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Csengelei és magyar lobog ő a
szerelvényen

Az eringi látogatásról szóló írásunk a 277. oldalon kezdődik!
(fotó: dr, Varga Ferencné)
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.TT Művek

Egy Gsengelei üzem
űiabb sikere

A gépgyártással foglalkozó csengelei TT Műveket kerestem fel,
ahol Tóth Tibor tulajdonost kérdeztem aktuális témákról.

Mi újság a cégednél?
- Mondhatnám azt is, hogy semmi különös nem történt, de végül is
egy különös dolog történt. Szeptember 8-tó1 l2-ig részt vettünk
Sopronban a nemzetközihírű faipari kiállításon. A legújabb maró-
gépünket mutattuk be, amely x, y, z és w koordinátákban tud
elmozdulni , Ez egyszerű vektoros rajzot tud íves felületre marni. A
gép teljesen a mi fejlesztésünk. Ilyennel még nem találkoztunk
Európában, így ezen a kiállításon sem. Az öttagű professzori zsúri,
akik a díjakat odaítélték, az sem látott még ilyet, Hadd dicsekedjem
vele, hogy a legmagasabb elismerést, a vásárdíjat, a leginnova-
tívabb díjat kaptuk. A fejlesztésünk - ami a korábbi alapokra épült

- most csúcstechnikának számit,
A szoftvert is ti fejlesztettétek ki?
- Igen, a TT Művek. Az alapszoftver jogtisztán a miónk, Vannak
részek, mint a szerkesztő program, amit úgy vásároltunk.EzBtt-
rópában négy cégnek van meg, ebből egy a miénk, Ez egy nagyon
különleges dolog. Ennek az alapforrás fájlszerkezetét vásároltuk. A
többi a saját fejlesztésünk.
Mostanában inkább faipari dolgokkal foglalkozol. A kőről
teljesen leszoktál?
- Nagyon leszoktam a kőről. A faiparral úgy foglalkozunk, hogy az
abban használatos gépeket gyartjuk. Abban is pedig a három és

"négydimenziós" berendezéseket. Most már eljutottunk addig, hogy
exportálunk Romániába, és Szerbiában is vannak képviselőink,
akik segítenek a forgalmazásbarl. A kő azonban szinte mindig jelen



-215-

\ an. Nlost a kiállításon is odajött hozzétm egy kőszobrász és mu-
tatott egy csavart oszlopú |ámpát.Kérdezte, hogy mit szólok hozzá,
Azt hitte, hogy majd csak bambán fogok nézní, jaj, atya ég, csak
tából lehet megcsinálni. Mondtam neki, hogy nagyon egyszetű a

dolog. Kelithozzá egy CNC vezérlésű esztergagép, amely tud mar-
l,a esztergáInl. Ezi s e gy különlegesség, azti s b emutattuk e gyéb-

ként a kiállításon. Mondtam, hogy nem olyan nagy dolog. A kisö-
reg viszont elmondta, hogy most először hallja ezt a válas;zt. Ne-
kem nem nagy dolog, mert van egy kőfaragó-kőszobrász szakmám
is. A kő megmunkálása közel á|| hozzám, számomta egyszerű do-
1og. Ilyet mondott rá a kisöreg: "tJram, Einstein után magával
találkoáam először, aki ebben a témában profi módon tudott segí-
teni !"

A faipar jobban ffi€gy, mint a kőmegmunkálás?
- A kőfaragás igazéhól nem tudott a génjeimbe beszivárogni. Az
úgy véletlenül jött. Mellette télen mindig gépész is voltam. Télen
lakatos voltam, nyáron pedig kőfaragó, vagy esetleg kőműves. Iga-

záből a gépgyéúás áIl hozzám közel. Kőve1 már vagy öt éve nem
foglalkozom.
Az idén mentek még kiállítani?
- November elején lesz a BNV teniletén a "Bútorvilág 2004" elne-
vezésű faipari kiállítás, ami hasonlő nagy, mint a soproni. Csak ott

tgazábőI egy gépes, famegmunkálással kapcsolatos kiállítás van,

míg Budapesten láthatók a végtermékek is, a bútorok, nem csak a

gépek,
Sopronban kaptát már máskor is díjat?
- Igen, tavalyelőtt nyertem ugyanígy el a vásárdíjat. Azt is egy új

fejlesztésünkért kaptuk. A lényege az volt, hogy a marógépre utó-
lag felszerelhető szerkezettel hengerre három dimenzióban lehetett

mami. Ezt csodálták körbe, és 2002-ben elnyerte a legmagasabb
díjat.
A szívedhez nőtt Sopron?
- Szeretünk odamenni. Azt szoktuk mondani, amikor elindulunk,
hogy elmegyünk kirándulni. Nagyon szép város. Mikor odaérünk,
azért egy kis izgalom van bennünk. Bepakolunk, hogy majd elme-
g}ünk vacsorázni, az :ttt fítradalmait kipihenni. Azét1 351 kilomé-
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terre van ide. Nem nagyon szokott ez sikerülni, csak a vacsora a
szállodában. Ez nagyon szép helyen, a Lővérekben van. Jó a leve-
gő, nagyot lehet pihenni. Sopron a szívemhez nőtt, mert nagyon
érdekes város. Mindig, amikor ott vagyok, a történelem is eszembe
jut. Hogy Sopron a hűség városa. Ugyanis, amikor a trianoni béke-
szerződés aláirása volt, felkínálták nekik a lehetőséget, hogy Ausá-
riához vagy Magyarországhoz szeretnének-e tatluozn| A magya-
rokat választották. Mivel nagyon magyarnak érzem magam, még
jobban szeretem ert a várost, amiért ők is magyarok maradtak.
Egyébként gyönyörű Sopron, meg szoktuk néznt a nevezetességeit.
Nagyon szép étteremben v acsoráztunk e gy alkalommal, aho1 M á-
tyás király is megszállt. Ajánlom szeretettel mindenkinek, hogy
nézzen körül a leghűségesebb városban.
Önmagadnak köszönheted eddigi díjaidat?
- A szép sikerhez segítségtil volt az egész családom: a feleségem, a
lányom, a fr,am, a vejem. A lányom informatikus, a vejem nagyon
szuper elektronikus. A fiam programozó matematikus lesz, most
harmadikos egyetemista, ő a szoftverekkel foglalkozik. Az én teni-
letem a mechanika, de mindeg},lk területhez érrek egl,kicsit. A ki-
állításokon a feleségem szokott segítőként elkísérni. \ag1,on ügyes
kollégáim vannak, akik tényleg önzetlenül, sok esetben éjszaka,
hétvégén is segédkeztek abban, hogy például ez a kiállítási gép is
elkészüljön. Köszönöm nekik!

Cr -ly)

P ály ázat
Csengele Község Önkormdnyzata csatlakozott a BURSA Hun-
garic a Fels őo ktatás i Önko rmúnyzati Ósztöndíj -p ályázat 2 0 0 5. évi
fordulój úh o7,,, melly eI a h útrúny os s zocidlis helyzetű fels őo ktatús i
hallgatókat, illetve felsőoktatási tanulmúnyokat kezdő Jiatalokat
támogutja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta. A pályázatok
benyújtási határideje 2004. október 22. További részletes tájé-
koztatás, illetve űrlap a Polgármesteri Hivatal 5. szdmú irodú-
jeíban kapható.
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OEring-Csengele

T e stvérfalunkb an j ártunk
A közelmúltban meghívást kaptunk bajor testvérfalunkba,

Enngbe a KIRTA ünnepségükre. Nagy volt az öröm, és a lendület,
18-an jelentkeztünk utazásra az első körben. Miutrán a buszt meg-
rendelte a polgármester úr, a második megbeszélésre már csak 2

család maradt a menni akarók között.
Ez senkit nem töltött el örömmel, sem a falu hivatalos embe-

reit, sem a vendéglátókat. Végül a két útrakész család is lógó onal
vette tudomásul, hogy buszt az ő kedvükért nem lehet bérelni, men-
jen mindenki saját kocsival.

A falunk jegyzője mentette meg, ami még menthető volt,
bokros teendőit félretéve (mert kinek ne lenne ezer tennivalója) ő is
váIIaIta az utazást.

Így 8 magyar 2 autőval nekivágott az űtnak 2004. szeptember
I7-én pénteken a szép napsütötte reggeli őrában, Ki 7, ki 8 óra
utazás után megérkezett a kis bajor faluba. Nagy szeretettel vártak
a polgármesteri hivatalban, ahol az eingi polgármester köszöntött
minket. Rövid tájékoztatás történt az elkövetkező napok program-
járó1, továbbá nagy sajnálkozás, hogy kevesen jöttünk. Majd min-
denki ment a vendéglátőjához,

Igazi bajoros vacsora várt ránk az igazi bajor otthonokban.
Natúr sült hús és gombóc a finom mártással, ez az egyk kedvelt
nemzeti eledelük. Nekünk is izlett, A kertben virágok tündököltek
a harsogó zöld fű között. Hoffmannéknál éppen 2I féle pompás vi-
rág nyílt az őszi napsütésben, Az enyémben itthon, mindent bele-
számítva éppen 5 féle. A lakás példás ünnepi díszben. Parányi ejtő-
zés után elmentünk a községhíua elé folvonulni, megkezdődött
ezzel a Kirla ünnepsóg, Sok ember vett részt a felvonuláson. Egye-
nesen a sörsátorba mentünk, aho1 a polgármester megnyitotta a
Kirla ünnepet. Üdvözölte a résztvevőket, a szomszéd faluból jötte-
ket, a vendég polgármestereket, és minket, magyarokat, amúgy igaz
barátsággal és magyar szóval! Némi sörivás után holtfáradtan a
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A gróf, apolgármester és a csengeleijegyző afelvonuláson

hosszú út után hazamentünk.
Kényelmesen elhelyezkedtünk, és megkezdtrik a,.beszélge-

tést".
Ki így, ki úgy, de fontos, hogy mindent megértettlink. A szó-

tár mellett, és az első pohár jő hazai qándék pálinka után nem volt
nyelvi akadály. Éppen úgy tudtunk németül, mint ők magyarul.

Másnap délelőtt családi progíam volt, mi Passauba utaztunk
azlnn azl|z és a Duna találkozásában levő gyönyöru városba. Cso-
dás hegyek ölelik körül a minden részében mesés várost. Meg-
néztük Szent István feleségének, Gizellának a síqát. Gizella király-
nő nevéhez fűződik Magyarországon a katolizáció, és nagyon sok
templom építése. A sírját felújították, és sok magyaT ember tette le
az emlékezés koszoruj átlábaihoz,
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D é1 után a sportp ály ár a hiltak sportlövészetre. Gró f Esterházy
Endre szen-ezte. Nagy élmény volt még annak is, aki sohasem fo-
strn Puskát. Lőfftink, ahogy tudtunk, meg ahogy mondták. Jól meg
volt szen,ezye. Az asszonyok finom süteményt hoztak, a végén a
1air, észek rostonsült vacsorát készítettek. Es lőttünk nagy szorga-
lonrmal, mert a díjakat, az aranyozott serlegeket kitették az ablak-
ba. és mindenki meg akart mindent nyerni! Ötven métenől 50 lö-
r ést adtunk le. Hát nem mindenkinek sikerült.

Hoffberger Rudi nyerte az első díjat. Nem most lőtt először.
_\ polgármester úr, ki szintén régi taga az egyesületnek, lett a má-
sodik, Harmadik a Nellike lett. Mentve a magyaíok becsületét. A
:iz közül a negyedik díjat dr. Varga nyerte, akinek többször volt
szrke a kezében, mint puska, Majd jött a többi díj ! A gróf úré volt
az ötödik, majd Czombosné Erzsike díja következett! Nem tudtuk,
mikor elindultunk, hogy milyen nagy vadászokkal utazunk.

A díjakat az eringt polgármester úr osztotta ki. Köszöntötte a
n,verteseket, és örült hogy ilyen lelkesen részt vettünk, Nagyon ked-
ves jelenet volt, amikor a saját díját felajánlotta Sánta Ferenc csen-
gelei polgármestemek, aki nem tudott velünk eljönni.

Tóth Tibor jegyző úr itt adta át Csengele község qándékát,
egy nagyon jól megfogalmazott, és németül elmondott kis köszöntő
kíséretében. A magyaros kerámiákat köszönettel vette át a polgár-
mester úr is, és a grőf úr is, a nyertesek meg boldogan vették áú, a
kupákat, viharos taps kíséretében,

Vasárnap felvonultunk délután 2 órakor. A falu apraja,nagyla
felöltözött népi ruhába vagy ünneplőbe. Itt mindenkivel lehetett
találkozni. A ftrvószenekar hangja mellett harsogtuk túl egymást. A
Községhé.za elől elindult a menet végig a faluban. Feldíszített ko-
csik, jelmezes iskolások, az összes egyesület vonult a ragyogó nap-
sütésben. Egy szélfutta magyar zászlő árnyékában meneteltünk mi
magyarok, és gondoltunk az otthon maradottakra, hogy ebből az él-
ményből most kimaradtak.

A sörsátorb a érve már mindenki alig várta, hogy ihasson egy
kngli írnom sört, mer1 a nap ugyancsak melegen sütött. Hordták is
szorgalmasan a felszolgálók. A mulatság belenyúlt az éjszakába.

Hétfőn kihaza, ki még egy vendégségbe indult,



-280-

Mi elmentünk a szomszéd faluba, Kirchdorfba, egy ebéd-
meghívásra. A házigazda udvarában folyt egy patak, ahol fiirge
pisztrángok lubickoltak, Bámulatunkra a hálót belemerítve több
kiló hal maradt benne. Ebből lett a finom sült, amit nem minden-
nap csemegézhetünk. Majd elvitt minket a községet körüljárni. Egy
800 éves kápolna állt a főtéren, melyet büszkén mutatott. Legbüsz-
kébb a harangravolt, amit itt Magyarországon, Örbottyánban ön-
töttek.

Békével teli csend volt a kicsi kápolnában, és a mi kedves
vendéglátóttk, Franz meghúzta a harangot. Harangozott bele a

csendbe, és csak hűzta, lelkesen mutatva hogy milyen gyönyörű a

hangja, amit itt Magyarországon készítettek! Es mi csak álltunk
meghatottan, és csodáltuk ezt a pillanatot, hogy a harang csak ne-
künk szól!

A bucsuzás percei
(fotók: dr. Varga Ferencné)



-281-

Eníán megnéztünk egy családi gazdaságot, csak a géppark
eglrnillió eurót ért, amit banki kölcsönkénthasznáIt föl 1,9 %-os
kamatra. Most építik a biogéz gyártő és hasznosító erőművüket,
aminek elektromos áramát drágábban adják el az áIlamnak mint
amennyiért ők veszik.

Másnap ünnepi hangulatban, könnyes búcsúval hagytuk ott a
bajorokat. Sok szeretetet és kedvességet kaptunk, sok jóban volt
részünk, nagy öröm volt ott lenni.

Egy bajor szólással fejezem be ,,A melletted elfolyó vízből
csak az a tied, amit kimerítesz, a lefolyt évekből csak az, amit fel-
használtál!"

Dr, Varga Ferencné

F otók iállitás I(i ste l eken
Korábban a Csengelei Krónikában is olvasni lehetett azt a

páI:ázatoí, melyre amatőr fotósokat invitáltak. A "Valóság,
látomások. ilyenek vagyunk" című páIyázat ercdményhirdetésére a
kisteleki búcsún került sor, és a közösségiházban kiállítás nylt az
alkotásokbó1.

Csengelét két fotós, Czakő Ildikó és Nemere llona képviselte.
Sajnos díjat nem kaptak, azonban emléklappal elismerték tevé-
kenl,ségüket. Az ő alkotásaikon kívül is volt még falunkban készült
féni.,kép, A szegedi dr. Tóth-Piusz István "Magányos pad", "Mikro-
toron1," és "Templom" című alkotásai a Jőzsef Attila téren készül-
tek, míg apusztaszeriTiricz Gábor "Elmegyek a templomba" című
fotója a csengelei templom előtt készült. Megjegyzendő, hogy dr.
Tóth-Piusz kisteleki tareyű képéért első díjat kapott. Tiricz Gábor
egvszerű, Smena 8 típusú gépével tevékenykedlk, ezért különdíjban
részesült.

A kiállítás csak rövid ideig volt láthatő, Nacsa Jánosnénak
köszönhetően azonban négy csengelei vonatkozásu képet olvasó-
inknak be tudunk mutatni.

M. M.



-282-

ii

nin#n

Czakó lldikó. Jó reggelt testvérkém,| Hát felébredtél?

Czakó lldikó: Irány az EU



-283-

,,

Tiricz János: Elmegyek a templomba
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ODarts verseny

Pálnok háromszoros bajnok
Hosszú hónapok után, szeptember 24-én rendezett újra nllt

bajnokságot a Korona söröző. Közben ugyan volt két verseny, de

azon csak a meghívottak vehettek részt.
A nagy kihagyás után szép számű versenyző vetélkedett a

bajnoki címekért. A 16 dartos között üdvözölhettük eddigi legfi-
atalabb spor1olónkat, a nyolc éves Nagy D. Bencét. o becsületesen

végigküzdötte mind az öt versenyszámot.
A krikett versenyszámbanYinczePálvégzett az élen 30 hiba-

ponttal. Második helyezett Müller Gábor (102 hibapont), a har-

madik pedig Mészáros Péter (158 hibapont) lett,

Mester 5 01-ben i fiabb T isóczki F erenc fogyasáotta el első-
ként a pontjait. Őt Palnok József ((6 pont) és Mészáros Péter (134
pont) követte.

A dupla ki-beszállós 301 a versenyzők mumusa. Most is so-

kan voltak, akik csak nagy sokára tudták elkezdeni a játékot. Pál-
nok József ebben is bajnok lett. Második helyen Müller Gábor vég-
zett 100 pontjával, míg a harmadik Túri Komél lett 159 pont-

számmal.
A Shanghai versenyszám során most senkinek sem sikerült

"Shanghai"-t dobni, így mindenkinek végig kellett küzdenie a for-
dulókat. A döntőben Pálnok József 90 pontjávalszereztemegaz
elsó helyet. Müller Gábor 78 pontja a második helyezésre, Csókási
Tibor 56 pontja a harmadik helyre volt elegendő.

Az uto\jára a high score, vagy ahogy a falunkban hívják, a "ki
többre" következett, Összességében megállapítható, hogy mind-
egyik játékos gyenge teljesítményt nyujtott ebben a számban,bár
Müller Gábor az elődöntőben 572 pontot dobott (a középdöntőben
viszont kiesett). Pálnok József 470 ponttal lett a bajnok, Őt ifi.
Tisóczki Ferenc (457 pont) és Mészáros Péter (456 pont) követte.

Molnár Mihály
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Saj ttal-sonkával töltött marhasült
Hozzávalók; 80 dkg marhahus, 10 dkg sonkaszelet, 10 dkg szeletelt
salt, 10 dkg husos szalonna, 2 kis fej vöröshagyma, 2 cikkfokhagy-
nru, 4 paradicsom, 3 dl husleves, I evőkanál zöIdbors, 3 evőkanál
l,aj, l citrom leve, ] kis csokor kakukffi, kevés olaj, őrölt bors, só.

A húst úgy vágluk be oldalról, hogy szétnyithassuk, és egy
nagy szelet húst kapjunk, Megrakjuk sonkaszeletekkel, sajtszele-
tekkel, és megszórjuk zöldborssal. Osszecsukjuk, és megkötözzük,
mint a kötözött sonkát. Forró vajon körös-körül pirosra sütjük,
majd mindig egy pici vizet aláöntve, letakarva puhára pároljuk.

Apró kockára vágjuk a szalonnát, és egy kevés olajban ki-
sütjük. Apróra váguk a vöröshagymát, megfonnyasztjuk a szalon-
nán, és lnozzákeverjijk a zuzott fokhagl.rnát is. Rátesszük a meg-
hámozott, negyedekbe vágott paradicsomot, majd felöntjük a húsle-
vessel. Finomra vágott kakukkflível meghintjük, sóval, borssal, cit-
romlével ízesídük. Jól kiforraljuk.

A megpuhult húst fiilszeleteljük, a szeleteket sózzuk, bor-
sozzuk. és meglocsoljuk a mártással.

Nemere Ilona

oFoci krónika

Két mérkőzés, két hatos

Bajnoki meccsek:

2004, szeptember 19. Csengele - Zákányszék 6:1 (2:0)

Csengele: Demeter, Búza, Góra, dr. Tímár, Pálfi, Várszegi (Szabő
80.'), S ándor ( Túri 6 8.'), H araszti ( Csala 7 0.'), Wenner I. (Dombi
70.'), Heim (Wenner II. 70.'), Juhos.
Csengelei gőlszerzők: Wenner I.(2), Sándor (2), Juhos, Yárszegi.



-286-

Magabiztos hazai g,,őzelem született, amely lehetett volna nagyobb

arányu is, ha cl gólhelyzeteinket jobban kihasználjuk.

2004. szeptember 26. Röszke II. - Csengele 2:6 (2:2)
Csengele: Demeter, Bíza, Gőra, Turi (Wenner II. B. 60.'), Pálfi, Kiss (Hon,áth

70.'), Várszegi, Mészáros, Harasztí, Wenner I. (Csala 70,'), Juhos.

Csengelei góllövők: Haraszli (3), WennerL (2), Juhos.

A l0, percben már 2:O_ra vezettünk, de a szünetig a lelkes hazaiak
kiegyenlítettek. Tartalékos csapatunk második félidei jó játékkal

magabiztosan győzött' 
kun-szabó Tibor

Hirdetések
Servant 5114 típusú, 5 kW_os kundalló eladó. Érdektőtlni a 06_

30/3 141 122 vagy a 06-30/4 348 049 telefonszámokon lehet.

Beköltözhető, rcndezett, jó állapotú, kicsi tanyát vagy bázat (max.

2 szobásat) keresek megvételre, Telefon: 06,7012 839 209

Gép_ és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és

segédmunkást azonnali kezdési lehetőséggel felveszek csengelei

telephelyemre! Erdeklődni: Tóth Tibornól a Csengele, Béke u- ].

szám alatt személyesen vagy a 06-30/9 354 355 telefonszámon-

Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Erdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Kismamákfigyelem! Eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró
spárgamintás, dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később

sportkocsivá alakítható). Eladó még sötét drapp mintával gyermek-

horclozó. Érdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illetve este

18-19 óra között a 286 069 teleíonszámon. Arvai Kálmánné
Csengele, Vadgerlés u, 17. szám.

Eladó 600 tr_öles zéni kert 3 db fóliasátonal. Érdeklődni: Túri
István vizmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 1 5. szám alatr.
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2120 négyzetméter ulapterületű hobbikert eladó a Május l. utca
végén (Széll Jdnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Május l. u. 21. szám.

.A. Kelőpatak u. 29. szétm alatt 900 négyzetméteres, bekeritett,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta
eladó, Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.u.22. 8 286 191

H Ző|dkártva készítés a szomszéd faluban! 

=Diesel és benzin izemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöIdkártya készítést vállalom (gázüzemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth u. I7 .

B 06-3019 084 061

Ha bőrproblémdi vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiós
kezelést nagy méretű lámpdval.

Erdeklődni: Kormányosné Vúradi Ildikó gyógytornásznúl a
Csengele, Felszabadulús u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban).

& A legujabb
ELEKTROMOS rBnErpÁnt
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és garanciátis s zerviza
138.500 Ft

technika &
Há|őzatrő| tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táp-takarmány kereskedésemben tize\ő - és építőanyagot (PB-gáz,

betongerenda, cserép, tég\a, kőpor, cement, méSz, faanyag, sóder

stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatfuidővel ház_

hoz száIlitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező

árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig l-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!
_ Gyermeksorozat, ballagás, esküvő_lakodalom, egyéb rendezvé_

nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy

válas ztékb an kaphat ók !

- F énykép e z ő gép j av ít ás, s z akt anóc s adá s -

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

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

@ 257 786, este; 329 ő59 a06-30/5 479 521

v"mffiffifu, A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő 1apja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. Bmail: csengele@freemail.hu
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