
XII. évfolyam 2. szám 2004.január 15.

Szegedi kupagyőztes a
Kuszi FC

A sporteseményről szóló írásunk a 27, oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Gyula)
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1 oÁ-ot a pol gátrőröknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond mindazok-

nak, akik jövedelemadójuk I %-át a polgárőr mozgalom támo-
gatásóra ajánlották fel. A befolyt összeget a polgórőr szolgálatok
üzemanyag költségének fedezésére fordítottuk. Kérjük, idén ő
nyúj ts anak segíts éget a munka folytatás ához !

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

.Mobil telefonoknál

Hamarosan magasabb
lesz a térerő

A mobilosok a megmondhatói, hogy mennyi bosszúságot
okozott az épileten b elüli t elefonálás. E 1ég v o1t e gy k icsi elmoz-
dulás, és máris nem lehetett érteni a beszélgetést.

A szolgáltatóknak is tudomása volt erről a problémáról, így
még a 2002-es év nyarán teniletet béreltek a falu közelében, a
benzinkút mögötti részen, A kivitelezés azonban elhúzódott, csak
az elműlt esáendő végén raktákle az átjátszó torony alapjait. Ez év
elején már el is kezdték összeszere|ni az 50 méteres építményt.

kezdetben az építtető, a pannon GsM előfizetőinek ellátását
fogjaj avitani a torony, de a tervek szerint a westel is helyet fog
rajta kapni.

M. M.
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Mi történt a 2003-as évben
Csen9elén?

Január 13-tól Rácz Sándor lett a falugazdász. A korábban ezt
az állást betöltő Gregus Sándorné Pusáaszerre került.

Yíncze János országgyűIési képviselő január 28-án fogadó-
őráttartott afaluhéaban Lakossági érdeklődés nem volt.

Február I3-á.n' l'artolÍa a félévi nyilvános vizsgáját az AIap-
fokú Művészeti Iskola,

Februar 15-én befejeződött a kiskunmajsai teremfoci baj-
nokság. Falunkat két csapat képviselte. A Kuszi FC nyerte a kupát,
míg a MEBO Kft, 9. helyezett lett.

Március 8-án a hagyományos nőnapi bál keretében a csen-
gelei ftrvószenekar lépett fel nagy sikerrel. A bál szépe Erdélyi
viktória lett.

Március 22- én Zákányszék kulturális életével ismerkedhettek
azok, akik a Faluhínban megrendezett "Szomszédoló"-n részt
vettek.

Március 24-én Kuklis Ferenc vállalkoző új, korszerű boltot
nyitott meg Erdősaroknál a régi fahaz mellett. Kis ünnepség kere-
tében a csengelei polgármester vágta átí. a szalagot, majd a plébános
szentelte fel az épületet.

Március 28-án egészségügyi napok kezdődtek, ahol a
ttidőszűrés mellett vérnyomás mérést, vércukor vizsgálatot, csont-
sűniségi vizsgálatot és nőgyógyászati ráksztírést is lehetett végez-
tetni.

Április 5-én Csengele szerepelt Zákányszéken a "Szom-
szédoló" keretében.

Április 11-én a Csengelei Polgárőr Csoport három vezetője a
kisteleki Rádió 7 vendége volt. A két órás "Napraforgó" műsorban
Sövény Tibor faggatta Kucsora Pétert, Magony Józsefet és Bangó
Pétert a polgárőri munkáról,

Április 26-án 20 település részvételével került megrendezés-
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Te a Csongrád megyei falusi művészeti iskolák hatodik talá|kozőja
a F aluháuban. Közel 600 gyermek adott szítrnot tudásáról.

A május 3-án rendezett Arany Ászok országos kispályás
labdarúgó kupa szegedi elődöntőjén 50 csapat közül az országos
dr;ntőbe jutott a csengelei focistákból álló Kuszi FC.

Május hónapban eltemették Igács Jánosné tanítónőt, aki
hosszú ideig falunkban tanított.

Május 19-ón komoly szívműtét után újra munkába állt a falu
régi orvosa, dr. Varga Ferenc.

Június l-jén 15 gyermek járult első szentáldozáshoz a csen-
gelei templomban.

Június hónap elején a faluközpontban lévő alumínium busz-
várókat fából készültekre cserélték ki.

Június 7-9. között zajlott le a IX. csengelei falunapok. Az
eseményen résztvetí a testvérközség, Ering új polgármestere is.

Június 15-én befejeződött a labdarúgó bajnokság. Csengele
23 győzelemmel, 4 döntetlennel és három vereséggel bajnok lett.

Június hónap közepére elkészült a Csengele-Kiskunmajsa
közötti űt aszfaltozása,

Június hónap végén a volt pártházba kenilt az állatorvosi
rendelő, mivel atűzoltő szertárt eladták.

Július 2-án a csengelei Tóth Tibor vállalkoző tulajdonában
lévő TT Művek kapta a termékfődijat a II. Szegedi Expón 3D
komputerv ezérlésű marógépéért és az azt működtető programért.

Július hónap közepén elkezdték felújítani aközségháaát és a
labdarúgó p ály a öItö zőj ét.

Július 23-án megtörtént a Csengele-Kiskunmajsa út műszaki
átadása.

Az augasztus 2-án megrendezett megyei polgárőr napon 2
első, egy második és egy harmadik helyezést értek el a verseny-
számokban a csengelei polgárőrök.

Augusztus 6-án ünnepélyesen átadtík a Csengele-Kiskun-
majsa utat, A meghívott, de elfoglaltsága miatt el nem jött dr, Bo-
ros Imre volt PHARE-miniszter levelét Vincze LászIő ország-
gyűlési képviselő olvasta fel.



-2I-

Augusztus 9-én és 10-én, két napon át került megrendezésre
az egyíe nagyobb sikeni IX. Csengelei Sportnap. Zárásként túzi,
játék volt,

Augusztus I 7 - én a z e gyházközség z ar ándoklatot tartott Má-
riagyűdre, 40 résztvevővel. Ugyanezen a napon három vitorláző
repülőgép landolt Csengele tanyavilágáhan, melyek Matkópusz-
táról indultak.

Augusztus 24-én a Kisteleki Múzeumban megnllt kiállításon
mutatta be gyűjteményét a csengelei rádiőgwjtő, Tanács Attila.

Augusztus végén elkezdődött az uj tűzoltő szertár építése.

Szeptember hónap második felében az Altalános Iskola
Diákönkormányzata és a Szülői Munkaközösség nagy sikeni papír-
és fémgyűjtést rendezett. Több, mint 120.000 Ft bevételt értek el,

Október 4-én a csengelei népdalkör és citerazenekar ezüst
fokozatot nyert el a Deszken megrendezett népzenei együttesek
országos minősítésén.

Október 72-én 5 csengelei fi,atal bérmálkozott a balástyai
templomban. Az egyhází rendezvényen részt vett Gyulay Endre
megyéspüspök.

November 9-én mintegy 180-an vettek részt a falu védő-
szentjének, Szent Imrének tiszteletére rcndezett búcsún. A mise
után a felnőtteknek diavetítés, a fiataloknak játékos vetélkedő volt.

November 25-én véradás volt a Faluházban. 14 személytől
kb. 5-6 litemyi vért vettek le.

November végén egy csavargó, román nemzetiségű személy
betört az ővodába. Cselekményével nem nagy anyagi kárt, hanem
inkább nagy felfordulást okozott.

December 6-ím tizedlk alkalommal került megrendezésre az
iskola és óvoda Mikulás báIja. A rendezvényre sok-sok felajánlás
érkezett.

December 26-án tartotta az Alapfokú Művészeti Iskola
szokásos karácsonyi koncertjét. Harmadik alkalomma1 is telt ház
előtt léphettek fel az iskola jelenlegi és volt növendékei.

M. M.
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oDarts verseny

Kuszi Kupa
December 28-án meghívásos darts verseny volt a Korona

sörözőben. A vetélkedő szervezője, Kun-Szabó Tibor nyolc o1yan

versenyzőt hívott meg, akik korábban jó eredményeket értek el
ebben a sportágban.

A küzdelemben részt vehetett két, már ígazolt játékos is:
Vígh Attila és Nagy Gábor. Ők a "normál" bajnokságokon nem
játszhatnak mivel tudásuk jóval meghaladja az átlagot.

Krikett, mester 501, dupla ki-beszállós 301, legtöbb pont
dobása és dupla kiszállós 501 versenyszámok voltak. A győáes 8

pontot, a második 7 pontot, a harmadik 6 pontot, a negyedik 5

pontot, az ötödik 4 pontot, a hatodik 3 pontot, a hetedik 2 pontot és

az utolsó 1 pontot kapott az eredményéért. A végső sorrend a

pontok összesítése után alakult ki:

Krikett M501 D301 Legt. D501 Ossz
I. Vígh Attila 8 3

II. Nagy Gábor 7 4
III. Ceglédi Csaba 5 8

IV. Tóth János 6 6
V. Kopasz József 4 7

Vincze Pál 3 5

VII. Haraszti Zsolt 2 1

VIII. Túri Kornél I 2

A győáes, Vígh Attila egy kupát vehetett át Kun-Szabó
Tibortól, a második és harmadik helyezett pedig érmet kapott.

A szewező tervei szerint jövő év végén újra megrendezik a

verseny,t.
M. M.

88633
76832
63325
34524
45222
52722
27416
1116
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CMost is teltház,zal

Karácsonyi koncert a
Faluházban

Decemb er 26-án harmadik alkalommal v élrta a falu lakosságát
az Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi koncertre, Míg a közön-
ség elfoglalta a helyét, a zenekar már katácsonyi dallamokat
játszott, A színpad előtt mazsorettes lánykák gyefiát tartottak a
kezükben.

A 2003-as nőnapi bál szépét, Erdélyi Viktóriát kérték fel a
konferálásr a - btzonyára nem véletlenül,

Sánta Ferenc polgármester beszédében kiemelte karácsony
jelentőségét. Köszönetet mondott a Czirokházaspár munkájáért és
sok tapsot kívánt a fellépő gyerekeknek.

Elsőként Charpentierre "Preludium" című szerzeménye hang-
zotr el, amit régebbenazintervíziós kapcsolások előtt hallhattunk a
tévében.

A IV. Honvédkerületi indulóra a legkisebb mazsorettek tán-
coltak. Jó volt látni, hogy nagy igyekezetik közben néhányan azért
mosolyogtak a közönségre.

A Muppet Show zenqére a második korosztályú mazsik
mutattak be műsort. Ők kevesebben voltak, mint a kezdők.

Frank Sinatra előadásában lett világhírű Paul Anka szeIze-
ménye, a My way (Utam). Erre a dallamra a legidősebb aktív
mazsorett c soport mutatott b e koreográfiát. Profiságukra jellemző
volt, hogy amikor egyikük elejtette a botot, csinálta tovább a
műsort, mintha mi sem történt volna.

Goduin "Bátor emberek a repülő dobozból" című, vidám
hangulatú művére a kis mazsorett csoport adott elő műsort. Ezalatt
a zenekat pihenhetett,

Vörös József a Szegedi Konzervatórium növendéke volt. Je-

Folytatós a 26. oldalon 4
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Minden csengelei csaldd
könyvespolcón ott u helye:

csENGELE
KRoNlKAJA

Az első könyv faIunk történetérőI!

A Csengelei Krónika szerkesztősége a 2004. évben tartandó
jubileumi, X. Csengelei Falunapolcra megjelenteti Csengele
krónikája címmel községünk történetének első összefoglaló
monográfiáját. A kb. 350 oldalas kateftől csak annyi fog készülni,
amennyit előzetesen megrendelnek. Minden egyes példány
sorszámozya lesz, kérésre a tulajdonos nevével is ellátjuk.

Aki a megjelenés után már azonnal ritkasággá váló könyvet
szeretné megszerezni,. az legkésőbb 2004. április l5-ig a
Faluházban Törköly Agnesnél 3500 Ft előfizetési díj befizetésével
jegyeztetheti elő. A kotet önkaltséges alapon készül, ezért szükséges
a pénz előzetes befizetése, amiről nyugtát adunk,

A könyv átadása a X. Csengelei Falunapokon történik.
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A tervezett tartalom

Csengele történeti kronológiája - Kőzepkori pénzlelet a majsai
határban - Ásatások Csengelén - Mondák a Feketehalomról -A
talyrgás szenátot pipája (betyártörténet) - Csengelei szélmalmok -
A csengelei motormalom - A Földmunkás Szövetség Csengelei
Csoportja 1919-ben - A Szeged-Csengelei Mezőgazdaságí
Egyesület - A Csengelei Levente Egyesület -Bálozásazl930-as
években - Yitézi telkek Csengelén - Közigazgatás Csengelén -
Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áIdozataí - Csengele
szovjet megszállása l944-ben - Csengelei cséplőmunkások
fényképeken - A csengelei egyházközség története - Mi történt
1956 októberében Csengelén? - Az önkéntes tűzoltóság története a
falunkban - A rendfenntartás csengelei története - A Csengelei
Polgárőr Csoport története - A csengelei posta története - A
közegészségügy csengelei tOrténete - A csengelei győgyszertár
története - A csengelei temető - Csengelei tsz-történet - A csengelei
közoktatás története - A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
története - Az ővoda története és helyzete - Csengele földrajzi nevei
- Csengelei Falunapok 1995-2003 - Kalandozások Csengele
törlénelmében

A kötet szerzői

Ceglédi János, Czirokné Krizsán Zsuzsawta, Hegedűs Erzsébet,
Katona Attila, Kontesz Józsefné, Kordás István, Lantos István,

Lantosné Horváth hén, Molnár Mihály, Papp Istvánné *, Török
Ferencné *, Veszelkáné Gémes Eszter *, Vincze János

Ne feledje, csak 2004. április l5-ig lehet a könyvet előjegyeztetni!
Ezután már ujabb rendelést nem tudunk elfugadni.

C s e n g elei Kr ó nika s zerkes ztős é g e
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lenleg a budapesti Zeneakadémia első éves hallgatója. SzegedrőI az
elmúlt 15 évben ő volt a második, akit oda felvettek. Fritz Kreisler:
Szerelmi bánat című keringőjéhez ő játszotta a szólót. Aligha
tévedek, hogy Vörös hamarosan Csengele büszkesége lesz.

A következő műsorszétm során a fiivószenekar latin dalla-
maira a társastáncosok mutatták be tudásukat. Rumbát, szambát és

cha-cha-chát táncoltak.
A régi, az alapfokú iskolából már kimaradt mazsorettek

meglepetést tartogattak a közönségnek. A műsorvezető is páIcát
fogott és a közismert "In the Navy" dallamára mutatták be a régőta
ismert koreográfiájukat. Látszott rajtuk, hogy mind-mind
felszabadultan adják elő műsorukat. Egyikőjük sem feledkezett el
mosolyogni a közönségre. Megérdemelten arattak nagy sikert.

Müller "Fej érvári-induló" -j a a fiívószene gyöngyszeme. Szin-
te minden hangversenyen eljátssz ák, A ftatal mazsik táncoltak rá.

Tedd Huggens "Elbűvölő dobok" című számára egy nehéz
műsor tanultak be a mazsorettek, amivel igen megszenvedtek. A
pergő zenére nehéz mozdulatsorokat láthattunk. Négy bot elejtést
számoltam össze, ami nem is tűnt soknak a bonyolult koreográfia
mellett.

A kimaradt, "nosztalgia csoport" mazsorettek egy teljesen új
számot is betanultak. Borsay Samu "Katonavér-induló"-jára tán-
coltak.

Ritkán láthatő tánc a kánkán, A Mikulás bálon már egyszer
bemutatták a mazsorettek, most megismételték, nagy sikert atatva,
A kísérő zene CD-ről ment, így a zenekar kifujhattamagát.

A következő szátm alatt azonban a táncosok pihenhettek, A
ftrvósok a futballpályák hangulatát hozták a terembe. A közismert
Olé, olé, olé következett,végén Czirok tanár űr énekével kísérve.

Strauss "Radetzky-induló"-ja elengedhetetlen egy őévzárő
koncerten. A mazsorett csoport tánckíséretével adták elő.

Májusban tagai leszünk azEurőpa Uniónak. Csúcspontként
az uníő himnuszát, Beethoven Örömódáját adta elő a zenekar és a
kb. 70 gyermekből álló kórus.

Búcsúzóul a Piramis együttes énekesének, Révész Sándornak
a gondolatai hangzottak el:
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A világ bármely részén élsz és bárki vagy,
Szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, ahogyan én neked!
Kívánj a szónak nyílt utat és a dalnak tiszta hangokat,
Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek, ahogy szeretnéd, hogy
szeressenek!
Kívánd, hogy amit ma éjjel gondoltál, ugyanúgy igaz legyen
holnap, s holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet s békés karácsonyt
mindenkinek!

A koncert alatt Czirok Zoltán vezényelt. A táncok koreog-
ráfiáját készítette és betanította Czirol<né Krizsán Zsuzsanna. Tevé-
kenysé güké rt nagy tapsot kaptak.

A műsor végén a gyerekek mézeskalácsokat ajándékoztak a
közönségnek, melyeket a kézművesek készítettek Lantosné Hor-
váth Irén vezetésével.

Molnár Mihály

cFoci krónika

Téli focikupák
Szegeden rendezték meg nemzetközi részvétellel a Kék

Mókus Teremlabdarugó Kupát, mely élltzedes hagyományokkal
rendelkezik. Húsz csapat 5 X 4-es csapatokban küzdött egymással.

A Csengelét képviselő Kuszi FC a csoportjában a következő
eredményeket érte el:

Kuszi FC - Viki Shop (Szentes) 2:2
Kuszi FC * Cherry Pizzéia (Domaszék) 3:0
Kuszi FC - Fiatalok'87 (Szeged) 6:1

Csoportelsőként kerültünk a legjobb 10 közé. Iranyított
sorsolással a mi 5-ös csoporttrnkbaatavalyi első 4 helyezett került.
Ezért nev ezték ezt " halálc soportnak" . Innen i s sikerült c soportelső-
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ként tovább jutni. Eredményeink:
Kuszi FC * SzaszaTeam (Szeged) 7:4
Kuszi FC - Nike-Euroll (Szeged) 2:2
Kuszi FC - Szeged FC 4:1
Kuszi FC - Makó FC (tavalyi győúes) 4:1

Eredményeink alapján a másik ötös csoport II. helyezettjével,
a Ret FC-vel játszottunk a döntőbe jutásért, ahol a gólkülönbség
volt a lényeges. 8:2-re nyertünk.

December 30-án az ujszegedi sportcsarnokban labdarűgő gála
főmérkőzéseként játszottuk a döntőt a tavalyi II. helyezett Nike-
Euroll ellen. A több mint 3 ezer szurkoló előtt 9:5-re sikerült
győznünk. A torna legiobb játékosa csapattársunk, Süli László lett.

A Kuszi FC tagjai voltak: Dénes Zsolt, Farkas Attila, Farkas
Viktor, Farkas Zoltán, Kiszner Antal, Kovacsics Károly, Krajczár
István, Papp Zoltán, Pálft Lász|ő, Sándor Miklós, Süli László,
Szulyovszky Akos, Tímér Krisztián, Vasas Zoltán és Wenner
Balázs.

A Kuszi FC-s Kiszner akcióban a szegedi focigálán
(fotó: Nacsa Gyula)
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A tomán való részvéte|t tátmogatta: Csókási Lászlő
tCsengele), TT Művek (Csengele), Kiss András (Kistelek), Tóth
Szabolcs (Kistelek), Márkus Tamás (Szeged), Pálíi Lász|ő
1Szeged).

***

Kisteleken december 28-án rendeáék meg a Fenyőkupát,
melven serdülő csapatok vehettek részt. A csengelei utánpótlás
io ci stáknak ez v olt az első nyilváno s szereplésük.

A következő eredmények születtek:
Kistelek - Csengele 4:0
Üttes - Csengele 2:1 (csengelei góllövő: Longa)
Kiskunhalas - Csengele 5:0

Csapattagok voltak: Arvai Márk, Csáki Dávid, Erdélyi
\,Iiklós, Gurdics Gábor, Harkai Martin, Longa Ádám, Novák
Balázs.

***

A Kisteleki Teremlabdarugó Kupa eddigi eredményei
2003. nov. 29, Kuszi FC - Godzilla GSM 5:4 (csengelei

gólszerzők: Erhardt (2), Süli, Sándor, Brindszky)
2003. dec, 6. Kuszi FC - Kisteleki Gimnázium 6:1 (csengelei

_s ó l 1 ö vők : Erhardt (2), Kr aj czár, Kub át, S ándor, Wenner)
2.003. dec. 13. Kuszi FC Husquarna 8:0 (csengelei

gőIszerzők: Tóth (3), Kubát (3), Wenner (2))
2003. dec. 20. Kuszi FC Pusztaszer 5:5 (csengelei

góllövők: Süli (3), Wenner, Pálfi,)
2003. dec. 27 . Kuszi FC - Acélbikák (Balástya) 5:4 (csenge-

\eí gőIszerzők: Süli (3), Kubát, Sandor.)
2004. jurr. 10, Kuszi FC Oversped 5:2 (csengelei

gőlszerzők: Tóth (3), Krajczaí (2))

Kun-Szabó Tibor
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l@lrrarenc receptjeim

Füstölt sajtos krumpli tepsiben
Hozzávalók: 20 dkg parenyica sajt, l kg krumpli, 2 tojás, 3

dl joghurt, 8 evőkanál liszt, 3 cikk fokhaglma, ] csokor petre-
zselyem zöldje, kevés olaj, só.

A krumplit megtisztíduk és lereszeljük. Megszórjuk liszttel,
ráütjük a tojásokat, megszőrjuk apróra vágott petrezselyem zöld-
jével, zuzott fokhaglrrnával és sóval. Összekeverjük, és a masszát
egy kiolajozott, nagy tepsibe simítjuk. Fontos, hogy ne legyen
vastagon kenve, mert nem tud jól átsülni. A tetejét betakarjuk
vékony parenyica-szeletekkel, és előmelegített sütőbe toljuk.
Amikor a krumpli puhára sült, nagy kockákra vágva tálaljuk, és a
tányéron meglocsoljuk hideg j oghurttal.

Nemere Ilona

Hirdetések
2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ára: 550.000 Ft. Érdeklődni lehet:
Kuklis András, Csengele, Május I.u.2I. szátm.

Vegyes tüzelésű német kalyha (tiveges elejű) újszerű állapotban
eladó! Ugyanitt CD vezérlésű, CLARION típusú autós ródiós-
magnó 4 x 45 Wattos, 4 db hangszóróval etadó! Erdektődni; Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372.

Eladó gézzal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535. számu tanya 1 hektár ftilddel.
Nortonkút.és ipari átam van. Érdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Arpád u. 14. szám. l286 2II
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H Zildkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részér e zöldkértya készítést vállalom (b enzínize-
műekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth u. 77 .

6 06-30/9 084 061

ooooooooooooooooooooooooooo

** ** * ** ** *?k**?k* * *** ?k?k?k?t***** ****?t?k rf ?t

Ha bőrproblémdi vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzóddsa, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpiás
kezelést nagy métetű ldmpdval.

Erdeklődni: Kormúnyosné Váradi Ildikó gyógytornászndl a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

******************8*********************

& A legújabb tecltnika
ELEKTROMOS KEREKPAR!
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és garanciális s zerviza
138.500 Ft

Hálőzatrő| tölthető. Egy
100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táp-takarmány kereskedésemben tijzelő - és építőany agot (PB - gáu,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb,) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
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.

@ 286 24I a06-30l3 228 453

Fotó szakiizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermellsorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele,
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vál asztékb an kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este:329 659 doO-sots 479 52]

v A Csengelei Polgárőr Csoport
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 szerkesáő: Kontesz Józsefué


