
WI. évfolyam 23. szám 1998. december 1.

toffnan fu elisuerést aü át a III. Ialmapo[on

Á volt eringi polgármester 70. születésnapjára készült írásunk a
42ő. oldalon kezdődik!

(fotó: Archíwm - Nacsa Jránosné)
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I(öszöntő P etelr llofuanrn
70. sziiletésnapjatra;

Isten éltessen 70. születésnapodon, kívanunk jó egészséget, erőt,
boldogsígot! Kívánjuk, hogy legyen még sok örömöd családod
körében, szép otthonodban, virágos faludban és békés bazádban|

Élvezd móg sokáig azokat a barátt kapcsolatokat, melyet Te
ho^állétre két kicsi falu, Ering és Csengele között.

Mi nosztalgiávaI gondolunk vissza az eIso talákozasra, az elú
vendéglátásra. Nagy érdeklődéssel hallgattuk, amikor elmeselted,

hogy választottad ki a falut, mellyel jó lenne testvérközsegi
kapcsolatot teremteni. Egy csendes délutan, az kodádban ülve,
újsaghirdetést bogarászva akadtál a mi falunk nevére, mi i§

testvérközsegi kapcsolatot keresttink. Gondoltad, ez is kis falu,
megnézzik kik laknak benne? Eljöttetek hatan, és mi fogadtunk
Titeket szívetJelket melengető magyaros vendégszeretettel. Mar az
első talákoÁsnal azt íítad a vendégkönyvbe "Egy kis falut
kerestiink és barátokra leltlink, bar az idő röüd volt, mit együtt
töltöthink, de a barátsígunk hossá lesz." Nagyszerű jósnak
bizonyulál, mert immaí hat éve szinte minden évben találkozunk és
a baráti szálak csak erősodnek és szaporodnak.

Sokszor találkozottmár akét falu népe, tinnepek alkaknából és
privát is, nem is szólva a gyerekek nyaralásáról. Mindenkinek van
jő par csodás emléke. A Kirta tinnepsegre mentlink hozzátok, zászlő
avatón vettiink résá és kötöttiink ualagot emlékül, majd a mi
alfirldi gyerekeink láttak először nálatok hegyet, s Ti is népes
csapattal jöttetek mindig meghívasunkra. Nem egyszer megkértétek
az ízes pörkölttink receptjét, és finom borainkkal mondtatok
köszöntőt. Magyaros jókedviink hamar átragadt az ideÁtogatókra.

Mi is tanultunk Tőletek, bajoroktól. Az, aki 6 év után ismét
idelátogat, láthatla, ez a falu más, mint volt, ez már többé nem egy
dísztelen porfrszek, ez egy kis rendezett virágoskert lett. Minden
utcában megtalálhatő a haása annak, hogy amit a Ti falutokban
láttunk szépet, itthon is megvalósítsuk. Mi tagadás, nálunk nagyobb
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erófeszítésbe keriil a szátaz éghajlat miatt.
Kinyitottad az ablakot nektink a nagyvllágra, benéáetttink

Európa Lelsejébe. A békét és barátságot a népek között mi
megvalósítottunk. Ez lenne a szebb jövő, és rLem az ágyúdörgés,

bombarobbanás, anyák sikolya.
Legutóbb fa]utoktól a Égi űzoltő autótokat kaptuk ajtíndékba.

Hogy arra itt mekkora sziikseg volt, azt. Te láttad meg legelőször!

Közbenjárásodat a polgármester úrnál köszönjiik. Nagyon kö-
szönjiik!

Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig ápolhassuk a jó kapcsolatot

veletek! segítőkészségedet a ftrjem és én személyesen kellett, hogy
megtapasztaljuk. A bajban is tudtad pontosan, mit kell tenni, és

"yogodt 
egyszerűse ggét 

^ten"d, 
amit kellett. Nagyon jólesett!

Sziiletésnapodra ajandékot nem fudunk adni, csak a jókí-
vansagokat nyujtjuk át csokorba köwe. Tisáa szívből kívánjuk,
váljanak valóra! Sok boldogsígot, jó egészseget, hosszú életet!

Dr. Varga Ferencné

B@ rutííln7ilI. Getrrr{§tag
vorr Petr.r llofuann

Wir wiinschen Dir zum 70. Geburtstag gute Gesundheit, Kraft
und üel Glück. wir wiinschen Dir viele Freude in der kreise Deiner
Familie, in Deinem Heim, in Deinem blumigen Dorl in Deiner
friedlichen Heimat!

GeniBe noch lange die frerrndschaftlichen Beziehungen, die Du
zwischen den 2 kleinen Dörfern, Ering und Csengele zustande
gebracht hast.

Wir erinnern uns mit Nostalgie an das erste Treffen, an das erste

Gastgeben. Wir hörten mit groBer Interesse zu, als Du uns ezátrlt

hast, wie Du das Dorf ausgewiihlt hast, womit Ihr eine gute
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Partnergemeindebeziehung schaffen wolltet. An einem ruhigen
Nachmiftag, in Deinem Biiro gesessen, Anzeigen geschmökert hast
Du den Namen unseres Dorfes aufgefunden, wir haben uns auch
eine Partnergemeindebeziehung gesucht. Du hast gedacht, das ist
auch ein kleines Dorl wir gucken mal, wer da drin wohnt. Ihí kamt
zu sechst, und wir haben Euch mit einer herzlichen Gastfreundschaft
empfangen. Schon bei dem ersten Treffen hast Du in das Gástebuch
geschrieben: "Wir haben ein kleines Dorf gesucht und Freunde
gefunden, obwohl die Zett zu kllrz wat, was wir zusammen
verbracht haben, wird aber unsere Freundschaft besüindig. Du hast
Dich als guter Wahrsager erwiesen, weil wir uns seit 6 Jahren fast
jedes Jahr treffen und die freundschaftlichen Fáden werden immer
mehr und kriiftiger.

Die Völker der zwei Dörfer haben sich öftersmal getraffen, aus
AnlaB von Festen und auch privat, vom Sommerurlaub der Kinder
gar nicht zu reden. Jeder hat eine Menge wunderbare Erinnerungen.
Wir fuhren zlJ Euch auf das Kirta-Fest, wir nahmen an
Flaggeneinweihung teil, wir banden Band zur Erinnerung. Bei Euch
sahen unsere Kinder von Alfold als erstes Mal Berge, und Ihr auch
gekommen immer mit einer zahlreichen Truppe auf unsere
Einladung. Ihr habt uns nincht einmal auch um das Rezept unseres
schmackhaften Pörkölts gebeten, und Ihr habt mit unseren feinen
Weinen BegriilJung gesagt. Unsere ungarische Vergnügtheit hat
schnell auf Euch übergegriffen.

Wir haben auch von Euch, Bayern gelernt. Derjenige, der nach 6
Jahren uns besucht, kann sehen, daB dieses Dorf etwas anderes
geworden ist, als es frtüer waí, es ist kein schmuckloses Staubnest
mehr, es ist ein ordentlicher Blumengarten geworden. In jeder
StraBe kann man die Wirkung sehen, was Schönes wir in Euerem
Dorf gesehen haben, haben wir auch hier, zu Hause verwirklicht. Es
ist nicht zu bestreiten, es war bei uns schwerer zu verwirklichen
wegen des trockenen K]imas.

Du hast ftir uns das Fenster auf die gro8 Welt geöfuet, wir
konnten in Europa's Innere reingucken. Wir haben die Friede und
die Freundschaft zrvischen den völkern verwirklicht. Es váre die
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schönere zukunst, und nicht der Kanonendonner, die Bomben-
explosion, die Schreie der hütter

Am letáen Mal haben wir von Eueren Dorf ein Feuerwehrauto
a]s Geschenk bekommen. DaB wir es wirklich brauchen können,
hast Du zum ersten schon Mal gesehen. Wir bedanken uns bei Dir
fiir die Vermittlungen bei dem Biirgermeister. Vielen Dank!

Wir wiinschen, daíJ diese gute Bezichung mit Euch noch lauge
dauern wird. Deine Hilfsbereitschaft konnte ich mit meinem Mann
pers<inlich erfa}ren. Du hast es auch in Schwierigkeit gewu8t, was
zu machen ist, und Du hast es mit ruhiger Einfachheit getan. Es ist
uns sehr gut gefallen.

Zu Deinem Geburtstag können wir Dir kein Geschenk geben,
wir überreichen Dir aber unsere Gutwiinsche zu einem strauB
gebunden. Wir wtinschen es Dir aus garz;en Herzen, da8 die sich
verwirküchen. Wir wtinschen Dir üel Glück, Gesundheit und ein
schönes langes Leben!

Frau Ferenc Varga

oAz újabb kutatások szerint

Míkor ópülú a
Templomhalmi ískola?
Horváth Dezső 1985-ben lrt a régi megszíínt szegedi tanyai

iskolrákról, köztük a csengeleiekről is. Bitó József tanárta - aki akkor
igazgatőbelyettes volt - hivatkozva l927-es építósi dátumot közöl a
Templomhalrni iskoláról. Egy 1928-ban készült kézirat alapján
azonban felveti, hogyha a Templomhalmi iskola azonos a
Külsőcsengeleivel, akkor az 1897-ben készülhetett.1 Papp Istvanné a
Csengelei Krónika 1993-as évfolyamában dolgoáa fel a helyi
iskolatörténetet, Ó a Templomhalrni (Külsőcsengelei) iskola építési
idejét 1 9 1 O-ben hataro zta meg.2
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A zlxzavart fokozta még az is, hogy 1996-ban a Polgármesteri
Hivatal ruktár áből előkerült egy marvanyt ábla a következő felirattal:

HAzÁNK EzEREvEs FENNÁrrÁsÁNar
purBrÉnB

SZEGED SZAB. KIR. vÁnos
1 896.

Az emléktáblát a Templomhalmi iskola 1973-as megsziinése és
eladása után Csókási Istvan tanácsi előadó vetette le az épület
bejárati ajtaja feletti résnől. A marványlap helye még most is jól
látszik. Nos, a felirat szerint a milleniumra, vagyis 1896-ra készült el
az iskola - gondolnank jogosan, de érdekes módon ez nem így van.3

Jól látható az emléhábla eredeti helye
(fotó: Mo|nár Mihály)

l l
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A korabe§ dokumentumokat kellett aL,thozáttanulmányozri,
hogy a Templomhalmi iskola létrejöttének körülményeit kide-
düessiik. Nézztik sorban !

A millenium, hazálttk ezeréves fennállásának me gtinn eplérer e az
egész oruág lazban égett. Gondoljunk csak a fővárosi nagy
építkezésekre. Szeged város sem akart lemaradni, így az |895.
november 19-én tartott közgyűléséna meghozta a 3551895. számú
határozatát mely szerint a város tanyavtlágában 9 új iskolát építtet,
köáe egyet Csengele felső részén.Előlíták, hogy "mindezen iskoltík
már amagyar állam ezredéves fennállása emlékévében, vagyis 1896.
év október hó l-jén rendeltetésöknek átadhatók legyenek".s ltt
azonnal meg kell jegyeni, hogy nem a Belsőcsengelei iskolaról
(ma: belterületi iskola) van sző, mert az 1896. tavaszán mat
működött, tehát annak legalább mar 1895-ben állnia kellett.6

A varos 1896-ban rendkíviü közgl,tilésen tért üssza az iskolák
ügyére. A felépítéstikre 45 ezet forintot szavazott meg. Egy
bizottság kijelölte az építési helyeket. Csengelén 6 hold ftldterületet
biáosítottak az iskolanak, messzesegénél fogva.'Má3us hónapban a
varoq! qrérnöksee elkészítette a terveket, mely a kö[sege\91 32.023
forinna redukálta le8, majd junius hónapban 36.327 forint 5t
krajcárban hatfuoztameg. Tehát egy iskola költségét 4036 forint 39
krajcrárban állapították meg, és ebben a melléképületek költsegei is
benne voltak.g

A költségeket igen szűkre szabhatták, mert két versenytrárgyalást
is tartottak. Az elsőn még 4 iskolara jelentkezett kiütelező, de a
másodikon mar egyre sem. Sokáig úgy gondolkoáak, hogy hazi
kiütelezésben fogiak az épileteket felépíteni.lo A vállalkozókkal
történő egyezkedés sem vezetett eredmónyre. 1 1

1896. szeptemberében jelenik meg egy újabb hk az iskolákról,
mely szerint Tóth Antal népiskolai felügyelő a varos megbízásaból
kiverette az építkezésekhez sziikseges vályogot. Az egész ügy körtili
nxzavart jelzi, hogy egy tanfelügyelőt bíúak meg az építőanyag
beszerzésével és szálhtásíval, holott az a várost gazdáu dolga lett
volna. A Szegedi Hiradó című napilap rosszallásít is fejeáe ki
emiatt.l2 Atöbb, mint 100 ezet vályogottelelőre betapasztották,
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hogy "a tavasszal megmozdulianak s belőltik falak emelkedjenek,
amelyek kö_zött atartyai gyermekek a népnevelés áldásában fognak
részesiilni".13

1897. februrár 5-re tíizlék ki az újabb versenykírgyalást az iskolák
felépítésére. Mindössze két páIyaző jelentkezett. A 45 ezer forintnyi
előkányzatra Ádok Istvrán 5 Yo ráfrzetést kért ajanlaábart Mint
olcsóbbat, ezt javasolták a városi közgyűlósnek elfogadásra.la

A közgyulés - bár voltak kifogások - az arajaíúatot elfogadta, így
1897 tavaszán az építkezés megkezdődhetett, és ősszel a tanulók
birtokba vehették az iskolákat, a Templomhalmit is. Az épület falara
felkerült a cikk elején említett errrléktábla, 1 éves késessel.

Összefoglalva: a millenium tiszteletére nem a Belsocsengelei
iskola épiilt, hanem a Templomhalmi, bár az csak egy éves késessel,
1897-ben készült el. A Belsőcsengelei iskola építési körülményeinek
tis^azásahoz újabb kutatásokra van sziikség.

Molnár Mihály

Források:

1. Horváth Dezsó: A régi Szeged megszűnt tanyai iskolái (Szegedi
Könyvtári Műhely 198514. p. I25J3a.)
2. Papp Istvánné: A csengelei közoktatás története I. rész (Csengelei
Krónika 1993. június, p. 10-12.)
3. Molnár Mihály: Emléktábla avatás az iskolában (Csengelei Krónika
l996, júl. l ., l78. p.)
4. Milleniumi alkotások (Szegedi Hiradó 1896. szept. 6., 8.p.)
5 Hirdetés a 355/895. számű közryűlési hatfuozatről [Szegedi Hiradó
1896. júl. 5.)
6. Vizsgák a külterületi iskolákban (Szegedi Hiradó 1896, ápr.22,,3.p.)
7. Rendkívüli városi közgyűlés (Szegedi Hiradó 1896. ápr. 16., 3. p.)
8. Kilenc új tanyai iskola (Szegedi Hiradó 1896. máj. 22., 4. p.)
9. Kilenc tanyai iskola (Szegedi Hiradó 1896. jún. 17.,3. p)
10. Meddó árlejtés (Szegedi Hiradó l896. júl. 12., 5. p,)
1 1 . Tizenegy tanyai iskola építése (Szegedi Hiradó 1 896. aug. 14., 3. p.)
12. At:ztanyai új iskola (Szegedi Hiradó 1896. szept. 29.,3. p)
13. S,zázezer vályog (Szegedi Hiradó 1896. dec. 23.,4. p)
14. Arlejtés a tanyai iskolákra (Szegedi Hiradó l897. febr. 6., 4.p)
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ráuházi hirel<
Az önkormányzat jóvoltából bővülni fognak a sportfelszerelések. A
Faluhaz 4 vadonatuj pingpongasúak, asáalitenisz kellékeket és
tollaslaMa ütőket kap. Ha minden jól ffi99y, akkor az űjsag
megjelenése idején mar megérkeznek. Így korlátlan számban lehet
jönni pingpongozni, a felszerelés és asáal híanyara nem lehet
hivatkozrri.

A Faluh áz nyitv atartási rendj e

Héttr 13-18 Társastránc, fuvós zeneoktatás
18-19 Női torna
I9-2I Asúaütenisz és biüard

Kedd 09-16 KönyWar
I 4-1 6 Hungaria Biáosító ügyfélszolgálata
I7-I9 Néptanc

Szerda 13-18 Tiársastánc, fuvós zeneoktatas

Csütörtök 09-16 Könyvttír
I4-I7 Grafika
I7-I9 Néptánc
17-20 Népdalkör
I9-2l Asztalitenisz és biüárd

Péntek 13-14 Gyógytorna gyermekeknek

Szombat 08-12 Tarsastánc és fuvós zeneoktatás

Túri Aniko
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Ez.eket írták CsengelérőI95 éve:

Lövés a bálon
A novemberi esküdtszéki ciklusban ma tartották meg az elso
esküdtszéki targyalást a szegedi biintető törvényszék nagytermében.
Egy szeged-tanyai suhanc éúlott a bírák előtt, szándékos emberölés
bűntettének kíserletével vádolva. A vád szerint úgy történt a dolog,
hogy ez év január havában bál volt a szeged-csöngölei tanyan lakó
Horváth Antalnál. Meg|elent ott Rabi Balázs 19 esztendős zuhanc is,
aki öt társíval együtt annyira leszopta magáú, hogy rakoncátlan-
kodni kezdtek, amiért aztán a gaz,da kiutasította őket. Mindjárt
leverték a lámpát és Rabi Baláns az udvarua sz,aladt, aztím lcr-lőtt a
szobába, ahol Horváthné a gyermekével és Drinóczki Pril voltak.
Ezt tudta a suhanc és éppen ezért mtézte a lövést a szobába. Az
ügyész szrándékos emberölés kísérletével vádolta meg.

Ma tartották meg az ügyben a tfugyaláX. melyet Hevessy Ktíl-
mrán törvényszéki bíró vezetetl. A suhanc roppant bűnb,ínó atccal,
de kevés igazsaggal vallott. Szeretett volna sok mindent eltiintetni
abból, amit már a randőrseg és a vizsgáóbíró előtt beismert.

- Hát bűnösnek érzi-e magát? - kérdeáe az elnök.
- Nem étzem én. Azt elvállalom, hogy kétszer lőttem, de nem

akartam senkit megölni.
- Mi volt akkor Horváthnál?
-Lopott bál.
- Vitt maga revolvert abáúba?
- Vót nálam egy kicsi, de az csak azé, mert a kutyákat akartam

eüjeszteni.
- Miért lőtt be maga az ablakon?
- Nem akartam én beliinni. Csak mert alémpát leverték ahaz-

ban, meg nagyon részögök voltak a legényök, azt gondoltam, hogy
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mögriasáom üket. Ezé lüttem, osá az egyk golyó betévedt a
hazbu ahol Horváthn é údőzőtt.

Horváü Antalné aámondja, hogy a legények erőszakosan tar-
tották meg a bálat.

- Hogy üselték magukat a vendégek?
- Mihelyt begyüttek, mindjárt duhajkodni kezdtek. En bemen-

tem a házba, artánvalaktbelőtt. Nem tudom, ki lőhetett.
Még két tanút hallgatott ki a bírósag, mely után ftlltették az

eslaidteknek a kérdéseket. Az esküdtek ftilmentő verdikíje után a
törvényszék felmentette Rabit.

(Megjelent a Szeged és Vidéke I903. november 18-i számában)

Uj kapitány Gsöngölén
A polgármester Lajos Ferenc csöngölei helyettes kapitány helyére,
ennek a kerületből történt távozása folytán, Badényi Sándor
cxingölei lakost nevezte ki.

(Megjelent a Szeged és Yidéke 1903. nov. 20-i reggeli kiadásában)

@ro"t krónika

Másodíkok vagyunk
1998. november 14. Röszke II. - Csengele 1:2 (1:1)
Vezette: Jwschik. l50 néző.
Csengele: Bencsik, Ádám, Ambrus, Tőth Z., Ptpicz, Magyar,
Harasái, Heim, dr. Bitó, Turi, Szanka.
Csengelei gőlszeruők: Túri, Szanka.
B r avúr o s gl ő z e l m e t ar at o t t t ar t al é ko s c s ap atunk.

1998. november 22. Csengele - Ópuszta§zer mérkőzés elmaradt!

Kun-Szabó Tibor
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patak vize
Gusáika új*ígolta a mamájának, hogy a kiranduláson ivott a patak
vizébőI.
- Abból a piszkos vuffiIittáI? - kérdezi ijedten az aítya.
- Igen, mami, de ne fe!. Utana lenyeltem egy kis szappant is...

Pornó
- Attól félelr, a férjem titokban pornó fényképfelvételeket csinál.
- Miből gondolod?
- Mindig sötótben hívja elő a felvételeket.

ltónHÁzBAN
- Megszöktem a műtőasztalről, mert a nővér azt mondta, hogy egy
vakMloperáció gyerekjáték, nem kel1 reszketni tőle.
-Ezért szökött meg?
- Igen, mert nem nekem mondta, hanem az operáiő orvosnak.

K""ry[,a
- Nem akarna eg ?ij mosogatógépet? - kerdi az ügnök a házi-
asszonytól,
- Nem, köszönöm, elégedett vaglok a mostaniférjemmel.
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talun
Álatfelvásírlő jáí a faluban. Pistike lélekszakadva rohan haza, s

b€kialt az ablakon:
- Idesapám, gylíiiék ki, marhát keresnek!

Egy his íöríénelem
[V. Henrik királyt győntatőja többször megdorgálta csapodiársága
miatt. A király azza| válaszolt, hogy több napon át mindig
fogolysiiltet tálaltatott fel papjának, aki végül megunta az étel
egyhangúúgát, és tiirelmetlenül kifakadt:
- Mindig csak fogolyhús?
Mire a király így válaszolt:
- Mindig csak a királyné?

kocsmában
Kovócs rákiabál a pincérre:
- Pincér, micsoda piszkos pohár ez?
- Piszkos? Már hatan ittak belőle, és még senki sem panaszkodott!

l]irbetésel<
Újszert: állapotban Iévő gázttizhely kedvező aron eladó! Erdeklődni
lehet Stan LászlőnáI a csengelei tvtÁV-alomas épületében 9 és 11

óra között.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), I db verseny és
1 db íérfi kerékpár (6,000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontásra
(45.000 Ft), valamint ] db olajégőfej. É,rdelődni: Balogh János,
Csengele, Tanya 2]0. a06-30l9 670 360
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ooooooooooooooooooooooooooo

1998. december 5-én (szombaton)
1 8 órai kezdettel a csengelei F aluhazban

szülők-nevelők

]í őrtélktolrnryság I lb, álLJ| á rt

rendezzük meg a csengelei gyermekekért.

Fellóps Csáki rsúván zenekara (Csengele)

Belépőjegyek elővételben űz iskolóban és az
óvodúban rendelhetők.

Büfé - tonrbola
Az elműIt évek gyakorlatához híven a felajánlott tombola
tárgyakat december 3-án (csütörtökön) 16 őráig az
iskolában és az óvodában kérjük leadni!

oooooo@oooooo@ooooooooooooo
Szántást, tárcsáuíst, trúglaszórást és homokhorddst vállalok!
Erdeklődni: Csókdsí Tibor, Csengele, Arany János u 5. a06-
30/9 950 270

Két darab német gyártmányú, újszerű állapotban lévő, vegyes
tüzelésű lcílyha eladó. Erdeklődni lehet Kun-Szabó Tibornál a
Csengele, Tanya 440. szám alatt. CI06-20D 651 010
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A Csengele, Yadgerlés u. 1 1, szám alatti videókölcsönzőm
nyitvatartási ideje meg:láltozott. Az {tj nyitvatartás: ]6-tól 19 óráig.
Az Anastasia című rajzfilmet és a Titanic című játéffilmet
megvásárolhatja 2800 Ft-ért. Heti ajánlatunlcról a Fortuna presszó
kir akat áb ól t áj é ko zó dhat !

Nag Tamásné

Mercedes tehergépkocsiva] mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26. E286Ia2

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagl tételben,
tovóbbó tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútóI-
lomásnól levő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.).
Nyina 6-tól 18 órőig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvúnykép 3 perc alatt!
- Fényruísolús A3 és A4 méreíben!
- Gyermeksorozat, ballagús, esküvőlakodalom" egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fenyképezőgépek, íiltnek, elemek, albamok, képkeretek nagt
vólaszíékban kaphatók !
- Fényképezogép javítós, szaktandcsadás.
- Filmkidolgozás 1nap alaű!

Nac s a Jdn o sné fény kép ész
Kistelek, Kossuth u 16.

rádióahG60/488 324 8(este) 329 659

Csalódi eseményelcre (akodalom, ballagás stb.) 220 Voktal műkódő
hűtőkacsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
számalatt.8 286 a82
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Mindennemű szemes termény tisztításat vállalom. Ez,en kívül
szivatffi javításat és felújításít, valamint tetményszálhtó csigak
készítéset rövid határidőre váIlalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szárr'
8259 990 rádóO a6-2a/9 364 a6t

Táp-takarruíny kereskedésemben tüzelű és építőanyagot (PB-góz,
betongetenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is títusítok. Előrendelés esetén néhúny napos hatdridővel
hóúloz saíllítom a megrendelt anyagoí Gyors kiszolgtíltís, kedvező
drak!
A nyinatartási rend: keddtű péntekig 7-tőI 16 órdig, szombaton
7-tőI 12 óráig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany I u 1.
8286 241 rádióa 06-30/9 670 366

HázláJí gépekhez való alkatrészek gyarásat (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Déne s B alázs vállalko zó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

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