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Mikulás az ővodában

Cikhink a 433. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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KöszörüühI
Az év végén mindig hálaval emlékezünk meg azokról, akik

rendszeres támogatasaikkal a polgárőr mozgalmat, és eg,,bén a
Csenge lei P olgárőr C soportot segítik.

Mindenh ismeri az eg/re magasabb benzinárakat, el tudja
képzelni, hog,, a járőrózések mennyi pénzt visznek el. A polgár_
őrség adta ki ezí a lapot is, flem kis kal*égeketfelemészdle.

Most jöjjenek a szponzoraink, akil<re karácsony tájékan háíás
szíwel gondolunk:

Baranyi Ildikó
Baranyi József
C sen gel e Ö nkor mány zata
csókási Ferenc
csókási Lászlő
csókási Tibor
csókási zoltán
Dénes Balázs
Forgó Jenő
Juhászné Vir€h Magdolna
Kiskun-Konzerv Kft.
Kismártonné Sipos Ilona
Kiss Ferenc
Kormányos Sándor

PoIgárőrók

if . Kormányos Sándor
kuklis András
Lengyel János
i§. Lengyel János
Mészáros Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Tamásné
Pigniczki Lászlő
Rényiné dr, Torontáli Renáta
Tóth Csaba
Tóth Tibor
Varga Mihály
Vetter Kft.
Víghné Juhász Anett
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aI40 eu tiikrében

Mít írt a saiúó Cserrgetéről?
Közhe$nek számit nálunk az a Álelentés, hogy csak akkor

irnak a falunkról, ha valami rossz történlk. Ez a megállapítás kíván-
csivá tett, Falutörténeti kutatásaim során szép számű újságcikket
sikenilt fellelnem.

Ezeket elemezve sajnos tgazat kell adnom az előbbi kozhely
hlrdetőinek. Az 1859-től napjainkig megjelent 351 cikkból 99 irás
foglalkozott bűnügyekkel. Ilyen hangzatos címekkel írtak falunkról
a század elején: A felsőtanyai bestiák; Rendőrvért isznak a tanyán;
Vérengzés a bálban; Cr5rujtogató legény; Puskazó asszony, Ostrom
egy tanyai haz ellen stb. Az 1988-as Hajagos-fele gyujtogatásról is
minden országos lap beszárnolt, növelve az ilyen jellegű írások
számát.

Második helyet a tsz-ekről szóló írások érték el 58 cikkel. A
csengelei parasztok általában elsőként fejezték be az aratásokat,

erról mindig beszámoltak az újságok, A téeszekkel kapcsolatban is
voltak botrányok, ezek sem kenilték el azűjságirók figyelmét §em
a farkas vitte e1...; Pert indítottak a ktsz ellen; Szankcionálás; Űzér-
kedett, sikkasztott, csalt a volt jogügyi előadó; Drága gyomirtás,
Dolgozik a szanálísi bizottság, Itélet a csengelei téesz ügyében;

stb.), A megye egyik legsikeresebb tsz-eként az Aranyhomok
Ir{GT SZ-ről rendszeresen készítettek riportokat.

Dobogós helyet értek el a kOzigazgatásról és az önkormánv-
zatrő| megjelent írások. Ezek száma 50. Eleinte a tanyakőzpant
Iltányát firtatták: 6a magyar Szegedre tatr.,.; Csak jövő tavasszal
kezdi meg működését a csengelei tanyaközpont; só. Az 1960-as

évektől a helyi tanács, 1990-tól pedig az önkormányzat műkö-
déséről jelentek meg tudósítások (Szeged bolygói, Csengele;
Találkozás a választőkkal; Tanyaülág kis községgel; Csengelei
összefogás; Viharos közmeghallgatás Csengelén; stb.).

Negyedik helyezettek a Csengelei Polgárőr Csoportról szóló
beszámolók. 19 cikk foglalkozik a polgárőrökkel. A három
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alkalommal megrendezett polgarőrnap jó lehetőséget biztositott az
újságokban való megjelenésre. Sajnos bennünket sem került el egy
botrány: "Birkatolvaj polgárőrök címmel" a Petőfi Népe írt egykori
tagunkról.

Az egészségugy a következő, 17 cikkel. Az 1945 előtti
időkben beszámoltak a lapok az orvosváltásokról, ami elég gyakran
előfordult. A gyógyszertár sem úszta meg boíráty néllail: Furcsa
takarékosság címmel a Délmagyarország irt rőla 1 965-ben.

Csengelére jellemző volt a pezsgő kulturális élet, számos
egyesület tevékenykedett ezen a téren. Ennek ellenére csak igen
kevés (16) cikk jelent meg erről: Felvidéki est Csengelén; Kulturélet
Szeged-Csengelén; Megérte a fáradtságot; Falunap emlékműava-
tással; stb.

14 irásjelent meg a csengelei iskolákról. A Horthy-rendszer-
ben íőleg az új iskolák építéséről, a rossz közegészségügy miatti
ideiglenes bezárásal<ról és a tanítók kinevezéséről tudósítottak.
l945-től megritkultak az irások, a tanyai iskolák bezárása és
sportsikerek adtak újra okot rá.

A sport 11 cikknek adott témát A Horthy-rendszerben az
iskolások tornaversenyeiről, később a csengelei fociról jelentek meg
írások.

Szintén 11 írás foglalkozott a balesetekkel. Közlekedési bale-
setekről, vasúti szerencsétlenségekről, falomlásról számoltak be (a
tűzeseteket nem ide számoltam).

A további sorrend: egyház és régészet 10-10 cikk, egye-
sületek, vadászat és Csengelei Krónika 6-6 írás, posta, űzeset,
öngyilkosság, pártok 4-4 tudósítas.

Utolsóként a testvérközségi kapcsolatról 2 irásjelent meg. Az
egyik egy névtelen levéllel foglalkozott, a másik a csengelei focisták
eringi szereplésével,

Végezetril meg kell említenem, hogy a statisztikában a Csen-
gelei Krónika cikkei nem számoltak bele. Ha ezek belekeniltek
volna, a pazitiv oldalra billent volna a mérleg nyelve.

Molnár Mihály
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0,4 falugaxdász rovata

{ltció§ u€tőmag uásárlás
A Hód-Mezőgazőa RT, az ország egy,k legnagyobb szán-

tofoldi növény vetőmag előállitőja. Az előző évek gyakorlatának
megfelelően az idén decemberben előszezoni akciós vetőmag aján-
lanal kívánja segíteni a jó minőségű magas átlagtermést biztosító
vetőmaggal való ellátást.

Ertékesítésre ajánlott hibridkuko rica fajták a következők:
- Martonvásári fajták: T\/TV Z72, Norma SC, Botond, Gazda,

\íaraton
- Novartis fajták: Sprinter, Kanada, Pelican, Peso, Alpha,

Furio, Nonius, Occitan, Kincs, Dolar, Pactol, Celest, Amazonia, Sa-
hara (Pactol, Furio és Occitan hibridek szulfonil-urea és imazamox
toleráns, azaz Sumo változatban is megrendelhetők)

- Mais Angevin fajták Anjou 258, Anjou 292, Anlou 40a,
Adou 450

- Advanta fajták: Virtuose, Hypnos, Horus (IMI változatban
is), Shiva.

Napraforgó termeléshez, melyet integráciő keretében is ter-
meltettink, jó termőképességű és magas olajtartalmú fémzárolt vető-
magot ajánlunk Alexandra, Pixel, Torero, Arena, Opera, Cergold és

Hysun 321fajtákból igen kedvező áron.
A szarvasmarha tenyésztők siló termesztéséhez a bugátlan és

bugás cirok kukortcával való vegyes vetését ajánlják A vegyes vetés
előnye, hogy magasabb a hozam, a silózás ideje meghosszabbodik,
jó minőségu lesz a siló, ezáltal kedvező az önköltség. A vegyes
vetéshez G-1990, Facon ós Sucrosorgo 506 cirok és Dolar, Geyser,
Maxima és Gutwein kukorica fajtákat javasolnak.

Tavaszi kalászos növények köztil Jubilant tavaszi árpa és

Kwant zab nagy termőképességű faltáWa, a borsótermesáéshez a

magas fehérjetartalmú Baccara száraz borsóra híüák fel a termelők
figyelmét.
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A vetőmaghoz kedvező áron lehet hozzájutni készpénzftzetés
mellefi. Megfelelő garancia esetén halasáott fizetés is lehetséges
kamat térítés néllnil.

Leuél ap or§,=á$$g{ilési
ltéptliselőlrlrö,t

A csengelei gazdákat nagyban foglalkaztatja a kimaradoző
áramszolgáltatás és a gítzellí*ás magas alapdija. A felmenilt prob-
lémákatösszefoglalvakétországgyűlésiképüselőhöz,VinczeLász-
lőhoz ésPancza Istvátrhoz (aki egyben az FKGP alelnöke is) levelet
írtam. Ebből idézek:

"Bízunk szeméIyes meghallgatásukban, hogl problémáinkat
megértve minden lahető alkalommal tesznek ű gondok
enyhítéséért.

Ósszegezve a kérésünket az üveghőz és fóliós termesztők gáz
készenléti díjának csökkentése, ezen tul a bármi okból tórténő
aramkimaradás egl órán belilli javítása biztosítva legten. Mindez
sürgős és szükséges, mert a termelők grlndia nagl, mérlegelésre
késztet, hogt a meglévő beruházások a rendeltetésének megfelelően
műkódtethetőek-e vagt mondjanak Ie a termelésről, nóvelve a
megélhetési gondokkal küzdők táborát és csókkentve a minőségi
zóldségtermelést."

Biznlnk benne, hogy a képviselők megfelelóen képviselik a
termelők érdekeit a törvényhozásban !

Gregus Sándorné

,rMinden gyerek várya várt, r'ídáúl
énels hangla §zállt..."

Az advent időszakában, a karácsonyi készrilődés kezdetén
ismét szeretet eső hullott kedves falunkra. Ennek a szeretet esőnek
gyerekeink, a kis palá*ák örülhettek legjobban, hisz őket öntözte!

Az egész falu Mikulás lázban égett. Agyerekek azért,mert
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nag_von veftáka piros ruhás, fehér szakállú, kedves, öreg Télapót. A
felnőttek azért, hogy ismét emlékezetes, szép estét biztosítsanak a
gverekeknek. A szervezőmunka idóben megkezdődött. Unneplőbe
oltoztettr,ik a Faluhánat, hogy méltóan fogadhassuk a Mikulást.
Szombaton délelőtt szendvicskészítéssel, sütemények szállitásával

berndult a nagyüzem. A szülőket Csókásiné Vera, a tőle megszokott

profizmussal irányította, és neki kószönhetően sokat és gyorsan

r-arazsoltak elő a finomabbnál finomabb falatokból.
Délután 6 őrára zsúfolásig megtelt a nagyterem. Megszólaltak

a fanfárok, és elkezdődött az évezred utolsó bálja Csengelén. Az
ütósök fergeteges sikert arattak, és ezzel megadták az egész műsor

s zin von alát, kö szönhet ő a felkészitő tanárnak, Greksa Tib ornak.
Ettől kezdve sorban követkeáek a jobbnál jobb műsor-

számok. A néptáncosok remek produkcióját emeli, hogy Rényi
Lászlő lelkesen késziti fel a gyerekeket, elismerés érte.

A mórahalmi vendégek szép produkciói színesítették a mű-

sort. Fellépett a Pappné Terike néni által irányitott Népdalkör és

Citerazenekar. Ezzel is megmutatták, hogy minden korosztály
támogatta e* a jőtékonysági bálat. A Czirok hínaspár a tőlük meg-

szokott nagyon magas színvonalú műsorszámai, a firvószenekar, a

mazsorett vastapsot érdemelt.
Összességében kellemes hangulatú, kiváló műsorral kezdődott

a bál. A hagyományos nyitótánc gyönyörű párosainak keringőjével
kezdetét vette a tánc, amihezYargaLászlő zenekaratgazán remek
hangulatot csinált.

Megérkezett a váwa várt Mikutás, édességgel kedveskedve a

gyerekeknek, majd kezdetét vette a tombolahúzás. Volt miért izgul-
ni, hiszen nagyon sok értékes ajándékot haztak mindazok, akik
támogatni kívanták a gyerekeket. Gazdára lelt a kerékpár is, és

eastán folytatódott hajnalig a jó hangulatu tánc. Az SZ}d által
irányított büfeben éhünket, a Czirokházaspár büfejében szomjunkat
olthattuk, és ez abevótel is a gyerekeké lett.

Közben a szervezők a rendkívül sokat dolgozó és számoló
Magyarné Eta segítségével megtudhatták, hogy jó bevételi ered-

ménnyel zíruk a bál. Ismét kiderült, hogy Csengelén nagyon sze-
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retik a gyerekeket, értük mindenre képesek vagyunk. Nem ismenink
fáradtságot, nehézséget! Ismét igaz lett, hogy adni a legnagyobb
öröm. Látni a boldog arcokat, a fiatalok mosolyát, igazán lenyűgöző
érzés. Emberségből jelesre izsgázott ismét a csengelei lakosság. Jó
érzés, hogy rohanó, néha kegyetlen világunkban meg tudunk állni,
ki tudjuk tárni szívünket, meg tudjuk simogatni egymás lelkét.
Békességet, meghittséget sugárzott a falunk mén a hónap első hét-
végéjén. Méltóan kezdtrink felkészülni Karácsonyra. Mindezért kö-
szönet mindazoknak, akik ezt elősegitették!

Szendvicskészítők: Arvai Kólmánné, Bakos Dánielné, Balázs
Ferencné, Baranyiné Beregi Katalin, Csókasi Zoltánné, ErdéIyi
Ferencné, Heim Gézáné, Kormányasné Váradi lldikó, Kucsaráné
Vízhónyó Anikó, Longa Istvánné, Maglar Zoltánné, Muhel Tibor-
né, Nagt Gáborné, Nag Sándorné, Novákné Yízhányó Erzsébet,
Papp lllésné, Rozsnyai Jánosné, Sántáné Czombos Mónika, Széll
Lajasné, Szétlné Péter lldikó, Tóth-Andorné Farkas Eva, Tóthné
Novak Katalin.

Süteményt felajánlók: Árvai KáImánné, Bakos Dánielné,
Csáhné Géczi Razália, Csókasi Lászlóné, Gurdics Gáborné,
ErdéIyi Ferencné, Juhász Éva, Kormányasné Váradi ltdikó, Kőrósi
Sándorné, Martus Istvánné, Mihólyiné Lantos Erika, Mustoha
Sándorn!, Nag Tamásné, Papp Ferencné, PáI Tiborné, Ráczné
Csáki Agnes, Rozsnyai Jdnosné, Sági Istvónné, SzélI Lajosné,
SzéIlné Péter ltdikó, Tapodi Anita, Tóth-Andarné Farkgs Eva,
Tóthné Novák Katalin, Trójáné Pálnak Eva, Vígh Istvánné, Vörös
Rudolfné.

Tombola ajándék felajánlók: Áryai Kólmán, Bakos Dániel,
Balázs Ferenc, Bcranyi lldikó, Baranyi József, Csáki László,
Ónkormányzati Képviselő-testület (Csengele), Csókási Gabriella,
Csókasi LászIó, Csókási Zokán, Erdélyi Ferenc, Fehér Kálmán,
Fekete Gyóngli, Gurdics Gábor, Györfi Antal, Harkai István, Heim
Géza, Hell Rudo$ Eencz Lajos, Kis László, Kisvirág cullrászda
(Jászszentlászló), Kőrösi lrén, Kuklis András, Kun-Szabó Tibor,
Larctos lstván, Longa István, Maglar Zokán, Nagy Gábar, Nagy
Sándor, Naqy Tamás, Novák Imréné, Navák Jenő, Papp IIIés,
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Paprika Rt. - Katona Antal, Pálinkas István, Pálinkasné Kordás
^Lgnes, S:arka-Kovács Sándor, Széll János, Széll Lajos, Taka-
reks:ól,etkezet, Tóth-Andor József, Tóth Imréné, Tóth István, Vetter
Kft., í'irágiizlet - Hegedűs Otília, Vörös Tibor.

Végezetril szeretném ezt az alkalmat megragadni, hogy békes-
ségben, szeretetben teljes kellemes Karácsonyt, és egészségben,
öromökben gazdag boldog új évet, űj évezredet kívánjak a költő
segitségével:

S:ep tiindérország támad föI szívemben
I ll,enkor decemberben,
-1 s:eretetnek csillagára nézek,
1,{egáll egl titkos, g,,ónyörű igézet,
I l 1, e nkor decemberberc.

...Bi:almas szíwel járom a világtlí,
s amií a: élet vágoít,
Behegesztem a sebet a szívemben,
Es hiszek ujra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben,

,..Es talahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomoruan nézek,
Á hs Jézuska itt van a k)zelemben,
Legitnk hát jobbak, s higffink rendüIetlenüí,
S ne csak íg,, decemberben.

Heim Gézáné

Mikrrlás aru ovibarr
Az ővoda apraja-nagyja már hossá ideje számolgaLta, meny-

nyrt kell még aludni december 6-ig. Végre felünadt a nagy nap, s ttz
ügalomtól kipirult arcú gyermekek csillogó szemmel lesték, mikor
toppan be a Mikulás. Egyszer csak kitárult az ajtő, és ajándékokkal
degeszre tömött zsákja alatt meggörnyedve belépett avárva várt
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vendég.
Az apróságok dalokkal köszöntötték a Mikulást, aki enián

egyenként szemügyre vette közelebbről is óket. Mindegyilaiket
megdicsérte valamiért, felsorolta a kisebb-nagyobb bűnöket, majd
megígértette velük, hogy még jobbak lesznek. Miután az édes-
ségekkel teli csomagokat kiosáotta, a fogadalmakat begyűjtötte,
elbúcsúzott, és halk csengettyűszó kíséretében visszatért Mese-
arszágba.

Köszönjük, hogy látogatásával örömteli perceket szerzefr.
gyermekeinknek, akik roppant boldogok voltak, még ha kissé
megszeppenve hallgatt ák is szav ait,

kontesz Józsefné

ün*pi rrtisereft"í

ken7efrn

1999
December 24. (péntek) 22 őra
December 25. (szombat) 8 óra 30 perc
December 26. (vasírnap) 8 óra 30 perc
December 31. (péntek) T5 őra 30 perc

200ü
Január 1. (szombat) 08 óra 30 perc
Január 2. (vasárnap) 08 óra 30 perc

E;feli mise
Ünnepi mise
szentmise
Éwégi hálaadás

Ujévi mise
szentmise
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V i s s z & t e l" i m t, ő
Ezpket írták Csengeléről85 éve:

Csengeleiek hazafias áIdozatkészsége
Özvegy Tölcséry Józsefné úrasszony Csengelén a város által

felállítandó kőrhí.z céljaira harmincöt darab párnát gyujtott, aqelyet
Bokor Pál polgármester-helyettesnek átadott. Az adakazók nevei:
\{olnár György 2 drb., özv. Tölcséry Józsefné 3, Manninger Jó-
zsefiré 2, Gutman Pál 2, Szabó Lajos, Hell Ferenc, Kiss Ferenc,
Balogh lőzsef, Tóth Lászlőné,Fiácz György, Csányi Ferenc, Novák
.{ntal, Kurucsai János, Csókási Antal, Tóth Józsel Pap János, Sáts
Imréné, Turi Ferenc, Kopasz Antal, Fonyó Gluláné, Jőzsu Mária,
Borda Rozál, Darányi Imréné, Börcsök Annuska, Sirák Kálmán,
Harkai Lajos, Bori József, Tóth Vince, Tóth Mihály és Barrucz Júlia
egy- egy p árnát aőomány o ztak.

(\l4egjelent a Szegedi Friss (Ijság 19]4. december 24-i számában)

Az utolsó súm alkalmából

Végelszámolás
Mint már az űjság e|őző szílmában is olvashatták, utolsó

kladásához érkezett a Csengelei Krónika. A Polgárőrség a továb-
biakban nem tudja ftnanszirazni, a szolgálattal összefirggő kiadások
teljesen felemésztik a szponzoi bevételeit.

A nyolc évfolyam alatt l52 számban, összesen 2900 oldalon
tájékozíattuk onoket a csengelei eseményekről, Pestiesen szőlva az
sem semm| hogy az összes példányszám meghaladta a30 ezret. Az
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évek során számosan írtak lapunkba. Kb. két éwel ezelőtt
gytijtOttrik ki a neveket, akkor 200-nál tartottunk.

Hogy a "piszkos" anyagiakról is szóljunk: évente 200.000 Ft
szponzori pénzt használtunk fel az újság kiadására. Könnyen ki-
számolható, hogy ez másfel millióba kenilt a nyolc év alaít. Ezen a
pénzen akár egy szolgálati gépkocsit is lehetett volna vásárolni...
Kiemelendő az is, hogy mindvégig mindenki társadalmi munkában
dolgozott (i*, fénymásolt, hajtogatott, terjesztett stb.).

Bizunk benne, hogy a gyermekcipőben jaró demokrácia évei-
ben megindult lap hű képet adott a falunkban történtekről és az utó-
kor haszonnal forgathatja a könyvtárakban elhelyezett bekötött pél-
dányokat. Büszkék vagyrrnk arra, hogy azújság nagymértékben fel-
dolgoáa a község történetét, sok informáciőt adva más kutatóknak
is (lásd Révai Új Lexikona!). Talán egyszer majd ezeket a cikkeket
összegyűjtve megírhatjuk Csengele történetét is. Jó alkalom lenne
eíTe a falu 50 éves évfordulója! Minden csak a pénzen múlik.

Meg kell emlékeznem a kezdetekről is. 1992-ben a lap el sem
indulhatott volna, ha az akkori iskolaigazgatő,Yarga Lászlóné nem
nyújt segítő kezet. Ó felismerte, mennyire fontos a lakosság tájé-
koüatása, és engedélyezte az iskolai fenymásolást. A későbbiekben
az önkormányzaítől kapfunk fenymásolókat, csak ezek fenntartása
horribilis pénzbe kenil. Ha a későbbiekben akad vállalkozó a csen-
gelei újság láadására, természetesen átadjuk a gépeket erre a célra.

Bármennyire is hihetetlennek tűnik egyesek szemében, a szer-
kesztőség prőbák fiiggetlen újságot csinálni. Ez nem könnyu feladat
egy fibleg szponzori pénzekből fenntartott újságnál. Kaptunk is a
fejünkre szépen, de mindig emelt fiővel vállaltuk a leírtakat.

Tehát januárban már ne keressék a Csengelei Krónikát.
Kérjük, őrizzék meg szívükben!

Szerkesztőség
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szilveszterkor
János bácsi hajnal felé részegen botorkál hazafelé. Úkorben
megkérdezi a rendőrt:
- Biaos úr, kérem, nem tudja véletlenül, hogy hol lakik az Öreg
Vida János?
A rendőr nevet.
- Hiszen maga a Vida János!
- Aa én is tudom, csak azt nem, hogy hol lakom.

Trrdako 7,ő
- Halló, ndakozó? Mennyi idűe telik, amíg Budapestről
Berlinbe ér a repülőgép?
- Egl pillanaí..
- Köszönöm - mondía, és letefre a kaglót a kérdező

Szerelmi házasság
- Drágám| Nem csak azért akarsz elvenni, mert Irénke nénitől
örököltem a üllát és az autőt?
- i aerrogy! Akkor is elvennélek, ha mástól örököltél volna.
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tlirbctésel<
Gumiszervíz a csengelei benzinkútnál! Gumik szerelése, centrírozása és
javítása. Uj és használt gumik árusítása szereléssel. Nyitva tartás a
benzinlaltéval azonos: 6.30 órótól 10 óráig, illetve 14.3a-űl 17 óráig.
Várom me grendelé s eiket !

Forgó Jenő

Minden igényt kielégítő készlettel várom a régi és új kölcsönzőimet a
VIDEO-NET 2000 videókölcsönzőben. Nyitva 11 őr átől 19-ig.

Nagy Tamásné

Paprika, paradicsom keltetéset és palárrta neveléset vállalom novembertől
kezJive, Úvegházban, mémöki felügyelettel,

I{. Kormanyos Sándor
Csengele, Felszabadulásu,2lB. a $Z} 286 079

Eladó Csengelén 424 négyszögöl bekerített, beépfthaő hobbykert, í00
db jóI termő őszibarack és 16 db vegles glümölcsfával, nortonkúttal,
víllannyal, zárható 10 néglzetméteres szersilimossal, s4ívattyúval,
slagokkal vagy anélkíil Erdeklődni: Tísócúi Jóaefnél a Csengele,
Akócífl u. 9. szdm alatt. Telefon: 286 044.

Fodrászíizletemben szeptember 6-tól kezdődően minden hónap első
hétfőjén manikűr és pedikűr szolgáltatás vehető igénybe nők és
férfiak részére. Bejelentkezés a 06-30/9 615 O79 telefonszámon vagy
személyesen Baranyi lldikónál.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

olcsó ruházati cikkek vására a Turlc{lóban!
A irúgbolt melletti üzletünkben nagl vúlasztékban talúl külön-
féle ruhózati cikkeket, melyeket 800 Ftlkg óron vásórolhat meg.

Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7.3ü - |Z Szombaton.7- 12

varom kedves vásárlóimat!
szekeres Róbert
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Csengelén a csatorna belső felénél hobbikert eladó! Érdeklődni:
Sánta Ferencnél a Csengele, Dózsa Gy. u. 7 . szám alatt vagy este a

]86 056 telefonszámon.

Eladók: 3 db eg,,tengelyes pótkocsi (S0.000 Ft/db), } db verseny és

1 db íérrt kerélcpár (6000 Ft/db), Polski Fiat ]500 bontásra (45.000

Ft1, valamint ] db otajégőfej. Erdeklődni: Balogh Járcos Csengele,
Tarrya 2]0. C06-30/9 670 360

Szántást, tárcsénást, trágyaszőrást, műtrágyázást, vetést, aratást és

homokhordást vállalok.
Csókási Tibor CI06-30/9 950 270

lVlercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15

tonnáig vállatok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengeleo

Felszabadulás u. 26.8 286 1a2

Árpa, kukorica, bűza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagy tételben,

továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútállomásnál
lévő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 3I2.). Nyitva 6-
tól 18 őráig. Hétfió szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta meIleű!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymósolós A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorolat, ballagós, esküvőlakodulom, egtéb rendez-
vényekfelvétela
- Fényképezőgépek, ft,lmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v álasztékban kaph atók !
- F ényképezőgep javítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgoús 7 nap alaű!

Nacsa Júnosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos utea 76.

E257 786, este: 329 659 ráűó a06-ő0/4§7 359
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Mindennemű szemes termény tisáását vallalom. Ezen kívül szivattyuk
jautását és felújítását, valamint terménysállító csigák készítéset róvid
hatáidőre vallalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345, szim
lB259 990 rádióO 06-2019 364 06T

Tőptakarmóny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gdz,
betengerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, fuanyag, sóder stb.)
ís drusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz
szúllítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgóIós, kedvező órak!
A nyitvu tartdsi rend: keddtől péntekíg 7-tó7 16 órdig, szombaton 7+ől
12 óráíg.

Baranyí József kereskedő Csengele, Arany r. u. 1.

a286 241 rádió@ 06-30/9 670 366

Háztáji gepekhez ,,raló alkatrésznk gyártását (fogaskerék stb.) ,nllalom.
PB-gáz szabvanyos csatlakoó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkoó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és 06-60/471 858

A Cse€elei PoigárőrrCsoport támogatornak
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