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Karőcsony ás újév
Kedves csengelei lakosság!

A karácsony egy olyan tinnep, amely a jőakaratí emberek
számára egy életre szőIő értelmet ad. Karácsony a legszebb,
legbensőségesebb ünnepünk. Az az erő, az a hit amit Mária adott az
emberiségnek Jézus megszületésével, egy olyan fényt, egy olyan
jelet adott az embei szellemnek, ami örökre meghatánozta az
emberiség hitét, mint egy iránytűként működő útmutató. Karácsony
fényet nem az ajándékok nagysága határozza meg, hanem a

cselekedeteink, viselkedési normáink tehetik széppé, varázslatossá
e szent ünnepet.

Endrődi Sándor, Karácsony című versében a következőket
irja:

"Mintha az a sokfa
Egyetlen fa volrta
S az egész világot
Betakarná lombja.
s mintha az a sok szív
Mind egy nagy szív volna
Egymásra hajolva
Mind együtt dobogna."

Karácsony után mindjártrárl< köszönt azőjév. Ekkor mindig
nagy bizalommal, nagy tervekkel próbálunk a jövőbe tekinteni. Új
tervekkel, új lendülettel tervezzik a jövőt. Amíg az embernek
tervei vannak, addig tud aktívan dolgozni, alkotni.

Községünk lakosságának, barátatmnak azt kivánom, hogy a

2004. évben jobban boldoguljon, tisztességes munkájaáIta| előbbre
tudjon lépni! Kívánok egy kiszámithatő gazdasági évet! Kívánom,
hogy legyen hitünk, akaraterőnk és jó egészségünk!Kívánom, hogy
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az lgazl ajándék a szeretet, a tiszte|et és a megbecsülés legyen!
Kír,ánok áldott, békés karácsonyt, ami maradjon is a szívekben
nag} on sok! Karácsonyra, és minél több esztendőre.

Csengele, 2003 karácsonyán
sánta Ferenc

polgármester

ONemere űz eszperantóról II. rész

l{yelvtudás három hónap alatt
Zamenhof lengyel orvos 1878-ban alkotta meg az egyszerű
nyelvtanű eszperantót. Ez a nemzetközi nyelv annyira elterjedt,
lngy az írók nemzetközi szövetségének, a PEN-nek is van
eszperantó szervezete. Ennek elnöke a falunkban alkotó Nemere
Istvdn, akit e nyelv történetérű és jövőjérű kérdeztem

Lengyelországban kötötte első két bázasságát. Az egyház
hivatalos nyelve a latin. Lengyelországban milyen nyelven folyt
a szertartás?
- Akkor még nem laktam kint, csak kimentem az esküvőre.
Lengyelül még nem igazántudtam, azt odakint tanultam meg. Az
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első feleségem eszperantista volt, vele ezen a nyelven beszéltem.
Volt egy hatalmas ismeretségi köre. Egy 100 ezer lakosú egyetemi
városban laktunk. A lakodalom úgy zajlott le, hogy az első nap
voltak a rokonok és a barátok, második nap az ő lengyel baréúai, a
harmadik napon pedig csak eszperantisták, Mindegyik napon
megtöltöttürrk egy nagy termet. Volt egy eszperantista pap is. Ez a

katolikus pap eszperantóul gyóntatott meg, és eszperantóul zajlott
Ie az egész szertartás. Teljesen normális volt. Gondolom, engedélyt
kért a püspökétől, akitől meg is kapta ezt azonnal. Ne felejtsük el,
hogy Lengyelországban olybá veszik kicsit, mintha ők találták
volna fel az eszperantót, vagy ők alkották volna meg. Így ennek
sem egyházi, sem más akadálya nem volt.
Büszkék a lengyelek az eszperantőra?
- Büszkék. Sőt vannak olyan "soviniszta" lengyelek, akik a legna-
gyobb lengyelnek éppen ezt a Zamenhofot lartJák, mert egy ilyen
eszközt adott a vllágkezébe.
Mi a jövő?
- Majd meglátjuk! Pillanatnyilag mindenkinek úgy tűnik. hogy az
angol mindent letarol. De nem szabad elfelejteni, hogy az angol
önmagában abszolút nem alkalmas a világnyelv szerepére. Minden
jellemzője pontosan ellenkezője, mint amit egy világnl,elr,től
elvárunk. Nem én mondom, nyolcvan éve nyelvészek állapították
meg, hogy a világnyel\,,től a^ várjuk, hogy egyszerű legyen,
könnyen tanulható legyen, kiejtése mindenütt a v ilágon e gy{orma
legyen, a kiejtés és az írott szöveg ne térjen el egl.rnástól, stb. Ez
mind vonatkozik az eszperantóra, de egylk sem vonatkozlk az
angolra. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tendencia nem az angol
javára mutat. Bármilyen furcsán is hangzik, bárki is l,itába száll
velem, azt merem áIlítani, hogy angolul egyre kevesebben
beszélnek. Arányalban, nem szám szeint. Mellesleg az angol
nyelvű országokban élők a világ lakosságának csak a 6 %-át
jelentik, 4 50 millió embert. Ezekben az országokban is születnek
gyerekek, van népszaporulat is, azon kivúl ezrek és tizezrek
tanulják meg, vizsgáznak angolból. Ezek száma is szépen nő, egyre
nagyobb lesz. Ugyanakkor avllág egészen más irányba megy. Nem
árt tudni, hogy kb. 200 gyerek születik egy percben. Ezek közü1
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180, de lehet, hogy 190 olyan országban fog születni, ahol angolul
nem beszéltek soha, és nem is fognak, különböző okokból. Tehát
az angolul beszélők aránya a vílág népességén belül egyre
csökkenőben van. Ez nem segíti igazáből az eszperantőt, de valamit
jelenthet. TaIán egyre többen lesznek, akik felfogiák, hogy az
eszköz már régen készen van, egyszerű, könnyen elsajátítható, és
nem kell évekig kínlódni.
Ön találkozik külföldiekket is. Melyik az alegtávolabbi ország,
ahonnan eszperantistával hozta össze a sors? Vagy ma már
nincs távolság?
- Aki ezekben a körökben mozog, annak szeme sem rebben, ha jön
vele egy afrikai, és eszperantó nyelven beszél. Pár éwel ezelőtt egy
valamilyen gyűlésen egy nepáli mellett ültem. Azzal is jókat
beszélgettünk. Paí éwel ezelőtt Máltán jártunk, és ott is
megkerestem egy kollégát, aki eszperantó nyelven is ír a máltai
mellett. Egyébként a máItai nyelv az arab egylk változata, csak
latin betűkkel írják. Nagyon érdekes dolgokat tudtam meg tőle és a
társától. Egy egész estét átbeszélgettünk, és olyan dolgokat tudtam
meg, amikhez sohasem jutottam volna hozzá az útikönyvekből. Azt
meg kell említenem, hogy az eszperantista személyes kontaktus
sokkal többet jelent, mint bármilyen nyelven való kapcsolat. Ha két
angolul tudó találkozík, beszélnek 2-3 mondatot egymással és
slussz. Viszont az eszperantisták általában támogatják is egynrást.
Míg ilyen "kevesen" vagyunk, ez az összetartás működik is, Talán
nem is lenne baj, ha sokkal-sokkal többen lennénk, és nem is
kellene összetartani, mert mindenki használná ezt a nyelvet.
Nagyon furcsa dolog ez, mert a világon ez az egyetlen olyan
mozgalom, mely önmaga megszüntetéséért kizd, vagyis azért,
hogy ne legyen már rá szükség. Azért küzd, hogy minél több ember
beszélje ezt a nyelvet, és amikor már olyan sokan fognak beszélni,
akkor az eszperantista szövetségek, mozgalmak értelmüket vesztik,
meft a mindennapok normális részévé válik maga a nyelv.

Cr -ly)
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Polgármester: szerda 10-12
Jegyző: szerda9-12
Gazdálkodási osztály: kedd és szerda9-I2 és 13-15
Adóosáály: hétfo és szerda 9-I2 és 13-15
Építési osztály: szerda9-72 és 13-15
Igazgatási osztály : kedd és szerda 9 - 12 és 1 3 - 1 5

Szociálpolit|kai osztály: hétfő és szerda 9-I2 és 13-15

C s ütö rt ö kö n az ü gyféIfu g adás s zün etel !

Hetven éven felüliek
köszöntése

Községünkben már hagyománnyá váIt december folyamán a
70 éven felüliek köszöntése.2003, december 10-én délután ismét
megrendezésre került az ünnepség.

Közel 300 fo gyülekezett a Faluháa nagfermében. Köszön-
tőjében Sánta Ferenc polgármester méltatta az idős kor szépségeit
és a közelgő ünnep jelentőségét, valamint jó egészséget kívánt a
jelenlévőknek. A bevezető után a helyi művészeti iskola növen-
dékei, a népdalkör és citerazenekar adott színvonalas műsort. Végül
a jelenlévő időseknek átadtuk az önkormínyzat által készített
karácsonyi aj ándékcsomagokat.

Reméljük, mindenki jőI érezte magát ezeí a délutánon!

Tóth Istvánné



O Csengele króruikája címmel

Készül Csengele története
A Csengelei Krónika című lap a kezdetektől nagy súlyt

he|yezett a hellörténetitárgyí írások közlésére. I992-benmég úgy
tunt, hogy falunkról kevés fellelhető adat maradt fenn, mivel
évszíaadokonkeresztülSzegedtanyavílágáhoztartozott.

Az eltelt több mint egy évtízed bizonytotta, hogy sok
anyagot lehet találni Csengeléről, csak úgy, mintha a tút a szal-
makazalban keresgélnénk. A helyi lapban sorra jelentek meg
múltunk emlékeiről szóló írások, melyek főleg visszaemlé-
kez é s ekre hagy atko ztak,

Közben beindult a hiteles dokumentumok (folyóíratok, köny-
vek, levéltári anyagok, stb.) feldolgozása is, ami számos új adatot
hozott, illetve a régieket helyesbítette.

A 11 év alatt összegyűlt tudással most a nagyközőnség elé
kívánunk lépni. A jubileumi, X. Csengelei Falunapokra meg fog
jelerrrri községünk története. A kb. 350 oldalasra teryezett könyvet
a témát jól ismerő heIyi szerzők írják: Ceglédi János, Czirokné
Krizsán Zsuzsanna, Hegedűs Erzsébet, Katona Attila, Kontesz
Józsefné, Kordás István, Lantos István, Lantosné Horváth Irén,
Molnár Mihály és Vincze János. A szetzők közül sajnos három már
nem él: Papp Istvánné, Török Ferencné és Veszelkáné Gémes
Eszter,

Hogy mit fog tartaImazni a könyv? Nézzük sorban!
Kezdetként Csengele történeti kronológiája az Y, század

elejétől napjainkig sorolja fel időrendben a falu fontosabb
történéseit.

A következő nagyobb témakör a régészet Elsőként egy
középkori pénzeket tartalmaző kincsleletről, majd a Csengele
területén végzett ásatásokról lehet majd olvasni.

Ezután jönnek a szélmalmok - kettő is volt! - és a motor-
malom története.
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Az egyesületek, szövetségek közül feldolgozásra került a

Földmunkás Szövetség Csengelei Csoportja, a Csengelei Mező-
gazdasági Egyesület, a Csengelei Levente Egyesület és a Csengelei
Polgárőr Csoport históriáj a.

A közösségi életről a Bálozás az ]930-as években című
tanulmány, a munkás hétköznapokról a Csengelei cséplőmunkások

fényképeken és a Tejfeldolgozás a csengelei tanyákon cimú írások
szólnak, Lantosné Horváth Irén a település néprajzáí., népéletét
foglalja össze.

A Horthy-rendszerben elismert gazdáIkodők voltak a v ttézek.
Történetüket a Vitézi telkek Csengelén című tanulmány dol,gozza
fel.

Csengele csak 1950-ben lett önálló község, azonban a

közígazgatás már korábban is megtalálható volt itt. A több mint 60
éves működésről is született egy írás.

Móg nyomtatásban nem jelent meg falunk I. és tr. világ-
háborús hősi halottairől, áldozaíatről összefoglaló tanulmány. Az
emlékművön szereplő összes személyről összegyűjtötnik az
elérhető adatokat: születési hely, születési idő, anrja neve,
foglalkozás, lakhely, rendfokozat, melyik alakulatnál szolgált,
mikor halt meg, mikor tűnt el, milyen kittintetésben részesült. stb.

A téma feldolgozásába bekerült még olyan 4 első, és 12 második
világháborus katona is, akiknek a neve nem szerepel a gránitlapon.
Kevesen tudják, hogy I924-ben olajfestményt készítettek az első
világégés csengelei hőseiről. Enől is írunk. Sajnos a festmén;,
hollétéről már senki sem tud. Az emlékmű megvalósulásaról is
részletesen írunk.

C sengele I 9 44- es szovj et megszállásárőI rész|etes tanulmány
született. A korábban - a Csengelei Krónikában meglelent - írás
után még újabb adatok merültek fel.

Falunk egyháztőrténetét Papp Istvánné az l990-es évek első
felében részletesen megírta. Az azőta eltelt időszakot Katona Attila
dolgoáa fel. Érdekessógként a templomot atervező építész mutatja
be az olvasóknak.

Török Ferencné még l962-ben írta meg szakdolgozatát,
Ebben szerepel az 7956-os események leírása is. Mivel ettől jobb
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an!,ag nem került elő, ezt fogjuk közölni.
A rendfenntartás csengelei történetét egy hosszú írás dol-

gozza fel. A persecutori szolgálattől a mai kőrzeti megbízottig jut
el a történet, nem feledkezve meg a betyárvilágról sem.

A csengelei posta története a20. század elejére nyulik vissza.
Ceglédi János hivatalvezető sok érdekes adatot közöl azeltelt közel
100 évről.

Ugyanilyen részletes feldolgozás szőI a győryszertárről, a
közegészségügyről, atűzoltőságról és a temetőről. Sok olyan adatot
közölve, melyek eddig nem voltak ismertek.

A közoktatást Lantos István dolgozta fel. A korábbi ilyen
történet óta számos újabb adat merült fel, így teljesen újra kellett
ími az iskolák történetét. Erdekesség - és a későbbi kutatóknak
csemege - az az összeállítás, mely 1890-től kezdődően, iskolákra
lebontva közli a tanulói létszítmot. Hatalmas munka volt az eltelt
I14 év alatt tanítő pedagógusok neveinek összegyűjtése. Ők is
iskolánkénti lebontásban, időrendben szerepelnek, Czirokné az
Alapfokú Művészeti Iskola, Konteszné az ővoda históriáját írta
meg.

Bizonyára sokan emlékeznek még, hogy milyen sok termelő-
szövetkezet volt községünkben. Ezek története is feldolgozásra
került.

Csengele főldrajzi neveiről szóló tanulmrány már közlésre
került a helyi lapban. Az anyaggyűjtés azonban nem fejeződött be.
Számos újabb név és adat merült fel. Érdekesség például, hogy a
szakirodalom szerint területünkön két Pernyehalom is volt, melyek
közül a Petőftszállás-Csengele határon lévőt Kisdöbörcsöknek is
nevezték. A Hármas árkú kápolna elnevezés pedig arr;avall, hogy a
Kiskunmaj sa- J ászszentlászló-Csengele hármas hatámá| egy mezeí
kápolna állt - több mint két és féI évszázada,

A Kalandozások Csengele történetében cimű írás ar. ól szól,
hogy milyen sok dolgot teweztek annak idején, amiből végül nem
lett semmi (vasút Csongrádra; falu helyének meghatítrozása;
koldustelep, tüdőszanatórium létesítése ; stb. )

A kötetet a Csengelei Falunapok 1995-2003 közötti részletes
története záqa.
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Az első Csengele történetéről szóló monográfia a tervek
szerint sok-sok fényképet, dokumentumot fog tartalmazni. A 350
oldalból erre kb. 50 oldalt szánunk.

A könyv kis példányszámban fog megjelenni. Csak annyit
adunk ki belőle, amennyire előfizetés lesz. A költségek kímélése
végett szinte kézimunkával fognak kószülni. A kötetek sorszá-
mozya lesznek, és kérésre a tulajdonos nevét is bele-nyomtatjuk.

Még fiiggőben van, hogy milyen lesz a borító. Ha sikerül
szponzort szerezni rá, akkor nyomtatott lesz, és könyvkötószetben
állíttatjuk össze a művet. Ha nem lesz támogatónk, akkor
spirálozással fog megjelenni. Annyl azonban bizonyos, hogy a X.
Falunapokra mindenki kézbe veheti a Csengele krónikáját!

A Szerk.

köszönik az ovisok
Az óvoda dotgozói és 50 kisgyermek nevében megköszönöm a
kedves szülőknek,,továbbá a Szülői Munkaközösség tagiainak a
munkáját, felajánlásaikat, amelyekkel 2003-ban támogatták
óvodánkat. Mindannyiuknak békés boldog új esztendőt kivá-
nok! 

Tóth-Andorné Farkas Eva
vezető óvónő
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Mikulás a polgárőr gyerekeknél
A polgárőrség invitálására második alkalommal látogatott el

Csengelére a fehér szakáIlű Télapó, hogy a jól viselkedő polgárőr
c s emetéket me gutalmazza.

Az ldén is id. Lengyel János váIIaIta, hogy lovas fogatával
kalauzolja a Mikulást és három krampuszát Minden gyermek ki
lett faggatva aíra vonatkozóan, hogy milyen a maga1artása 99 oÁ-

uk jól viselkedik, a maradék pedig megígérte, hogy szót fog
fogadni a szüleinek. Így u zsákban elhelyezett mind a 24 csomag
gazdára talált,

A piros ruhás öreg ígórete szerint jövőre is el fog látogatni
falunkba.

M. M.

A Faluh áz nyitva tartási rendje
09 - I1 Könyvtár
13 - I7 Társastánc és zeneoktatás
19 - 2I Asztalitenisz
14 - 15 Színjátszás
14 - 16 Kézműves foglalkozás
09 - I] Könyvtár
13 - 17 Társastánc és zeneoktatás
14 - 18 Zeneoktatás
14 - 16 Szolfézs
18 - 2I Népdalkör
19 - 2l Asztalitenisz
13 - 14 Gyógytorna
17.45 - 19.15 Dzsúdó
18.30 - 20 Foci edzés
20-2I Nyílt teremfoci

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek



A T eleház szolg áltatás ai
Fénymásolás (fekete-fehér)
,\4 egyoldalas

'A.4 kétoldalas
.A.3 egyoldalas
A3 kétoldalas

l\yomtatás
'A.4 

fekete-fehér (szöveg)

'A.4 fekete-fehér (képekkel)
A4 színes (szöveg)
A4 színes (képekkel)

Irodai szolgáltatások
Fax küldés
Fax fogadás
Számítógép hasznáIat
Szkennelés

Névj egyk árty a készítés
Fekete-fehér
Színes

lnternet használat

SpiráIozás
1-100 oldalig
100 oldal felett

I2

10 Ft/oldal
15 Ft/lap
20 Ft/oldal
35 FtÁap

10 Ft/oldal
20Ftloldal
30 Ft/olda1
70 Ft/oldal

100 Ft/oldal
25 Ftloldal
L2OFtlőra
50 Ft/oldal

15 Ft/db
20Ftldb

450 Ftlőra

i50 Ft
200 Ft

A Teleház nyitva tartási ideje: hétí, 9-]7, kedd ]3-]7,
szerda 9-]7, csütörtök ]3-]7, péntek 9-17. l2-től I3 óráig
ebédszünet van.



13-

1 oÁ-ot a pol gátrőröknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zolrnak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom támo-
gatására ajánlották fel, A befolyt összeget a polgárőr szolgálatok
üzemanyag költségének fedezésére fordítottuk. Kérjük, idén ó
nyujtsanak segítséget a munka folytatásához!

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: 18463653-1-06.

I@lrndrenc receptjeim

Töltött ponty
Hozzávalók: másfel kilós ponty, 4 zsemle, 2 dl tej, 4 tojás, ]

közepes fej vöröshagyma, ] csokor petrezselyem, őrölt bors,
pirospaprika, só, l0 dkg vaj, 2 kg krumpli, 3 dl tejíöl.

A halat megtisztítjuk, a két oldalát sűrűn beirdaljuk, Csak a
hasi uszonyt vágjuk le, a farok és a háti uszony maradjon rajta.

Az aprőra vágott vöröshagymát egy kevés olajon meg-
fonnyasztjuk. A tejben megáztatott, kinyomkodott zsömlét, a
pidtott hagymát, az aprőra vágott petrezselyemzőIdet összeke-
verjük, sőzzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával, llozzá-
tesszük aha| mé$át és tejét, és masszát készítünk belőle, Megtöltjük
a hal hasüregét, és fehér córnával bevarg'uk.

Mély tepsit, vagy hossákás tűzállő tálat kiolajozunk, hasáb-
krumplit rakunk bele, amit megsózunk, megborsozunk. A b,alat a
hasára á|Iitva a krumpli közé tessziik. Vajdarabkákat tördelünk rá,
és közepes hőmérsékleten másfél őráig sütjük. Meglocsoljuk
tejföllel, 5 percre visszatoljuk, majd tálaljuk. Almakompóttal
fenséges.

Nemere Ilona



Kiegészítések és helyesbítések a
t e le fo n szám-j egy zékhez

Jónás Szabolcs Tarrya 502.
Lantosné Horváth Irén Petőfi u, 1/A.

Rácz Ferencné Vadgerlés u. 1 1.

06-7015 469 635
286288,06-30/5 383 373

inszirena(Dfreemai 1. hu
06-7015 616 9I9

14

Tóth Sánd or Tanya 499. 06-2al2 458 500, este: 06-7012 250 l80

Hirdetések
2120 négyzetmétet alapterületű hobbikert eladó a Má,lu9 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni lehet:

Kuklis András, Csengele, Május í,u.2I. szám.

Vegles tüzelésű német kályha (üveges elejű) tijszerű állapotban
eladó! (Igyanitt CD vezérlésű, CLARION típusú autós rádiós-
magnó 4 x 45 Wattos, 4 db hangszóróval eladó! Erdeklődni: Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372.

Eladó gázzal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535.. számu tanya I hektár folddel.
Nortonkut és ipari áram van, Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Árpád u. 14. szám. l 286 2I1

MTZ-8O-as traktor eladó. l-u:ányár:400.000 Ft. Érdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. Ü 06-3012 951 901
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A Jázmin virág- és ajándékbolt (presszó udvar) ajánlatai:
- csokrok, különleges alkalmi csokrok (egújabb irányzat szerint),
- cserepes virágok, virágkosarak,
- rendezv étty ekre, ün n ep ség ekre asztali dhxek, dekorációk,
- esküvőre menyasszonyi csokrok, egyedi asztali, aató és húttér
dekorációk,
- menyasszonyoknak ingyenes tandcsadás (ruha, , meghívó, stb.),
- szárazvirdg csokrok, fali díszek,
- sírcsokrok, koszorúk (különlegesek is) igényes kivitelben,
- selyem szálas és csokros virdgok,
- műalup ú koszorúk felújítása.

Nyitva keddtől szombatig 8 és 12 kőzőtt, illetőleg igény szerint
a lakáson bármikor. Telefon 06-3012 ó58 284. Szeretettel várom
régi és új vásárlóimat!

Hunyadi Icu

Ha bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdulmai, izomhúzóddsa, fájdalmas ízüIeti mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiús
kezelést nagy méretű lámpával.

Erde*Iődni: Kormtínyosné Váradi Ildikó gyógytornásznál a
Csenggle, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

É64"

& A legújabb
ELEKTROMOS rEnnrpÁnt
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás é s g aranciális s zerviz a
138.500 Ft

technika óö
Há|őzatrő| tölthető. Egy

100 km üzernköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héu-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

E 286 24I é06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gy erme ks or oz at, b al l a gás, e s küv ő J ako dal om, e gy éb r ende m é -ny e k
felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagl
v álasztékb an kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás I nap alatt!
- P as ztell - é s olaj lrep ek v ás ár olható k !

Nacs a Jáno sné fényképé sz

@ 257 ,uu, ,,íli';tr:,f"#;:,:rí!T,U ::,

Cs6ríoelei/

lffinflfua,
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja rás sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás,tltca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefiré


