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A nőnapi bál szépe

A bálról szóló írásunk a ]07. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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oszomszédoló

Algyő Gsengelén
Már évek óta hozzászokhattunk, hogy az év elején valamelyik
községbe ellátogat községünk kulturális csapata, majd a vendég-
látók nálunk adják elő műsorukat. Idén Algyő lett a "szom-
szédunk". Először Csengele lépett fel náluk, majd március 17-én

falunk fogadta a Szeged melletti települést, A Faluházban szép
számű közönség jött össze.

Sánta Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket, majd
röviden bemutatta községünket. Beszédében kiemelte, hogy fon-
tosnak tartja egymás hagyományainak a megismertetését.

Az algyői alpolgármester asszony elmondta, hogy településük
csak az 1990-es évek közepén tudott csatlakozni a "Szomszédoló"-
hoz, mert addig nem volt önálló település. A Szegedtől 7-8 km-re
lévő községüknek 5400 lakosa van. Az 1960-as évektől az olaj
miatt iparivávált a korábbi mezőgazdasági jellegű Algyő. Az ottaní
szavazás eredményeként a Greksa Tibor vezette ütőegyüttes lett az
első helyezett. Második helyen a Fúvós zenekat végzett.

Az első műsorszám a Fiesta Tánc Kht. produkciója volt. Há-
rom pár latin-amerikai táncokat adott elő. Nagy tapsot kaptak a
közönségtől.

Egy 19 éves fiatal hölgy, Kumbor Alma három dalt adott elő.
Elsőként a Valahol Európában musical-ből a Talán című dalt, majd
az ismertebb Legyetek jók, ha tudtok betétdalt. Befejezésül szintén
egy musical-ből, Andersen meséiből énekelt egy részletet,

A Móra Ferenc Népszínház nyolc éve működik, 18 ft'ből ál1.
Tavaly megkapták a Csongrád megyei Közgytílés Alkotói díját.
Négy tagjuk Mőricz Zsigmond "A dinnye" című egyfelvonásosát
adta elő falunkban. A téma röviden: két férfi vitatkozik azon,hogy
a csúnya, vagy a szép asszony a jobb. Végül azt állapitják meg,
hogy mind a kettő megcsalja az urát,deaszép asszony\egalább
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megkeresi apénzt, a csúnya meg csak kiadja.
Az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar 2000-ben alakult

meg. Hozzánk négy citerásból és egy köcsögdudásból álló formá-
ció jött eL. Zenéj;Jket énekkel is kísérték.

A 40 éves Algyői Hagyományőrző Együttes lányai-asszonyai
elsőként Tiszai dalcsokrot adtak elő, majd három ugrós táncot mu-
tattak be a citerazenekar kíséretével. Betanítójuk Eke József kore-
ográfus, tanát.

Koza Viktória 4. osztályos kislány Benjamin Lászlő Mariska
című versét adta elő. Előadásánlátszott, hogy nem szokatlan a szín-
pad számára, Pergő ritmusban, nagy beleéléssel szavalt. Nem kell
nagy jóstehetségnek lenni, hogy nagy jövőt jósoljunk neki.

A komolyzene is helyet kapott a műsorban, Pataki Andrea
fagotton, Benkő Zoltánzongorán adta elő Ludvig Milde Andante és

T arantella című szer zeményét.
Az Algyői Általános Iskola 4lA, osztá|yos tanulói egy mos-

tanában népszení filmsláger, az E'gy szoknya, egy nadrág zenqére
adtak elő egy táncos produkciót. Főleg a közönség fi,ata| tagtrai vol-
tak vevők a műsorukra.

A Hip-hop trió egyik tagja megbetegedett, így nálunk csak
ketten léptek fe1. A két lány saját koreo gráf:rájn táncot mutatott be.

Tangóharmonikát ritkán lehet hallani. Bakos József most
ilyen hangszeten adott elő örökzöld dallamokat, mint például a Me-
seautó.

Az algyőtek a végére tartogatták a nagy "durranást". A Par-
landó énekegyiittes operett slágerekkel lépett fel. Nagy közön-
ségsiker fogadta a Sze4 város Kolozsvár, a Londonban, sej, van
számos vtca, a Legyen a Horváth-kertben címú, és más dalokat. A
publikum végigtapsolta a műsort, és a végén természetesen vissza
is hívta őket. Megérdemelten kaptak tavaly Nívódíjat Békéscsabán,
a civil szew ezetek kulturális börzqén.

A közönséget szavazásra is kérték. Az urnában összegyűlt
cédulák szerint leglobbnak a Parlandó énekegyüttes műsorát érté-
kelték.

M. M.
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Polgárőr kőzgyűtés
Március 18-án tartotta éviközgyílését a Faluházban a Csen-

gelei Polgárőr Csoport.
Kucsora Péter elsőként a meghívott vendégeket, a megyei

polgárőr szövetség elnökét, a polgármestert, a kisteleki rendőrkapi-
tányt, akörzeti megbizottat és a szponzorokat köszöntötte, majd az
elmúlt évről tartotta meg beszámolóját, 2005-ben összesen 125

esetben volt polgárőr szolgálat, melyből kettő rendezvény biztosí-
tás, kettő pedig forgalomirányttás volt, Az önkéntesek összesen
I39í őrát dolgoztak a közbiztonság fenntartásáért. A szolgálati
gépkocsi I2.4I2 km-t tett meg. Kucsora Péter elmondta azt is,hogy
nemrégen kittintették a Polgárőr Erdemkereszt arany fokozatával,
ezért köszönetet mond azoknak, akik a kittintetési javaslatot támo-
gatták,

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Magyari Bé-
|a hozzászólásában elmondta, hogy Csongrád megyében elsőként
Csengelón alakult meg a polgárőrség. Országos szinten ez az egye-
sület rendezett elsőként polgárőr napot, csak később indult meg a
megyei szintű, majd az országos ünnepek sora. A polgarőr moz-
galomról szólva kiemelte, hogy nemrég törvénl hozott az oí-
szággyő|és a polgárőrségről. Ezzel másfel évtizedes óhaj teljesült.
Az űj jogszabály alapján már megkezdték az egyiittműködési
megállapodások átdolgozását a rendészeti szervekkel. A polgár-
őrség 15 éves fennállása alkalmából megjelent egy újabb polgárőr
almanach, melyből egy példányt átadott a helyi egyesület veze-
tőjének.

S ánta Ferenc polgármest er hozzászőIásáb an elmondta, hogy
az önkormányzat lehetőségeihez képest eddig is támogatta a pol-
gárőr egyesületet. A jövőben is támogatni fogja, amennyiben annak
értelmét látja. Megítélése szerint a rendőrség és a polgárőrség kö-
zötti kapcsolaton még javítani lehetne. Az önkormányzatnak nagy
problémát okoznak a területén áthaladó autópályás tehergép-
kocsik, mert tönkre teszik azutakat, Arendőrség és apolgárőrsóg
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Tiszteletbeli polgárőr szponzorok

-\-'-

é

Két alapító fugrtijfu el a születésnapi torta gyertyáit
(fotók: Nacsa Jánosné)
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segítségét is kérte ennek megakadályozására,
Tódor Sándor rendőrkapitíny víúaszában elmondta, hogy a

rendőrség létszámhíánnyal kizd, ezért kényszeníségből el kell a
körzeti megbizottat is vezényelni falujából. A túlsúlyos teher-
gépkocsik vezetőit bárki feljelentheti, elegendő hozzá egy feny-
képfelvételt készíteni, Falunk bűnügyileg a kevésbé fertőzött terü-
letek közé tartozlk,bár akit megkárosítanak a tolvajok, azt ez a sta-
tisztika nem fogja vigasztalni. Az eredmónyekhez a polgarőrség
működése is nagyban hozzájárul.

Kucsora Péter csop ortvezető a hozzászőlások után elismeré-
seket adott át. Apolgitrőr mozgalom több mint egy évtizedes támo-
gatás áért ti szteletb eli po l gárőr címet és dí szokl evelet adom ényo zott
dr. Torontáli Renátának, Baranyi Józsefnek, Forgó Jenőnek, Szép-
laki Sándornak és Tóth Csabának.

Magyari Béla megyei polgárőr elnök a jubiláló polgárőröket
köszöntötte. 15 éves szolgáIaÉrt Kucsora Péternek és Kun-Szabó
Tibomak adott át oklevelet. 10 év után járő jelvényt és oklevelet
Csókási Jenő és Horváth Péter vehetett át.5 éves polgarőr szolgá-
Iatáért Bencsik Attila, Béres András, Forgó Jenő, Juhász Jőzsef,
Sándor József, Sánta Ferenc és Szabó Béla kapott emléklapot és
jelvénl,

Az egyesületünk vezetője, Kucsora Péter a kitüntetetteknek
egy-egy bodtékot is mellékelt az elismerések mellé, ami bizonyára
jól jött az estlbálhoz.

A közgytílés végén Kun-Szabó Tibor felvetette még, hogy a
polgárőrök miér1 nem kapnak megkülönböztető színű fényvissza-
verő mellén},t. A megyei elnök és a rendőrség képviselője szerint
ezt európai uniós előírások szabáIyozzék, azért nem lehet ettől el-
térni.

Az ünnepi közgyűlés befejezéseként a még megmaradt két
alapítő tag, Kucsoru Péter és Kun-Szabó Tibor fujta el a 15 száI
gyertyát a születésnapi tortán. A két "őspolgárőrt" két vadász figura
jelképezte az édességen, mivel polgárőrt még nem gyártanak mar-
cipánból. A vendégekjót falatoztak belőle, gyorsan el is tűnt a nem
kis méretű süteménY' 

Molnár Mihály
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ONőnapi bál

Dupl ázott a3+2 zenekaí
A nők tiszteletére a polgárőrség idén is bálat szervezett,

mell.rrek időpontja a Fahlhátz átalakitása miatt kissé eltolódott.
\4árcius 18-án, este 7 őrátől érkeztek a vendégek. Mint idáig min-
dig, most is fess önkormányzati képviselők köszöntötték a hölgye-
ket 1-1 szál sárga rőzsával és cuppanós puszival, a polgárőrök pe-
dig kedélyeket javító konty alávalővat.

Vacsoráig mindenki meglelte az elfoglaltságát. Zajlott a be-
sz é1 getés, büfeláto gatás, tombo la b eszerzése, zenehallgatás. Az e ste
és éjszaka folyamán a nyárlőnnci Nomád zenekar muzsikája csá-
b ította táncr a a b áIo zőkat.

Sánta Ferenc polgármester üdvözlő szavaí :után a csinos
polgárőr fiúk a tőlük megszokott sebességgel hordták az asztaloka
az étkeket. A gusztusos eledel látványáúől és ínycsiklandó illatától
annak is megkordult a gyomra, aki nem érezte éhesnek magát. Az
óvoda szakácsa, Sárika, és csapata ismét bebizonfitotta, hogy jól
főznek. A finom lakoma nyomainak eltüntetése után a polgárőrök
újabb rohamra indultak: lakodalmi sütiket varázso|tak elénk.

Időközben megérkezett a 3+2 együttes, és szorgalmasan pa-
kolászták hangszereiket, majd hangoltak. Az előkészületeket kö-
vetően megkezdték 40 percesre tervezett, fergeteges, másfél órás
műsorukat, melyet végigtáncolt a közönség nagy része, S hogy
emiatt a tervezettnél később került sor a színpad szélén sorakozó
ajándékok sorsolására, senki sem bánta.

Mindezen események alatt a három ftrből álló zsűri kivá-
Iasztotta a báI szépét, E megtisztelő címet Kuklis Mariann kapta
Nacsa Jánosné olajfestménye, egy virágcsokor és egy torta kísére-
tében,

Elérkeztünk az este folyamán el nem kelt sorsjegyek árvere-
zéséhez. Kun-Szabó Tibor sok év rutinjával lelkesítette a licitáló-
kat, így rövid idő alaít gazdára lelt minden jegy. Fortuna munkába
látott, sokunkat fogadott kegyeibe. Legmázlistább szerencsevadász-
társunk a jászszent\ászlői Csomor Sándor lett. Ő vihette haza a
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A fő díj ny er t e s e (b al r a) a fe l aj ánl óv al (fotő: Nacsa Jánosné)

Tóth Tibor általfelajánlott fődíjat, egy Daewoo televíziót.
A szerencse istennője nyugovóra tért, a mulatozás folytató-

dott hajnalig.
kontesz Józsefiré

i<**

A nőnapi báIat felajánlásaikkal támogatták: Baranyi József,
Czibolya András, Csengele Község Önkormányzata, Csókási Tibor,
Csókási Zoltán, Fehér Kálmán, Forgó Jenő, Hunyadi llona, id.
Kormányos Sándor, ifi. Kormányos Sóndor, Kuklis András, Kun-
Szabó Tibor, ifi. Lengyel János, Málik Istvánné, Rényiné dr. Toron-
táli Renáta, Széplaki Sándor, Tóth Csaba, Tóth István, Tóth Tibor,
Vetter Hungary Kft. Köszönjük támogatásukat!

Polgárőrök

Magyar Föltámadás
A kereszténység kétezer éves története során ismételten betel-

jesült Jézus jövendölése: ,,Üldözni fognak tüeket", Mindig akadtak
a hatalom mámorától megrészegült zsamokok, akik nem tudták el-
viselni azt a jénlsi parancsot, amely szerint ,,inkább kell engedel-
meskedni Istennek, mint az emberelínef'. Sokan tudatlanságból
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vagy rossz akaratból kezdeményeztekharcot a vallás, az istenhit, a
kereszténység ellen. Az áIlítőIagos felvilágosodás jegyében táma-
dásba lendült a harcos liberalizmus, hogy kilakoltassák Istent az
egyén és a társadalom életéből. A kívülről jövő támadások mellett
jelentkeztek a belső nehézségek és önpusztító megnyilatkozások.
Túlságos alkalmazkodás a vílághoz, magasztos eszmék lemérsék-
lése, egységet alááső újdonság keresés, erkölcsi megrokkanás, a
lelkiség elsikkadása a formaságok árkaiban. Mindezek a külső és
belső nehézségek hozzájárultak allhoz, hogy letarolják, részben
vagy egészben elpusztítsák az evangélium vetését.

Ilyen drámának lehettünk tanúi magya: hazánkban ts az
elmúlt évtizedekben. Az első világháboru után területünket cson-
kították meg, a második világháboru ltén ezeréves keresztény
örökségünket ítélték haláIra, Pilátusok, Heródesek keresztet ácsol-
tak Krisztus Egyháza szítmára, s igyekeztek a remény csíráit is
elpusztítani. Készült a sir: a hitetlenség már rekviemet énekelt.
Azonban mégis kiderült, hogy a pusztulás nem egyetemes és a hit
letarolt szántófcildjén éhes barázdák váqák az örömhír magvait.
Ennek a magvetésnek azonban komoly nehézségei vannak. Meg-
fogyatkozott a magvetők szítma, sokan áIdozatul estek a hitetlenség
fagyhalálának, vagy a közöny sivatagját váIasztották Ennek láttán
befészkelte magát szívünkbe a borulátás, a csüggedés.

Be kell vallanunk, hogy ilyen körülmények között nem
könnyú húsvéti alleluját énekelni és a feltámadás örömét hirdetni.
A mi számunkra csak akkor igazán örömhír Jézus feltámadása, ha
vele együtt nemzetünk is új életre támad. Vajon bízhatutk-e ebben,
lesz-e magyar feltámadás, van-e komoly kilátásunk a változtatásra,
a kereszténység megújulására? Ha reménykedünk, mire alapozhat-
juk reményünket? Talán arra,hogy ifiúságunk megelégelte a politi-
kaí szinjátszást? Talán arra, hogy Püspöki Karunk figyelmeztető
szavaijó talajba fognak hullni, Iátvahazánk állapotát? Talán feléb-
red a hívek áIdozatkészsége? Bevallom, én ezekben aligha hiszek!
Hiszek abban, hogy a magyar feltámadás csak akkor lehetséges, ha
elfogadjuk Krisztus feltámadását, s komolyan vesszük igéretét,
hogy ,, én veletek maradok a világ végezetéig". Nem, nem bízom
semmiféle emberi erőben, csak abban, hogy afeltámadt Krisztus az
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általa alapitott Egyházba és a benne hivő nemzetekbe beleoltotta a
feltámadás csíráit. Ez a keresztény magyarok reménysége|. Árn azt
is meg kell mondani, hogy Krisztus feltámadása, velünk maradó
szeretete önmagában nem elég a magyar feltámadáshoz. Mit ét az,
ha krisztus feltámadt, de mi nem akarunk feltámadni az
istentelenség, a közömbösség, a bűnös élvezetek, az anyagi javak
bálványozásának fagyha|á|ából? Gyakran mondogatják, hogy ha-
zánkban is megtörlént a rendszerváltás, bár sokan kételkednek eb-
ben. Mi azt áIlitjuk, hogy a magyar társadalomnak nem rendszer-
váltásra, hanem lelki megújulásra, lelki feltámadásra lerrrre szük-
sége. A politika és gazdaság csak az éIet felszíne, a megújulásnak
sokkal mélyebbről kell kiindulnia. Fel kellene támadnunk a
tévhitekből, az ideolőgiákból, az erkölcsi halálból: a családi élet a
közerkölcs megrontásából. Haldoklík ez az ország, mert a gyűlölet,
a bosszú, a hazugság terjed minden hullámhosszon. A magyaí
feltámadás azt jelenti, hogy életünk minőségét kell megváltoztatni.
Hitünkben, szeretetünkben, erkölcseinkben kell megújulnunk. El
kell vetni azokat a hamis nézeteket, amelyek a liberalizmus
jelszavával, a szabadság nevóben utat nyitnak a bűnnek. Véget kell
vetni az ifiúság megrontásának, a bűn szabadságának, Jézus velünk
marad, de ennél fontosabb a kérdés és a váIasz: Vajon mi vele
maradunk-e? Félelmetes hatalmunk van arra, hogy elutasítsuk fel-
kínált szeretetét, s ezzel megássuk nemzetünk síqát. Semmiféle
politikai párt, semmiféIe gazdasági program nem biztosítja nem-
zetünk felemelkedését, ha elherdáljuk ezeréves keresztény örök-
ségünket.

Borulátó korunkban nehéz örömhírt kiáltani. Mégis meg-
tesszük, mert hiszünk Magyarország feltámadásában, ha lesznek
bátor, keresztény, értelmes vezetőink, ha lesz jőzan népünk, akik
ezt Krisztus útj án keresik.

Lesz feltámadás, ha hazánk legkisebb falujában is felemeljük
a vérünkkel pirosra festett, bűnbánatunkkal fehérre mosott és a
remény zöldjével ékesített magyar zászlőt.

Boldog feltámadást kívánok minden olvasónak!

Laczkő Ferenc plébános
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Nagy Gábor "Shaghai"-

tJnnepi miserend
{Rrilis 14. Nagypéntek 17 őra
Aprilis 15. Nagyszombat I7 őra
Aprilis 16. Húsvétvasárnap 8 óra 30 perc

CDarts bajnokság

dobássaI győzött
A Gól söröző március 15-én rendezte második nlldobó

bajnokságát, melyen 7 versenyző mérte össze tudását.
A következő eredmények születtek:
Krikett: I. Csorba Árpaa (hibapont nélkül), II. Mészáros

Péter (69 pont), III. Nagy Gábor (96 pont)
Mester 501: I. Nagy Gábor, IL Csorba Árpaa (92 pont), III.

Putnoki János (123 pont)
Dupla ki-beszállós 301: I. Vincze Pál, II. ifi. Tisóczki Ferenc

(25 pont), III. Mészáros Péter (143 pont)
Shanghai: L Nagy Gábor (35 pont, "Shanghai"-jal), II.

Mészáros Péter (36 pont), m. if . Tisóczki Ferenc (12 pont)
Legtöbb pont dobása (High Score, 7 körös): I. Mészáros

Péter (352 pont), II. ifi. Tisóczki Ferenc (295 pont), III. Csorba
Arpád (294 pont)

Mester 701: I. Mészáros Péter, II. Kopasz József (13 pont),
III. ifi. Tisóczki Ferenc (32 pont)

A Gól söröző következő bajnokságát április I6-án (vasárnap)
i4 órakor rendezi.

M. M.
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oFoci krónika

Folytatődik a baj noks ág
Bajnoki mérkőzések:

2006. március 11. Röszke II. - Csengele 2:2 (1:0)

Csengele: Demeter, Tóth, Kiss (Túri 65.'), Góra, Pálfi, Heim, Mé-
száros, Kubát, Wenner II. B., Juhos, Wenner I. B.
Csengelei góllövő: Heim (2).

A röszkei csapat a szokásához híven a megye L osztályból fele-
rősítette a megye III. osztályu csapatát, de így is fölényesen nyer-
hettünk volna, ha az öt kapffink közül legalább egy bejutott volna
a hálóba.

2006. március 25. Balástya II. - Csengele 1:5 (0:2)
Csengele: Demeter, Tóth, Kiss, Túri, Pálfi, Yárszegi, Kubát, Juhos,
Wenner [.B., Mazán, Wenner I. B.
Csengelei gőlszerzők: Wenner I. B. (3), Pálfi, Juhos.
Tartalékos csapatunk - még a tartalék kapusunk is mezőnyjáté-
kosként szerepelt - magabiztos győzelmet aratott az örök rivális
ellen.

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés
leadható a "100 Ft-os boltban", vagy a 06-3012 658 284-es tele-
fonszámon. Helyi temetéskor az itt rendelt kegyeleti virágok,
koszorúk átvehetők a temető bejáratánál. A kiszállítás ingye-
nes. - Hunvadi Ilona
Négysebessegű Simson S 5 1 B segédmotor-kerékpár új szení állapot-
ban eladó. Erdeklődni lehet a 06-3015 037 I73 telefonszámon.
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Mindenfajta villamos háztarIási gép (fűnyíró, szivattyú, dáiáió
stb.) teljes körű szervizelését, tekercselését vállalom.

MOLNÁR TIBOR
Csengele, Május 1. u. 1. szám E286 05B

,ffi
;,1,]i

vároít

Moryaha}ren"oB,
a Hild János-díjas kisvárosbano

azEtzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőtó'] 500 m-re
társasházi lakások leköthetők.

r̂m,§ryffErw
rífir§n§w
6723 Szeged.
Hajós tr. 24lÁ
www.b*uszcr-hl

Mórahalmon a centrumban, a település legfrekventáltabb
telkén, az István király út 8. szám alatt,

51 lakásos Udvarház első 2B lakásos ütemében
s z e r k e z e t k é s z l a k á s o k

158.750,- Ftim'_től eladók!
Erd.: Barrszer Kft. Repka Richárd, Te].: 20/98-40-580
Mórahalmi Polg;árnresteri Hivatal, Konczné Kiss Andrea, Tel.: 621281-022
A kiviteiezés megkezdve! Az I. iitem lakásainak 32%-a eladva!

Kistermetű, kan kölyökkutyát keresek! Gémes Erzsébet Cser€ele,
Május 1. u. 52, a06-30l2 339 545
Az Aranykalász v 27. szám alatti épitési telek, foliasátorral eladó.
Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 2I. szám f, 06-3017
432 4I7.
Hobbikert eladó a Május ]. utca végén. A telken nortonlrut vart
Háromfázisu áramvételi lehetőség bialakított. Erdeklődni: kuklis
András Csengele, Május ], u. 21. szám.
Kártyás mobiltelefonok azowtali elektronikus
Imréné vegyesboldában (Fels zabadu,lás u. 1 8.),
Mobil és Vodafone szolgáltatók készülékeire.

feltöltése Novák
Pannon GSM, T-
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Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens
beépíthető) eladó! Erdeklődni: Sántáné
Csengele, Árpád u.17. Ü oo-zols 14g 275

mosogatógép (nem
czombos Mónika

Eladó 3 db 11,5 kg-os ós 1 db 23 kg-os PB-gázpalack. Erdeklődni
lehet a 06-3019 258 372 telefonszámon.
Jó minőségű kis- és
szállítás megoldható.
számon.

nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz
Erdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefon-

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 hold ftjlddel eladó. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tisza u, 21. É^ oe-lOtZ 1 13 95 1

Faluhoz 500 m-re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal, szer-
számtárolőval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcsos
szegő tetőcserép,2 db 11,5 kg-os PB-gáapa|ack és egy jó karban
lévő Simson S51 típusú motorkerékpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62) 286 068 vagy (06-
20) 2 555 586.

hold ft'lddel. Központi
lehet vörös Ferencnél

Csengelén, faluhoz köze| tanya eladó 6
fiités, gtu, ipari áram van. Érdeklődni
Csengele, Tanya 6i9. É 06-2014 449 765.

Gumiszerelést" -iavítást és
centr ír ozást vállalok !

Uj gumiabroncsok kedvező áton kaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű ralzok, óvodai
jelek, névre szőlő törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várjuk szeretetteI !

Bővebb té$ékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

2 és fél szobás csalódi ház garázzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dózsa György u. 19, szdm alatt. Gdz és központi fűtés is
van. Iránydr 5,7 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. HitelbiráIat
helyben. to.l.riteri haáridő: 1 évtől 4 évigterjedően. Erdeklődni
lehet a 286 0I1telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.
171,0 négyzetméter területű porta eladó az Arpáő utcában, a
Faluhi,a mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.

Telefon: (62\ 286 07 4 vasy (06-30)5 830 923
Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vizmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.
A Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pieniczki Eva, Csengele, Május L u.22, @ 286 I9I
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; Táp-takarmány kereskedésemben tizelő- és építőanyagot (PB-g!u,
! betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
l stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatáidővelház-
l'

i hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
i árak!

i 
Nrtva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őríig,

: Barany József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. !
: B 28624I Ü06-30/3 228453 i
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Új szolgáltatósok a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép
- Hagyományos és digitális íotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digüális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szalaanácsadás

N a c s a Jáno s n é fény kép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

B 257 786, este:329 659 E06-30/5 479 521

i?i Cíérígeleir,:V Kí,fuúífu,
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer meglelenő lapja

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


