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Indul a motoros felvonulás

Afalunapokról szóló írásaink a 263. oldalon kezdődnek!
(fotó: Molnár Mihály)
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OAfulugazdász rovata

Gazd,aköri ajánlások
A családi gazda minden támogatás igénylésekor az "hásbeli

ajánlás családi gazdaság részére" irat csatolásával tudja a kérelmót
átadni.

Gazdaköri ajánlás ngyntézése csak személyesen történhet. A
csengelei gazdakör elnöke ifs. Kormányos Sándor (lakása:
Csengele, Felszabadulás u. 2lB,). A tagokat is fel kell keresni, majd
a kérelmező postiuza Pusztamérgesre az ajánlást. Cím: Csongrád
Megyei Gazdakörök Szövetsége, dr. Tőth LászIő elnök 6185
Pusztamérges, Móra tér 4. szétm.

Agrá rtámogatási h atáridők
Máj us 3 1 -i g : A1l attenyés ztési támo gatások i gényl é s e

Augusztus 31-ig: Földalapú növénytermelési támogatási
igénylőlap leadása - Földalapú támogatás igénylése benyíjtása az
APEH-hez

November 3 O-ig : Regisztráció s adatlap leadás a
December 3 1 -ig : C saládi gazdáIko dő regi sztrálása

Gregus Sándorné
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Vlll. CsengeIei Falunapok
Május 18-20. között zajlott le - nagy érdeklődés mellett - az idei
falunapok. A hagyománnyá vált rendezvényekrőíl az aldbbiakban
számolunk be.

Zene és tánc a falunapokon

A falunapi programok keretében már 5, éve rendezünk
Fúvószenekari és Mazsorett talá|kozőt. Volt már vendégünk Móra-
halom, Kistelek, Csongrád, Izsák, Csorvás, Kiskőrös és Szinha,
lomb atta ftrvó sz enekara és maz sorett c soportj a.

Ebben az évben Makó és Székesfehérvitr együttesei kaptak
meghívást tőlünk. Sajnálatos, hogy utóbbtak az utolsó pillanatban
lemondták szereplésüket.

A csengelei mazsorettek vezették a felvonulást
(fotó: Molnár Mihály)
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A két zenekaí és a csinos lányok már délelőtt nagyon sok em-
bert csalogattak az utcára. A nagy melegben felvonulás közben jól
esett megpihenni kuklis Andrásék boltja előtt, ahol pogácsával és
üdítővel vendégelték meg a gyerekeket. Köszönet érte|

A menetzene után színpadi műso,t láthatott aszép számú kö-
zönség. Egyrnást váltották a tánccsoportok, majd Rényi János
szintetizátorczott, A népdalkör és citerazenekar nótacsokorja, a
néptáncosok előadása a nézők lábát is megmozdította az ismerős
dallamokra. Ez a hangulat csak tovább fokozódott azŰtőegyüttes
hallatán. A latinos dallamokkal nagy sikert arattak.

A fonóságból jól esett bemenni aFaluház nagytermébe, ahol
nagyon finom ebédet fogyaszthattak el a szereplő gyerekek,
felnőttek. A pörköltet Tóth sándor polgárőr és csapata készítette az
egybegytílteknek. Nekik is köszönjük !

Ebéd után a firvószenekarok és mazsorett csoportok térzenét
adtak. Az indulóktól a modem körrnyűzenéig minden megtalálható

Hastáncosokat is láthatott a közönség
(fotó: Molnár Mihály)
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volt a repertoárjukon. A lányok forró aszfalton is könnyed táncokat
mutattak be.

Aki ezen a napon velünk volt, biztosan jól szőrakozott.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak, az Általínos Iskolá-

nak és a polgárőröknek, hogy mind ezt zavartalanul lebonyolít-
hattuk.

czirokné krizsán zsuzsanna

Motoros találkozó

Harmadik alkalommal került megrendezésre a csengelei
motoros találkoző. A szervezést az idén már a helyi klub végezte.
Az érkezőket - a Kormányos család jóvoltából - egy hatalmas, szal-
mabálákból készült öregasszony fogadta.

A rendezvényre 102 kétkerekűs jött el, még olyan távoli
r,árosokból is, mint Szeged és Kecskemét, de természetesen a
rulnyomó többséget a környékbeliek tették ki. A járművek között
lehetett látni a legmodernebb Kawasakitól kezdve aközel100 éves
r-eterán motorokig sokféle típust. A régi motorok többsége Csepel
és Pannonia volt,

A balástyai motorosok már harmadik alkalommal jöttek el,
most is nagy létszámmal. De szép számmal jöttek gyorsasági moto-
rok, cross motorok és chopperek is. Ezt amezőn7t ajapánmotorok
uralták.

A fiatal korosztály is képviseltette magát három ftível (Kor-
mányos Adrián, Szili Sándor és Seres Dénes), és mind a hárman
kaptak egy-egy különdíj at.

Az ügyességi versenyen 16-an indultak el. Szinte minden
versenyző kapott egy-egy üveg, a csengeli motoros klub
emblémáj ával díszített bort.

22 jármíi kapott még szépségdijat a klubtagok zsűrizése
alapján.
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Egy Harley Dayidson-os a motorosok közül
(fotó: Monár Mihály)

Az idén osztottunk ki először három kupát. Veteránok közül
egy Csepel volt a legöregebb. A szépségdíjat egy egyedi festésű
Suzuki Intruder kapta. Közönségdíjas egy gyorsasági Suzuki lett.

A rendezvény csúcspontjaként egy nagy tiszteletkört tett a
faluban a száz motoros, hatalmas feltűnést keltve.

A taláIkoző színvonala a korábbiakhoz képest javult, de még
további finomítások szükségesek. Örvendetes, hogy a rendezők
köre további aktív, kreatív tagokkal bővült.

Gyovai József

kiállítások a Faluh ázban
A könyvtár előterében Koncz Lajosné szervezésében mintegy

20 gobelint láthattunk. Ezek nagy részét a kisteleki Nagy Anna és
Geráné készítette, de a csengelei Répa Pétemé és Konczné is bemu-
tattanéhány művét.



Konczné a helyszínen is bemutatta a készítésifolyamatot
(fotó: Molnár Mihály)

Az érdeklődők a készítési folyamatot is láthatták, hiszen
Konczné bemutatta egy nagy méretű kép hímzését.

Az falusi művészeti iskolák áItal készitett rajzokat, festmé-
nt,eket, egyéb technikával készített képeket rendhagyó módon most
nem a belső termekben, hanem kívülről, az ablakokbanhelyezték
el, Így azokközelebb kerülhettek a közönséghez. Az alkotásokat az
április végi találkozőn már bemutatták, most az is megtekinthette,
akinek akkor nem volt rá lehetősége.

Molnár Mihály

Első áld ozás pünkösd vasárnapj án

Már három éve vártuk az első szentáldozásunk napját, Főleg
ebben az utolsó tanévben sokat készültünk rá a hittan órákon.

Pünkösd vasárnapján érkezett el a nagy nap. Reggel izgalom-
mal indultunk a templomba. Mindannyian fehér ruhába öltöztünk, a
lányok hajába fehér virágot tűztek.
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Megszólalt a harang. Tizennégy gyermek vonult be a

templomba ünnepélyesen. Elsőként a ministránsok köszöntöttek
bennünket, majd elkezdődött a szentmise. A Boldog herceg meséje
csodálatos volt, amiről Laczkő atya beszélt. Csak akkor lehetünk
boldogok, ha áldozatot vállalunk egymásért, a másik emberért.
Aztán végre felsorakoztunk. Következett a szentáldozás. Az első.
Boldogok voltunk, hogy Jézus szívünkbe költözött, A szentmise
végén a kicsik köszöntöttek bennünket. Ezután gyönyöní verssel és

virággal köszöntük meg szüleinknek a gondos nevelést.
A szentmise után tedtett asztal várt bennünket. Rengeteg

sütemény és tea került elfogyasztásra. Köszöryük szépen ezt a

felejthetetlen napot!
Csókási Livia, Gurdics Gábor, Erdélyi

Miklós és Rácz Vivien hittanosok

*lÉ {<

Prohászka Ottokár püspök az Oltáriszentségről való
elmélkedésében olvashatjuk: "En vagyok a kenyér.,. Erre egy mély
érzés felel: mi rád szorulunk, nélküled nem élhetünk, te vagy az
életgyökerünk, s voltaképp élettartalmunk lesz, hogy a szó szoros
értelmében vehessük, élvezzük, ehessük. Kenyerünk lesz. Az
Oltáriszentség a mi kenyerünk, enélkül meghalunk... Ezt éhezzük
tehát, és sietünk ltozzá."

Egy első szentáldozásról írni nagyon nehéz. "Ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan" - írja Saint-Exupery. Szívünk
legrejtettebb kincse, ami bennünk legbelül történik. A szó kevés, a

fogalmazás fogyatékos mindennek kifejezésére. De közös ügyünk és

felelős s égünk vigyázni mindarra, ami mos t megszület ett, kics írázott
a gyermekek lelkében, óvni hitüket, szép katolikus életüket.

Úirágbo, tudósítani első szentáldozásról ezért kell, és csak
így érdemes.

Dr, Szélinger Tiborné hitoktató
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Az elsőáldozók vendégül látása
(fotó: Nacsa Jánosné)

Hatodik csengelei torta-tűr a

Pünkösd vasárnapján ismét megmérette magát sok játszani
r ágyó ember, gyerek, és aki gyereknek étezte magát. Újra bebi-
zonyosodott, hogy meglett embereket is rá lehet venni játéI<ra.

bolondozásra.
Öt csapat indult a versenyen, majd mindegyik ismer1 már.

E_gvetlen vendégcsapatunk volt, a szegedi Ságvári Endre gimná-
zirrmból. Nagyon örültem ennek az ujdonságnak és szeretném ha
L e _skö z e 1 ebb tov ábbi vendégeket l áthatnánk körünkb en.

A feladatok közül talán a kakasoknak és tyukoknak elmon-
dott szerelmi vallomás, valamint a szépségverseny volt új, a csa-
patok viszont remekül teljesítették ezeket.

\t,
1'-

o
j,'''.. *

a.:-*\ \
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Teljesen új volt az - ígymond - utolsó feladat. Remek ételek
készültek bográcsban. Volt ott kakaspörkölt, pacalpörkölt, marha-
pörkölt, valamint lecsós csirkepörkölt, ez utóbbi elég jól leégetve.
Szóval mindenféle finomság kószült. Úgy gondolom, hogy ismét
jól szórakoztunk.

A pálmát az önkormányzat (Pluto) csapata vitte el. A
szokásos dijat, a hatalmas epertortát megosztották a többi csapattal.
Természetesen sok egyéb nyeremény is gazdára talált. Második lett
Nugy Sándor (Hófehérke) csapata, harmadik Vörös Tibor (Vízipók)
csapata, negyedik a Ságvári gimnázium (Dino) csapata, ötödik az
általános iskola (Pom-pom) csapata.

Ezűton mondok köszönetet a teljesség igénye nélkü1 azoknak,
akik ezt a versenf többféle módon segítették: Baraniri József,
Csókási Lászlő, Csókási Zoltán, Forgó Jenő, Kiss Ferenc, Kiss
Nándor, Általános Iskola és az Önkormányzat,

Kötélhúzásban is megmérkőztek a torta-túrások
(fotó: Molnár Mihály)
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Külön köszönetteltartozom azsűt'r tagjainak, akik úgy érzem,
pártatlanul v égezték feladatukat: Törköly Péterné, dr. Torontáli Re-
náta és Bararryi József.

Remélem jövőre egy jobb, érdekesebb vetélkedőn fogunk
találkozni, több csapattal, több és nehezebb feladatokkal!

Rényi LászIő

Lovaskocsis felvonulás
Az idei felvonulásra - id. Lengyel János szewezésének kö-

szönhetően - összesen 19 lóvontatású kocsi gyűlt össze.
A csaki zenekar ráuenditése után rendői felvezetéssel indult

meg a menet a Fahlhántől, a nagy számű járművek miatt kettő
sorban, néhol háromban is. Az első kocsin, amelyre kitűzték a
csengelei zászlőt, polgármestenink utazott, A fcíutca után beka-
nyarodtak az Á.pao ltcára, majd a pántlika út érintósével
visszatértek a Felszabadulás utcára. Az első megálló Csókási
Jenőnél volt. A kánikulának köszönhetően a háaigazdák alig
győzték aközel200 ftís vendég-sereget ellátni italokkal.

A menet innen a Béke és Május 1. utcán haladt tovább. A
Május 1, utca lakói szép számmal integettek a felvonulóknak. A
következő italos hely a korona söröző volt, itt víghné Juhász Anett
segédei rövid idő alatt 150 adagitalt osztottak szét.

Az Arany János utcában Baranyi József családja most is
megállította a lovas kocsikon utazőkat, és sokféle ital mellett sós
süteménnyel is kínálta a vendégeket.

Végül jött a megállás nélküli tiszteletkör. Sokunk megle-
petésére a menet már a kossuth utcánáI visszafordult. csak később
derült ki, hogy a felvezetést végzőknek balesethez kellett elvonul-
niuk, és a lovasok hűségesen követték a rendőrkocsit, míg birták,

A közel két órás felvonulás atán a Faluhíu;nát még egy kis
nőtéuás következett, majd mindenki mehetett haza készilni az esti
báka.

Molnár Mihály
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Hosszu sorban haladt a felvonulás
(fotó: Molnár Müály)

Falunapi bál

Május I9-e zálrő programja a Faluházban megrendezett bá|
volt. Este 7 őrátőI folyamatosan érkeztek a melegtől kissé tikkadt,
de mégis vidám vendégek.

Az előtérben útravalóul mindegyikünk kapott egy kicsit az

izzasztő italokból, A terembe lépve a tedtett asztalokra vonzották
tekintetünket a Sándor Józsefné által kreált gyertyás-virágos díszek.
Tovább haladva íiirkésző pillantásunk megakadt a színpad szélén
sorakozó nyereménytárgyakon, amelyek között ott pompéaott az e

pillanatig titokban tartott fődíj, a teleszkópos mountain bike
kerókpár, a Csókási fivérek felajánlása.

A vacsoráig hátralévő időben további kedélyt javító folyadék,
frissítők, sorsjegyek és ismerősök vadászása folyt. Eközben a Csáki
zenekar rendületlenül muzsikált.
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Elérkezett a táplálkozás pillanata. Sánta Ferenc polgármester
köszöntő szavai után a már megszokott polgárőr-pincér gamitúra
szétröppent az asztalok között a csábító falatokat rejtő tálakkal.

A jóllakásért vívott harcunk romjainak eltakarítását követően
a színpad előtti teret a kisteleki Pro Art tánccsoport vette birtokába.
A krilönböző versenyeken díjakat nyert tagok legfiatalabbika 8
esztendős volt. A legidősebbek a több éves gyakorlás eredmé-
n;"eként természetes, hogy profi szinten adtak elő a számomra esz-
méletlenül nehéz lépéskombinációkból koreografált műsorszáma-
ikat. Na, de a kisebbek sem maradtak el mögöttük! Szakmai árta-
lom nálam, hogy leginkább őket figyeltem, a jövő előhímökeit.Úgy
r.élem, ha majd elérik a most látott "öregek" életkorát, kenterben
verik az ő jelenlegi teljesítményiiket.

A kisteleki táncosok nagy sikert értek el
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Akáptázatos műsort a jól bevált szabad foglalkozás követte,
trécseltünk, sétáltunk, iszogattunk, íiistölögtünk, s aki már
kipihente a vacsora okozta tunyaságot, mindezen tevékenységeket
megspókelte tánccal.

Pihenésképpen megkezdődött a sorsjegyek eláwerezése.
Szokatlanul kevés maradt belőlük erre az akciőra, ugyanakkor
kisebb is volt a licitálási kedv a korábbiakhoz képest.

Dr. Jenei Rózsa Pálma helyettes jegyzőnőL,1ízásáva| indult az
idegek borzolása. A szebbnél szebb ajándékok megpihentek új

gazdájl*aál, s szánk szélét nyalogatva-rágva vártuk, kié lesz a fő
fogás? Fofiuna egy német fiatalembert, Wolfgang Steinert szemelte
ki magának. Bármelyikünk nyerte volna meg a csodamasinát, holt-
biztos, hogy nyeregbe pattan és körbebicajozza a táncparkettet.

Wolfgang másképp örült mázlijának: nevetve ölelte-csókolta paíJát
hosszú ideig.

Ezen eseményeket követően a szerencséje fiiggvényében ki
boldogan, ki enyhén lelombozódva follatta korábbi tevé-
kenykedését virradatig.

Egy német vendégnek kedvezett a szerencse
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Köszönet illeti mindazokat, akik tombola felajánlásaikkal
hozzájirultak a VIIL Falunapok báljához: Baranyi József, Csókási
Liszlő és Csókási Zoltín, Dénes Balilzs, Forgó Jenő, Kiss Ferenc,
Kuklis András, Kormányos Sándor, ifi, Kormányos Sándor, Lesták
Má§ás, Mészáros Ferenc, Nacsa Jánosné, Novák Imréné, Széplaki
Sándor, Tóth István, Víghné Jultász Anett,

kontesz Józsefné

koszorűzás és szabadtéri mise

Pünkösd másnapja ez évben is az emlékezésé volt. A
templom melletti I-II. világháborus emlékműre letették a tisztelet
virágait az önkormányzat tagai és dolgozói, az áIta|ínos iskola
igazgatősága, az egyház képviselői, majd a falu lakossága.

A hősökről való megemlékezés atánLaczkó Ferenc plébános

úr celebrált szabadtéi misét.
Törköly Ágnes

Kispátyás labdarúgó torna
Második alkalommal került megrendezésre a falunapi

kispályás foci toma. Öt csapat mérkőzött a kupáért,

A körmérkőzósek után a következő végeredmény született:

I. Pusztaszer 8 pont
II. MEBO Kft. (Csengele) 7 pont
III. Vigadó (Kistelek) 5 pont (6:6-os gólkülönbséggel)
rV. Haverok (Ópusztaszer) 5 pont (3:3-as gólkülönbséggel)
V. Smafu (Csengele) 1 pont
A III. és IV. helyezett csapatok között a több rugott gó1

döntött.
A torna gőlkirálya Tőth Zoltán (Pusztaszer) lett. Legjobb

kapus díját Fehér János (Smafu) kapta. A legjobb játékos címet
Tóth István (Vigadó) nyerte el.

Kun-Szabó Tibor
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Megalakult a Motoros Klub
Több hónapos előkészítés után 2002. április I7-énmegalakult

a Csengelei Motoros Klub a csengelei Fallházban.
Az egyesület 14 ftível jött létre, remélhetőleg a létszám

folyamatosan bővülni fog, Elnöknek Gyovai Jőzsefet, alelnököknek
Tóth Tibort, Papp Istvánt és Kovács Ferencet váIasztottákmeg. Az
adminisztrációs munkák végzésével az egyetlen női tagot, Törköly
Ágnest bíztákmeg,

A klub emblémáját Tóth Tibor készítette el, és minden tagnak
csináltatott egy-egy pólót is. A csengelei falunapokon már ebben
szerepeltek a falunkbéli motorosok.

Az egyesület bírósági bejegyzése folyamatban van.
Első kirándulásként a kígyósi motoros találkozőra látogattak

el.
M. M.
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Századík születésnapok
Csengele község tekintetében több évtizede nem fordult elő,

hogy ugyanazon évben több sztízéves lakost köszönthettünk.
A 2002-es esztendő különleges e tekintetben, május 27-én a

harmadik szózéves csengelei polgárt, Papp István Akácfa u. 1.

szám alatti lakost köszönthettük. Az önkormányzat és a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói nevében Sánta Ferenc polgdrmester úr
kívánt nekijó egészséget és sok boldogsdgot.

Papp Istvánt gyermekei közül sajnos csak leánya köszönt-
hette, akí szegedi lakos, Három gyermeke a sors kegyetkn
csapása miatt nem érhette meg édesapjuk 100. születésnapját,

A családi ünnepen 8 unokdja, 13 dédunokúja és 3 ükuno-
kdja vette körül.

Tűh Isndnné

Kiegészítések és helyesbítések a csengelei
tel e fo n sz ám -j e gy zékhez

Bangó Péter Tanya 627 . 06-3014 I83 777
Bartucz Menyhértné Csatoma u. 2. 06-2019 424 594
Czibolya Anita Tanya327, 06-2013 928 634
Csáki Lászlőné Tanya 581. 06-3014 323 248
Edlich József Tarrya7l4. 06-3014 136 356
Franczia Gyöngyi Dőzsa György u, I7. 06-3013 881 082
Hegedűs Erzsébet Petőfi Sándor u. 2. 286 257
Hunyadi Ilona Tarrya2)). 06-3012 658 284
Kormányos Sándor ifj. Felszabadulás u.2lB. 06-3014 645 472
Kormányosné Váradi Ildikó Felszabad. u.2lB. 06-3014 775 929
Molnár Jánosné Tanya 464. 06-7012 406 638
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Pálnok József Tanya 40,
Széplaki Tibor Csatorna u. 10.

Tisóczki Ferenc ifj. Arpád u. 3.

Tóth Tibor dr. Tisza u. 6.

Törköly Ágnes Felszabadu|ás u. 42.

06-3013 255 676
286 2I9

06-3014 057 720
06-3014 799 342
06-7013 32I303
06-3014 435 776

KDlUrarrrc receptjeim

Különleges töltött csirke
Hozzávalók: ] sütni való csirke, 4 csirkemáj, 2 fej vörös-

hagyma, 2 nagy cikkfokhagyma, ]0 dkgfőtt íijstölt sonka, 4 nagy
paradicsom, I0 dkg reszelt sajt, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 5 dkg
mazsola, 2 tojás, ] citrom héja, 2 evőkanál és ] teáskanál vaj, I te-
áskanál piros paprika, kevés olaj, őröltfehérbors, só.

A konyhakész csirkét kívül-belül sőzzuk és borsozzuk. A
csirkemájat vágjuk kis kockákra, és a 2 evőkanál vajon pifitsuk
meg.Hozzátesszük az aprőravágott vöröshagl.rnát, és akis kockák_
ra vágott sonkát, a meghámozott, negyedekbe vágott paradicsomot,
és néhány perces kevergetés uténhűzzlkle atűzről. Amikor kihűlt,
keverjük el a zsemlemorzsával, reszelt sajttal, mazsolával, tojással,
reszelt citromhéjjal, zűzott fokhagymával, őrölt borssal, sóval.

A masszát töltsük a csirke hasüregébe, és a bőrt vanjuk
össze. Forrósítsuk meg az olqat, pifitsuk meg a csirkét, majd leta-
karva pároljuk 55-60 percig. Melegítsük meg a teáskanál vajat, és a
piros paprikát keverjük el benne. Kenjük meg a csirkét mindenütt,
és forró sütőbe tolva süssük ropogós pirosra.

Jő étvágyat|
Nemere Ilona
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cFoci krónika

Kapusváltás után
2002. május 20. Csengele - Pusztamérges 3:0 (1:0)

Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Pálfi, Polonkay, Pataki, Heim
(Túri 60.'), Mészáros, Góra (Zsemberi 80.'), Kis (Haraszti R. 70.')

Wenner.
Csengelei góllövők: Kis, Wenner, Haraszti R.
Magabiztos győzelmünket visszatérő kapusunlcnak köszönhetjük,

akt tabb bravúrt is bemutatott és eg1,1 ] ]-est is hárított,

2002. május 25. Balás§a II. - Csengele 3:1 (0:1)

Csengele: Bencsik, Szabó (Vincze 46.'), Ambrus, Polonkay (Túri
20,'),PáIft, Pataki (Zsemberi 80.'), Heim, Góra (Poór 85,'), Harasz-
ti R., Kis, Wenner.
Csengelei gőIszerző : Góra.
Biztos győzelmet vettek el tőlünk a játékvezetők.

***

Befejeződött a Csongrád Megyei Labdarugő Szövetség által
rendezett 200112002. évi kispályás labdarugó bajnokság, mellmek a

szegedi Vedres szakközépískola adott otthont.
A legmagasabb osztályban 10 csapat közül a Kuszi FC

harmadik helyen végzett 9 győzelemme1, 4 döntetlennel és 5
vesztes mérkőzéssel. A gólarány 63-55 volt. Összesen 31 pontot
szereztek.

Csapattagok voltak: Kopschicz Péter, Badgi Ferenc, Bencsik
Attila, PálftLászló, Tóth Szabolcs, Farkas Zo|tán, Mészáros Gábor,
Móra Tibor, Szabó Béla, Süli LászIő, Yárszegí Richárd, Heim
Tamás, Kubát Baláns, Wenner Balázs, Dancsok Csaba, Majoros
János.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Fogorvosi asszisztensnőt keresek érettségivel! - Információ dr. Balikó Kata-
linnál (telefon: 286 017)

Eladó a Csengele, Tanya 279. szám alatti ingatlan. Erdektődni lehet Barna
Józsefnél a 06-30/2 546 349 telefonszámon.

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Erdeklődni: Csáki Lászlóné

Csengele, Tanya 581., telefon: 06,3014 323 248

Táp{akarmány kereskedésemben tiizelŐ- és építőanyagot (PB-gáz, betongerenda,

cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb,) is árusítok. Előrendelés

esetén néhány napos határidővel házhoz száI|itom a megrendelt anyagot. Gyors

kiszolgálás, kedvező árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig '7 -tőI 13 őráíg.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

8 286 241 d06-30l3 228 453

Fotó szaktizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép j perc alatt!
- Fénymásolás Aj és A4 méretben!
- Gyetmeksorozat, ballagás, eskiivő-lakodalom, egyéb rendeményekfelvétele.
_ Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagl választékban

kaphatók!
- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás.

- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N acs a J áno sné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16.

B 257 786, este; 329 659 É06-30/2 638 168

A csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. e-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő,. Kontesz Józsefné


