartsa meg az Isten továbbra is a
szorgalmukat, hogt az tülröződjék a házaink tójélain és községünk
egész területén!

Törköly Aranlra képviselő



380 -

Qraíulálunk, flenő!
A Csengelei Polgárőr Csoport tagiainak nagl része Jiatal em-

ber. Ig,l elég g,,alcran kell hírt adnunk tagiainak házasság_
kötéseiről.

Legutóbb Csókasi Jenő vezette oltár elé Horváth Tündét. Meg-
állapíthatjuk, hogl Jenő barátunlcrtak jó ízlése van, jóI választott.
Szeptember 26-án a lányos háznál, október 3-án a fiús háznál volt
lakodalom. A írig súlyát az is jelezte, hogt ebből az alkalomból
rendkívüli számot jelentetett meg q Csengelei Kornyika, a mula-
tozók szórakoztatás ára.

Sok boldogságot az ifiú párnak!
M. M.
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Ed írták CseneelérőI65 eve:

Novemberben folytatiák a városi
bérföldek árverését

Szeptember végén 5000 hold varosi fold bérlete jarí Ie. Csonka
Miklós dr. tanácsnok mar a múlt hónap elején megkezdte ezeknek a
berleteknek az értékesítéset. Eddig 3800 holdat adott ki iárverés

útján a bizottság, de Csengelén 400, Alsótanyán pedig 800 hold vár
még értékesítésre. Az arveréseket most sztineteltetik és novernber 7-
én folytatjak.

Az árverésen átlagban holdanként 12 pengőért keltek el a bérle-
tek, de meg lehet állapítani, hogy az érdeklődés csökkent a
berftrldek iránt. A bérleti összegeket a viáros kivétel nélkül
készpénzben állapította meg.

A 280 beruházott bérletből 260-at nem árverés útján, hanem a
beruházísok értékének megállapítása után külön-külön folytatott
árgyalás alapján adta ki a viáros.

(Megjelent a Tanyai Úisag 193j. ohóber 29-i számában)

Ed írtók CsengelérőI60 éve:

A csengeleiek örömére kész a
lelkészlak

A csengelei hívek két héttel ezelőtt a megyéspüspök és a
polgrármester jóvoltából önrilló lelkészt kaptak. Most utrinjárás után
a polgrármester és Balog Jenő kirendat n. pbbános nagyleilctisege
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folytán felépült a lelkészlak is. A napokban költözött be Balog Jenő
plébanos a nagyon csinosan, ízlésesen épült kis lelkészlakba. A
csengelei hívek örömére Pálfy József dr. polgármester és Pálfy
György dr. kultúrtanácsnok a múlt vasarnap személyesen is megte-
kintettók a lelkészlakot. Megelégedésiiket fejezték ki Breinoücs
Vilmos műszaki tanácsos, építőmérnök munkája frlött. Megtekin-
tették, hol lesz az építendő templom elhelyezve. A polgármester
elmondotta, mennyire szívén viseü a csengeleiek lelki sziiksegleteit
is, és amint a üszonyok jalulnak, módot fog keresni, hogy a
templom is ftilepüljön, ha a csengeleiek is honájar:v,lnak tehetsé-
giikhöz mérten.

(Megielent a Tanyavilág ]938. okóber 23-i számóban)

Ezí írtdk Csengelérű 30 éve:

Találkozás a választókkal
Négy lakodalom meg egy politikai gyulés - eá leheüre tömören

feljegyezri szombatról Csengele históriai naplójába. Ps talan
kiegészítésként még annyit mindegyiknek megvolt a maga
vendégserege és hallgatósíga. S hogyne lett volna, amikor a
csengeleiek hosszú ideje panaszkodtak, hogy ritkan tisztelik meg
lálogatásukkal közsegiike1 orságos és megyei v9rytők, most meg
egyszerTe köszönthették falujukban Komócsin Zoltánt, az MSZNIF
Politikai Bizottsígának tagát, a KB titkaíát, Csongrád megyei
otszággy;lési képüselőt, péter János külügyminisáert és Győri
Imrét, a megyei pártbizottsag első titkaút, a KB tagjait. Bs
hallhatüák is mindegyikiiket a képüselői beszámolón. ott voltak
továbbá a jatásvezetői is: csípenszki István, a jarásipártbizottsag
első titktára és Farkas Istvián, a járási tanács vb elnöke.

Három beszédből még csak ízelítőt is nehéz volna adni - egy-egy
gondolatot mégis kiemelnénk a csengelei beszédekb<íl.

Dorysi Qfzlrlg[, a ktizsegirypfrontbizottsíg elnökének megnyi-
tója után előszöi §őri lrnre szőlt aközségi pártuékÁazban <issze-
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sereglett csengeleiekhez.
- Most éjszakánként a rádiót meg a televziőt hallgatjuk, Mexi-

kóra figyeliink, nappal meg dolgozunk -kezdte kedélyesen. - Mégis,
ha munkankról mérleget kell vonni, aá mondhatjuk: terveink szerint
haladunk előre orságos és helyi feladataink megvalósítágban. Az
az év eleji izgalom is megnyugvassa váItozott, arnit ez a kérdés
okozott: mit hoz a reform? A kérdésre dolgos kezek adtak váIasÁ.,

munkas és parasá termelő közössegek. S itt falun kiilönös örömmel
nyugíÁzhatjuk, hogy parasásagunk a példátlan aszályban is helytallt,
életviszonyai pedig mindinkább közelednek a varosi lakossag
életkörülményeihez.

Péter János külpolitikai kérdésekről beszélt, s szavainak sum-
mája azvolt: a Magyar Népköáársaság nemzetközi tekintélyenek ez
a belső munka és stabilitrás adja meg az alapját; kiilpolitikank pedig
úgy hat üssza itthoni tevékenysegiinkre, hogy szocialista hazánk
építésehez mind kedvezőbb nemzetközi feltételeket tudunk
teremteni.

Az oruággyűlés legutóbbi üléset, munkáját elemezte Komócsin
ZoltÁn országgyúlési képüselő. A kormrány besámolójából legin-
kábbagazdaságireformbevezetésenektapasztáatuthangsúlyoáa.

- Bátran kfrelenthetjtik, hogy a reform a gyakorlatban is kiállta a
próbát - mondotta. -Ezt pedig leginkább azigazolja, hogy népgaz-
da§ígunk egésze töretlenül fejlődött 1968-ban. Várakozásunk,
reményeink beteljesedtek: néptink életkörülményei a tervezett
mértékben javultak, s a köve&ező évekre is garanciát jelentenek az
idei tapasztalatok.

Kellemeg hangulatos este szaladt el a csengelei pártházban.
Tapssal köszöntötte a hallgatósíg Komócsin ZoltÁmak azt a
szónoki "elszólását" is, hogy Péter Jánosnak születésnapja vaí\ az
ötvennyolcadik... Maskor a figyelem cscindet parancsolt... Többször
hullámzott derű is a széksorokban... És végül még a gyűlés, a
képüselői beszímoló hallgatósaga is időben eljutott a reggelig tartó
lakodalmakba.

Sz. S. I.

(Megjelent a Délmaglarország ]968. október 27-i számában)
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(Irr3tas7eu cimeve

A Csengelei Ikónika 1996-os évfolyamában írtunk mar a szom-
szédos település jelképéről. Az akkori tervezetben a vérszerződésre
utaló, cseszébe hulló vércseppek és a pusáaszeri obeliszk szerepelt.

A végleges váItozatot ez év augusztusíban avatták fel. Az új
címer háromszögű pEizs. Az alapmén zöld szlnú, melyet két kék
pólya osá háromfelé. A felső részen a pusztaszeri obeliszk van,
mindkét oldalról amnyszínű, szökellő szarvasokkal. Közepen egy
kardot a szájában tartó, ezüst színű turul madar Láthatő, míg az alsó
tészen araíLy körben Á.paa fejedelem balra (heratdikailag jobbra)
néző mellképe szerepel. A címerpajzs ftilé honfoglaló magyar
harcos ezüst színű sisakja került. A sisaktakaró ba]íól zöld-arany,
jobbról kék-ezüst sznű.

A jelképről elrnondhatjuk, hogy esztétikusra sikeriilt. Csak saj-
nos elkövették azt a hibát - mint mostanában sokan -, hogy
telezsúfoltak a címert, elfelejfue aá a címertani anrryszabályl, hogy
mindig lehetőleg a legkevesebb ábrrizolást kell a pajzstavinni.

Molnár Mihály
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&roci krónika

A tabella első helyén: Csengele
1998. október 4. Ruzsa - Csengele 1:1 (0:0)
\rezette: Lőrik. I00 néző.
Csengele: Kucsora, Szabó, Ambrus, TőthZ.,Pipicz (Vígh T. 15.'),

Pataki, Vígh Cs., Heim, Turi, Kovács Sz., Szanka.
Csengelei góllövő: Szanka.
Kovács Szilveszter egtedal megnyerhette volna a mérkőzést, de az
üres kapuval szemben állva megijedt a lehetőségtől és hanyatt esve
melIélőtt.

1998. október 10. Csengele - Ásotthalom 4:3 (3:2)
Vezette: Nagy. 100 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Dorogi, Tőth Z., Kovács Sz., Harasái,
Pataki, Vígh Cs., Turi, Czeigerschmidt (Kun-Szabó 88.'), Szanka.
Csengelei gólszerzők: Szanka (3), T őth Z.
Tartalékos csapatunk saját maga számára tette nehézzé a
Iistavezető elleni glőzelmet. Ezzel az eredménnyel a tabella élére
ugrottunk

Kun-Szabó Tibor

ráuházi hrrel<
A Faluház az alábbinyitvatartási rend szerint vfujalátogatőit:

Hétfő
13 - 18 Társastiánc, fuvós zeneoktatás
19 - 2I Asáalitenisz és biliárd
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Kedd
09 - 16 Könyvüár
16 - 18 Hungaria Biztosító ügyfelszolgálata
t7 - 19 Néptánc

Szerda
13 - 18 Társastánc, fuvós zeneoktatás

csütörtök
09 - 16 Könyvüár
14 - 17 Grafika
17 - 19 Néptánc
19 - 2l Asztaütenisz és biüard

Túri Anila

F{irdetések
Két darab német gyártmányú, újszerű állapotban lévő, vegyes
tüzelésű lcályha eladó. Erdeklődni lehet Kun-Szabó Tibornál a
Csengele, Tanya 440. szám alatt vagy a 06-2019 651 010 telefon-
számon.

A Csengele, Vadgerlés u. 11. szétm alatti videókölcsötuőm
nyiWatartási ideje megváltozott. Az új nyiwatartás: 16-tó1 19 őráig.
Az AnasztÁÁa című rajzfilmet és a Titanic címú játékfilrnet
megvásárolhatja 2800 Ft-ért. Heti ajránlafunkról a Fortuna presszó
kirakatából tájékozó dhat !

Nagy Tamásné
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Csengelén 3 szobás tanya mellélrepületekkel, íóliákkűl, 3 nortan-
kúttal, bekerített nagt udvarral, sok akác- és eperfaval, szőlővel,
g,,ümölcsfaktral eladó. Érdeklődni lehet: Vígh Isnánnál a Csengele,
Mójus I. u. 8. szóm alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
vallalok. Erdeklődni lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.

26.8286l02

Szűőcukor, órpa, kukorica, búz,a, zab, rozs vetőmag, köles kis és
nagt tűelben, tovtíbbó ttípok és őrlemények kaphatók a csengeleí
vasútóllomásnól levő Kisbetérő terménybohjóban (Kistelek, Tanya
312.). Nyitva 6-tól 18 óráig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alaű!
- Fénytruísoltís A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagós, esküvőIakodalom, egtléb rendeué-
nyekfelvétele.
- Fényképeógépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v ól aszíékb an kapható k !
- Fény képeógép j avíttís, szaktanócsadás.
- Filmkidolgoztís 1nap alaít!

Nacs a rán osné feny kép é sz
Kistelek, Kossuíh u 16.

rádióaOG60/488 324 Z(este) 329 659

Családi esemértyelre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Voktal műkódő
hűtől<ocsit lehet bérelni Csólrasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20,
számalatt.8 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztítí§át vállalom. Ezen kívül
szivattyúk jaűtásít és felujításat, valamint terményszállító csigrák
készítését rövid határidőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szÁm
8259 990 rádióCI 06-2019 364 06l

Tóp-takarruíny kereskedésemben íüzelő és építőanyagot (PB-góz"
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mésa faanyag, sóder
stb.) is órusítolt" Előrendelés esetén néhdny napos hatdridővel
hózhoz saíllítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgóltís, kedvező
árak!
A nyinanrtósi rend: keddtől péntekig 7-től 16 óráig, szombaton
7-től 12 órúíg.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany I u 1.
E286 241 rddióa 06-30/9 670 366

Háztüi gépekhez való alkatrészek gyártásat (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) átlandóan
kapható.

Dénes B aláns vállalko zó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgrárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 l. Fel. szerkesztő: Kontesz Józsefrré

Utlunkat rendszeresen szemlézi Maglarország legnagtobb médiafiglelőj e, az

))OB§ER\/ER(
oBsÉRVíR BUDAP€sT MíDlAíl(;YtLó Kf T,

1081 Budapest, WI. ker. Auróra u. ] ].
Telefon: 3 034 738 Fax: 3 034 744
http : //www. obs erver. hu


