
VIII. évfolyam 9. szám 1999. május 1.

Ifiú néptáncosok

Á művészeti találkozóról készült írásunk a 144. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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,rI ártam s órű ott, A6 asór 6 art"

Meghívót hozott a posta karácsony előtt a népdalkör és a
citerazenekar szétmára Abasárról. Történelmi Emléknapokra, a
"Katonadalok V. Fesztiváljáta", országos találkozóra szőlt a szíves-
láüís.

Honnan tudjak, hogy a mi kis közsegiinkben is szívesen
dalolgatunk együtt?

Gyujtöttük a katonadalokat, a régieket, újakat, a Kossuü-
nóűkat, a nagyapáinktól, apáinktól hallottakat. Előkerültek az első
és mrásodik világháboru dalai.; a dicsősegről, a szomoruságró| a
fogsígról szóló szebbnél szebb énekek.

Összeállt a műsor, kezdődhetett a da]ok gyakorlása, a percek-
ben meghatiározott időre.

S elérkezett a nagy nap. Április 25-én reggel szomorú, esős
vasírnap köszöntött ránk. Hat órakor indult az autőbusz. Esett,
esett, egyre jobban. 10 órára érkeztiink a Máfra szep hegyes üdé-
kére, Abasárra.

Enek és zenesző fogadta az érkezőket, hiszen e napon is 60
együttest vártak ide.

Vatódi "sáíbanu közlekedhetfiink, esett, de a mi lelkesedé$únk
nem cs<ikkent.

ZalátőI Erdélyorságig, * orság minden ftszétől összesen
120 együttes vett részt, s énekelte, játszotta az összegyújtött dalok
legszebbjeit.

Edes hazank csodaszép dallamai jutottak el szívtinkhtiz, s
áhitattal hallgattuk. "Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarorság,
gyönyörúbb, mint a nagyvilág"... nekiink biztosan így van!

Mi is jól szerepeltlink, hiszen a közönség is bekapcsolódott az
éneklésbe és lelkesen tapsolt. Szép oklevél buonyttja részvételiinket.

Köszönjtik az abasának meghívásít, s hálásak vagyunk a
Polgármester úrnak és az Önkormányzanrak, hogy biáosították
szímunkra a résmételt s elvihettiik községtink üdvözletet, jó hírét
erre az orságos fesztiválra!
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Késő délutan indultunk haz4 még nagy esőben. Jókedvűen
dalolgattrrnk, s egy§zercsak felhasadtak a felhők, s kisütött a nap,
fehűnt az égen a csodálatos szivárvány. s rrxáí csendült is a dal:
'T(ék szivárvány koszoilvza az eget..."

A borura jött a derű, - így legyen ez ezutián is!

Papp Istvánné

aAíalugazdósz rovata

Amlú a üámo$aüárokról me$úanultunk

A ftildalapú növénytermelési tamogatási igényléshez április
30-ig a következőket kellett benyujtani:

- őstermelőíigazslvány (1999. éwe is érvényesítve),
- re gisztráló adatlap falugazdasztől visszakapott példánya,
- regisztrációs igazolrás (a Csongrád megyei FM Hivataltól ka-

pott)
- ftildet igazolő okmrány (tulajdoni lap, vagy a Csongrád me-

gyei FM Hivatal hatátrozata, yagy a Földkiadó Bizottsag határo-
zata),

- ftildalapú igénylőlap (nyilatkozat mellékelve),
- számlák (fémzátolt vetőmag a VTSZ-szám feltíintetéseve|

növényvédő szero műtr ágy a),
- értékesítési szerződések,
- ftildberleti és egyéb szerződések.
A Csengelei lkónika 1999. marcius l-jei §zÁmának 74. o1-

dalín ismertetett állattenyésztési támogatással kapcsolatos ellenőr-
zés várhatóan rnájus első hetében kezdődik.

A termelő telephelyén az éűatok és az állattxtási kötelezettseg
ellenőrzéset a tenyésztő szewezet képviseletével együtt a Csengelei
Krónika 1999. áptűs 15-i számrának 125. oldalán olvasható ájékoz,
tató szerint végezzilk.

Gregus Srándorné
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Falusí míívészetí ískolált
másodík találltozóia

Kis községiink áprüs í7-én másodszor adott helyet, és
támogatta a Csongrád megyei falusi művészeti iskolak sereg-
szerrrléjét. Sajnos ismét esós nap köszöntött ránk ezen a napon. de
azidőjarást feledtette a vidám és lelkes csoportok érkezése.

Santa Ferenc polgármester ur köszöntője utan elkezdődött a

várva várt műsoros fellépés. Az iskolák bemutatkoztak és ezutan
szebbnél szebb produkciókat hallhattrrnk, láthattunk. A 1elkes és
művészetet szerető közönseg fergeteges tapssal köszönte meg a kis
diakok felkészülését. Fúvós ltangszet, zongota, hegedű, néptánc.
formációs ánc, színláték felváltva követte egymást. Csodálhattuk,
hogy egy év alatt mennyit fejlódött egy-egy szereplő, csoport.

Ifiú néptáncosok a színpadon
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Az ifiú gitáros: Szarvas Ferenc
(fotók: Nacsa Jánosrré)

Délben minden jelenlévő a nagyon szépen felújított Öreg-
malom vendéglőben fogyaszthaíta el az íáetes és bőseges ebédet,
melyet Kiss Ferenc lranytásaval kitűnően, gyorsan bonyolítottak le,
a vendégek nagy megelégedésere.

Harom óra körtil vonult üssza a zstiri, hogy elbírála: a sok
magas színvonalú műsorszím köziil ki kap kiilöndfiat, nagydíjat,
közönsegdfiat.

Ktitöndfiat kapott: Varga Áaam (Zsombó), Szabó Gábor,
Szabó Miklós, Szabó Áaam (Mindszent), Molnár Angéla (Zakarty-
szék), a zákanyszéki kamarazenekar, Huszka Rózsa (Pusáaszer).
Végezetiil és a vendéglátók okán sorolom a végén a csengeleieket: a
furulyazenekar, az Aranyeső néptáncegyüttes, Sutka Mihály (tuba)
és a csengelei Fúvósegyüttes.
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Nagydíjat kapott: Mini néptanccsoport (Szegvar, felkészítő ta-
nar: Magyar Imre), Szeri Péter (fuvola, Pusáaszer, felkészítő tarrrár:

Dobcsányi Lrászló).
A közönseg nagydíjat a csengelei Fúvósegyüttes kapta.

Felkészítő tanráruk czirok zoltán, akinek köszönhetően elkezdődött
azenei élet a falunkban.

A dfiakat Nagy János, a Magyar Zeneművószek Szövetsege
elnöksegi tagsa adta át. Megtisztelte a rendezvényt a Csongrád
megyei Közgyűlés két alelnöke, Ott József és Orbtín István is.

Ugy a zsűri, mirrt minden jelenlévő nagyon gazdag élménye-
ket gyujtött ezen a napon is. Ismét bebizonyosodott, hogy a
művészet minden ága emberformáló, az emberi szívet megérintő, a
világ minden kistelepülésere eljutó csodálatos tevékenyseg. Büszkék
voltunk arra, hogy minden vendég a Á7ákozőn túl dicserte szép
közsegiinket, az önkormányzatot, akik hagyománnyá tették eá a
rendezvényt.

A HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola lelkes vezetői
nevében Dobcsányi Lászlő úgy búcsuzott, hogy viszontláüísra egy
év mulva.

Köszönjiik a gyerekeknek, felkészítő tanrároknak, szülóknek,
rendezőknek, ámogatóknak ezt a csodálatos napot!

Heim Gézáné

változásolt a Fal uttázban
Rövid időn belül újabb csere történt a Fahlhaz vezetéseben.

Május 3-tól Törkö§ Ágnes veszí át a közösségi élet iránfiüás{t. A
könyvtráros továbbra is Baginé Keller Szilvia marad.

A korábban közölt nyitvatartási rend nem változk, így például
a pingpongosok hétfötől újra edáetnek.

M. M.
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BúGsú Gábor bácsitól
Aprilis hónap kiizepén szomorú hír érkezett testvérközsé-

günkből, Eringből: elborult elméjű fia meggyitkolta Gabriel
Rauschenbergert, akit a csengeleiek csak Gábor bácsinak
emlegetteli"

Akik jártak Eringbeno jól ismerhették Bár nem ott lakott,
mindig a magyar vendégek között forgolódott. 72 éves kora
ellenére fáradhatatlanul tolmácsolt. Ha ketlett, a sátoros
ünnepen fordította németre a csengeleiek szavát, ha kellett, a
BMW-gyárban szinkrontolmácsolt, ha kellett, a Csengeleí
Krónilcinak ültette át magyarra a német szöveget.

Sokszor hívtu§ látogasson el falunkba. Mindig a beteg
feleségére hivatkozva hárította el az invitálást.

Most már hiába hívjuk..
Molnár Mihály

Denket im Gebete
an Herrn

Gabriel Rauschenberger

aus prienbach

geb.: 20.05.1926
gest.: 02.04.1999

O Herr, gib ihm die ewige Ruhe!

Druck: B€statiung€n stangl, simbach am lnn
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o Dokumcntum csengele történelméből

c§eí€elei eskíidteklrez
Hivatal levele a

Nemrégiben eg igen érdelres levél került a kezembe, Ebben a
szegedi Közmunkaügli Hivatal munkatársa - a titulusa nincs fel-
tüntetve - az újjáépítési kózmunlraváItság beg,lűjtéséhez kéri a
c s engele i e sktidt ek s e gít sé gét.

A gépírósos levél dótum néIlcüli, feltehetően ]946-ban készül-
hetett. Nyelvezetéből megáIlapítható, hogl írója nem régen foglal-
kozhatott hivatalos írások készítésével. A levélt a helyesírósi hibák
me gtartásáv al kr;zalj ük.

Közmunkaügyi Hivatal,
Szeged.

eskidt umak, Csengele
Az újjáépítési közmunkavátság fizető köteleettségnek és a

bevallási jegyzék kiállitásanak a háztulajdonqsok és a közmunkára
kötelezettek fizetőkötelesek az esküdteknél március és április hóban a
kiküldött tiszfuiselőnél csak részben tetlek eleget.

Jelenleg hat-hét ill. 13. havi váltságdijjalvannak elmaradva, ennél-
fogva, amennyiben az alant feltüntetett napokon megjelenó tisztviselöná
a bevallási jegyzéket ki nem tölti, ill. nem fizetik meg, ugy azok a behivó
jegyen feltüntetett napokra közmunkára kötelesek megjelenni.

Amenyiben a kiküldött tisztviselőnél megjelennek, ill. rendezik,
azok közmunkára nem kell hogy megjelenjenek. Aki a bevallási
jegyzéket be nem adja, a mulasztó lakásán lesz összeirva, a váltság
összege becsléssel megállapitva és ezen felül 50 % birsággal valamint
havi 10 % késedelmi kamattal lesz sujtva.

Ha a hátralékát ki nem fizeti és a közmunkán sem jelenik meg,
ugy a rendórseg által lesz elővezetve.

A kiküldetés a fizetók érdekében történik, mert a jegrzék
beszezése, kitöltése nagy gyakorlatot igényel, mely havonta kötelező, a
hivatali áarcrgás, miután csak 12 óráig van pénÁár, nagy idóveszteseget
jelent a távoli tanyai lakosság részére, így a vasuti utazás is költséges,

Felkérem, hasson oda, hogy már az első nap és a koraiórákban
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jelenjenek m€ a fizetókötelesek, mert a második napon a fizetést
elmulasztottakkal szemben kell az esküdt urral eljárni, akiket 50 %
birsággal kell elmarasztalni.

A behivó jegyen a háztulajdonos neve szerepel, lehet bár, hogy az
már nem közmunkára kötelezett egyén, de ő felel elsősorban is, hogy a
házában lakó kötelezettekról a jegyzéket kitöltve a váltúgdijjal
összeszedje és befizesse. Amennyiben a háztulajdonos nem lakik ott, a
bérlő, qsaládtag, feles, stb. is köteles ezt elvégezni, még az esetben is,
ha a házban csak öregek, betegek, hadirokkantak, vagy mentes egyének
laknak, vagy a ház üresen áll,

Csengelén fizethető:
okt. 7-én hétfón 7 órától estig Darányi József esküdtnélu 8- kedd 7 u estig tl

9 szerdán7 órátólestig Dudrai Szabó Lajosnál
10lltlÍ
15 kedd 7 ll ll Balogh Károlynál,
16 szerda 7 ll ll

17 csüt. 7 " Papp János
18 pentek.7 "

oK.22- kedd 7 órától estig Sisák János esküdt
23 szerda 7 "

24 csüt. 7 Erdei Péter
25 péntek il

Behivójegy, gazdakönyv, és az eddigi fizetésról szóló nyugták
feltétlenül elhozandók.

Ha valakinek nem áll plénz rendelkezésére, ugy azt bármelyik
esküdtnél a fenti napokon kiszámíttathatja, hogy mennyivel van
hátralékban, ill. ki is fizethetí. Ez ióő szerint a havi napszámbér 2.40 Frt.
Ha valaki napszámos, vagy felnótt családtag, legalább havi 2.40 köteles
fizetni, Egy 5, 8 holdas gazda 4.80 Frt-ot havonta, 15-18 holdas gazda
7.20 havonta. De ha szőlló van benne, ugy ennek megfelelően többet,
Természetesen, ahány honappal van elmaradva, annyiszor több. Ehhez
járul a nyomtatvány költsege. Ha valaki később fizet, ill. eddig
kiküldetéskor nem fizetett, évi 12a,- vagyis havi 10 %-os késedelmi
kamat jellegű pótlékot köteles fizetni.

Kérem az esküdt urakat, hogy a behivójegyet kérem nevezettek-
nek eljuttatni, az aláirl vétivet Lantos Árpád nyilvántartó urnak össze-
gyújtve átadni, Kérem a közig. hatóságot, h€y a hirdetőtáblán, ill, szo-
kásos módon a templom elótti dobolás utján meghirdetni sziveskedjék.

[olvashatatlan aláír&]

Közü: Molnár Mihály
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JA gtógltornósz aj ánlj a

A gerinc feilődési rendel|enességei
A gerinc leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenessegei a

gerincferdülés és a "hanyag" tarüá§.

A gerincferdülés a gerincoszlop csavarodásíval tarsuló
oldaliranyu elhajlása. Igen súlyos elváltozásokat is akozha! ezért
nagyon komol}an keli venntink. Nagyon fontos a gyerekek sztireset

A gerincferdülésnek több fajtíja van. Kialakulhat bármiffle ok
nélkiil, de lehet rrrásodlagos, valami más betegseg következrnénye is.

A különösebb ok nélkiil kilakuló gerincferdülés, mely a gerinc
csavarodása nélkül csupán oldaliranyu görbiiletben nyilvánul meg,
leggyakrabban a 10-15 éves koru lanyoknál jelentkezik. Ebben az
esetben rendszeres gerinctornáva| a hátiznmzat megerősítésevel a
görbiilet korrigálható. Ez a típusu deformiüás nem rosszabbodik, és
a torna mellett azűszáls is segít.

A másodl4gosan kialakuló gerincferdiilés oka lehet a
csípőízület problérnája, v&§y az also végtagok hosszktilönbsege.
Ilyen esetben a ferdtilést okozó problémát kell kezelni.

A gerincferdtilés súlyosabb formája, amikor a csigolyák
deformiüísa következtében alakul ki a görbület. Ilyenkor a csigolyák
megváltozott he|yzetét a bordrák is követik, így a betegen úgyne-
v ezetl. bordapúp láthatő a vrállak aszimetriája mellett _tt.

A csontszerkezet rendellenes elváltozásít azinnok is követik.
Így bszrek olyan izomkötegek, melyek röüdülnek, mások pedig
túlnyúlnak. A gerincferdtilés ezen sűyosabb formái már akar
kisgyermekkorban is kialakulhaírak.Ezért ebben az esetben is rend-
kívül fontos a korai felisrnerés.

Ktilönböző kezelési módszerek vannak az elváltozéts zulyos-
ságatől ftiggően. A gipszágy és a fiizők hasnÉiata mellett elenged_
hetetlen az ianok megfelelő erősítése.

A gerincferdülés felnőtt korban is kialakulhat, pl. csontlá-
gyulás, csontritkulás következtékn. Ez esetben is előbb az alapbe-
tegseg korai felismerése és kezelése a legfontosabb.
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Mivel a sűyosabb gerincferdülések követke ztébn keringési és
lésási zavarok is kialakulhatrrak, fontos a szakszerű kezelés.

Iskolás-ésserdtilőőkorbanamozgásszegényáetnóiIktivetkóz-
tében azizomzat fejlődése gyakran elmarad a te$ gyors növekedése
mellett, így a megnövekedett fizikai terhelésnek az izomzat nem tud
megfelelni. Így a "hanyag" testtartás alakul ki. A hát púpos, a vállak
csapottak, gyakran enyhébb mellkasdeformitás is látható. Az íaile-
tek általában lazák. Ezek a gyerekek általában íáradékonyabbak,
qportteliesítínény_tik gyengébb, Ez esetben nins§enek rögzült
deformitások, a gerincgörbiilet korrigálható. Rendszeres tornával,
úsással az innok megerősíthetők, a tartás nonnalizílható.

Kormányosné Váradi Ildikó

@Foci krónika

Továbbra is remekel Gsengele
1999. április 18. Pusztamérges - Csengele 0:2 (0:1)
Vezette: Szekeres. 50 néző.
Csengele: Berkes, Szabó, Ambrus, Tóth, Pataki (Haraszti 60.'),
Vígh (Pipicz 55;), Turi, Franczia (Molnar 65.'), Sejben (Bencsik
75.'), Szanka (Kovács 70.').
Gólszerzőink: Túri, Szanka.
Magabiztos glőzelem idegenben. Ez mindig bravúr, íőks Puszta-
mérgesen.

1999. ápdlis 23. Csengele - Ruzsa 3:0 (2:0)
Vezette: Nagy. 50 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus (Dorogi 75.'), Pataki (Haraszti
60.'), Molnár (Pipicz 55.'), Vígh (Losonczi 40.'), Heim, Turi, Sej-
ben, Szanka (Kovács 65.').
Góllövők Heim (2), Sejben.
Ezen a mérkőzésen a glőzelmünk jó játéklral is párosult.
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A bajnokságteblazata az első néry helyezettel

H Csapatnév Jáísz. Győz. Dönt. Ver. Gólarany pontsám
1. Dorozsma 23 18 5 0 69-14 59
2. Csengele 23 15 6 2 58-26 51
l.üíes n D 7 4 47-33 43
4. Ásotthalom 23 12 4 7 55-37 40

Rövidítések:
H : Helyezés Játsz. : Játszott mérkőzések sáma
Győz.:Győzelmek szátma Dönt.: Döntetlenekuáma
Ver. :Vereségek szétma

Az elmaradt Csengele - Déli Apró mérkőzést a CSLSZ döntése
alapján Csengele javrára írtík 3 :0 gólkiilönbseggel.

Ktrn-Szabó Tibor

Ezt írták Csenge!érőI60 éve:

Felvidéki est Csengelén
A belsőcsengelei iskola volt növendékei május 14-én este 8

órai kezde*el wtéz Tóth Lajosnak a Csengele á]lomas mellett lévő
vendéglőjében Felvidéki e st-et rendezrek.

Az est keretében előadásra kerül orosz Ferenc áu. tanítónak
erre az alkalomra írt felüdéki vonatkozású 4 felvonásos színműve, a
Játszópajtások.
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Fe}vonris közben Takács Mihály iskola igazgatő és Dóczi
Mihá}y all. taníó tart előadást a visszacsatolt és visszafoglalt terüle-
tekről.

Vonatok Szegedről és KiskunféIegybazaről este 8 órakor
érkeznek Csengéle állonr,ísra. A betonúttól Csengele állomásra
bekötő köves űtvezet.

(Megielent a Tanyai Hiradó 1939. május I4-i szómában)

HilÉ,etésclt
Csengele tanyavilágában, a vasúton,túl bérbeadó vagy eladó 4
hektár legelő és 4 hektár szántó. Erdeklődni: Görög Mihály
Kistelet{o Tanya 138.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80.a00 Ft/db), 1 db verseny és
] dbférfi kerélEár (6000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontósra (45.a00
Ft), valamint 1 db olajégőfej. ErdeHődni: Balogh Jónos Csengele,
Tanya 210. a06-30/9 670 36a

A csengelei benzinkút új nyítvatartási ídeje: délelőtí 6.30-tóI 9
óráig, ülután 16 és 19 óra közötí

Forgó Jenő

Fogorvosi rendelőbe fogorvosi asszisztensnőt keresiink Erettsegi
végzettseg sziikseges. Jelentkezni lehet a csengelei fogorvosi
rendelőben.

CDJejátszós, dupla kazettás AIWA rádiósmagnó 25.000 Ft-ért
eladó. Megtekinthető a virágboltban (Felszabadulás u. í9,),

400 négyszögöles telek eladó, az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
foliasatorral, vagy anélkiil. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnál a
Csengele, Honfoglalás u. 2. számalatt.



-l54-

AzY . Csengelei Falunapokhoz kapcsolódóan
1999. május 23-án (vasárnap) 19 őtátől

marhapörkölt vacsorás

pünhösdi bálf
rendezünk a Faluhá zban.

Az operett est keretében fellép
%ab,nr ltrqla, a, ?r/,&t ft z€

énekes,

zongorán kísér r(n 
"/ú 

aeza
Zene, Santa István és zenekara (Kistelek)

Tombolasorso!ás a megszokott
értékes nyereményekket

Jeg,lek elővételben vásá-
rolhatók a korona söröző-
ben (Május ]. u. 52. szám)
I 800 Ft-os eglségárban.
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Színtii§, tárcsa "ást, frágyaszőrá§.,
homokhordást vá,llalok.

műtrágyaszőrást, vetést, aratást és

Csokási Tibor 006-3019 950 27a

Csengelén 3 szobás tanya melléképületeklrel, íóliákkal (vag
anélkül), 3 nortonkúttal, belrerített nagt udvarral, sok alcac- és
epedával, szőlővel, glümölcsfiíktral eladó. Erdektődni lehet Yígh
Isnónnál a Csengele, Május I. u. 8. szám alatt vagt 286 030
telefonszámon.

Mercedes. tehergépkocsival mindenfajta tehersállítást 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26.7286 rc2

Árpa, kukofica, búza, zab, roz§ vetőmag, köles kis és nagt tételben,
tovóbbtí tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútdl-
loruísndl lévő Kisbeíérő terménybolíjában (Kistelek, Tanya 312.).
lYyítva GtóI 18 óróig. Eétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Fényruísolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozal, ballagás, esküvőlakodalom, egtéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, fiImek, elemck, albumok, képkeretek nagt
v dl aszí é kban kap h ató k !
- Fényképezogép j avíttís, szaktanácsadós.
- Fílmkidolgozós 1nap alaű!

Nac sa Jóno sn é fény képé sz
Kistelek, Kossuth u 16.

rádöCI0660/488 324 Z(este) 329 659

Családi esemértyelrre (akodalom, ballagás stb) 22a Vohtal műtödő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólaísi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt.8 286 082
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Mindennemű szemes termény ti§,ztításat vállalom. Ezen kívül
szivatffi javitásat és felújítísít, valamint terménysállító cs€ak
készítéset rövid hataridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
?259 990 rádióO 06-2019 364 061

Tóp-takarmány kereskedésemben tüzel& és építőanyagot (PB-góv
beíongerenda, cserép, tégla, kőpor, certunt, mésa faanyag, sóder
stb.) is drusítok. Előrendelés eseíén néhóny napos hatóridővel
húzhoz saíIlítom a megrendelt anyagot Gyors kiszolgóIós, kedveó
drak!
A nyítvatartósi rend: keddtőI péntekig 7-től 16 óróíg, szombaíon 7-
től 12 óróig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
7286 241 ródióa 0&30/9 670 366

Házlaii gépekhez való alkatrészek gyártásat (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabvrányo s csatlakozó (pörkölőhöz stb.) áJlandóan
kapható.

Dénes Balé.zs vállalko zó
Csengele, Felszabadulas u. 3.

CI 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenó lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Peter
Szerkesáőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca l l. Telefon: 06-30/9 950 272
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: kontesz Józsefué

Lapunkat rendszeresen szemlézi Maglarorszóg legnaglobb médiafigelőj e, az

>oB§ERvtR<<
oBsERVER 8UDAPEST MÉDlAFlGYEtó KFT.

1081 Budapest, WI. ker, Auróra u. 11.

Telefon: 3 034 738 Fm: 3 034 744
http : /lwww. o b s erv er. hu


