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hették vémyomásukat. A propaganda híánya ellenére 23-anjelen-
tek meg, ebből 18 nő volt, Úgy látszik, a szebbik nemet jobban fog-
|alko ztatj a e gé s z s é gi áIlap ota, v agy a férfi ak elfo g l alt abb ak.

270

n gye n es szűrővizsg á | ato k
Augusztus 29-én az AMŐBA alapitvány szervezésében téd-

tés nélkül megvizsgáltathatták az érdeklődők a vércukor- és kolesz-
terinszintj i,iket, me gmérethették testzsírj ukat, valamint ellenőriaet-

A borsos áru vizsgálati csíkokat ingyen biztosító alapítvány
október hónapra újabb szűrést tervez falunkban. Ha ez időszeni
lesz, lapunkban időben értesíteni fogjuk olvasóinkat a lehetőségről.

M. M.

Fog lalkoztatás i l nfo rmáci ós
Pont a Faluházban

A Munkaügyi Központ és a csengelei Polgármesteri Hivatal
együttműködésóben Foglalkoáatási Információs Pont nyílt falunk-
ban. Munkahely kereséséhez ingyenesen haszná|hatő az Intemet.
Akkor sincs baj, ha valaki nem ért a számítőgépelűez, annak Tör-
kölyné Harkai Erika segítséget nyujt.Az uniós munkavállaláshoz
részletesen kidolgozott információs fiizetek is rendelkezésre állnak
az érdeklődőknek.

A Faluház számítőgépes termében hétköznap 7 őra 30 perctől
16 őrátg fogadják a munkaügyi információkat keresőket (déltőI 12
óra 30 percig ebédszünet van).

M, M.
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O Fejezetek Csengele titkos történetébű

Besúgói jelentések az l950-es
évek elejéről

"Vági István" fedőnéven beépített embere volt az Államvé-
delmi Hatóságnak, majd az Allambiztonsági Szolgálatnak a Csen-
gelén élő nagygazdák körében. Az ügynökkel Kurucz Lászlő ál-
1amvédelmi törzsőrmester, majd Tenkes Ferenc rendőr százados
tartotta a kapcsolatot. A rendelkezésemre álló információk szerint
"Vági" még 1960-ban is jelentett a titkosszolgálat számára. Hogy ki
lehetett ez az ember, fé| évszázaddal később nehéz megállapítani.
A jogszabályok szerint is csak akkor lehetne kilétét felfedni, ha
közszereplőnek számít ana. E gy ébként nem.

Most pedig nézzik az Allambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárában találhatói csengelei jelentéseket|. Az iratok az O-
14967l46 számű jelzet alatt találhatók.

Gépelte: T. T. fhdgy.
t<észült: 1pld.

Szigoruan titkos "H'' .

rrr/Iug. alosztály.

Jobboldali személyek
ügye. /Csengele. /

Jefentés
Szeged, 1951. október 17-én.

Jelentem, hogy a plébánián meg vannak a misék és a
hittan t,anítása engedély alapján megkezdődött.

B-AIOHG xÁnoly a kulák sorból kiesett, de még papir
nj_ncs a kezében. /csengelei ]-akos . / Uzt a Rákosi tit-
kárságon keresztül int,ézte e1. Minden este megjelenik
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a litánián, és utána a plébánián, a kisszobában NAGY
ISTVÁNNAL és RÉPA JENŐNEVEL tárgyalnak.

Nagy István viszi a szŐE, hogy '|ezek a gazemberek tel-
jesen kifosztottak mindenből, ha nem jönnek az iqazi
fe]_szabaditók. Balogh Károly rá fele1, - majd csak
megsegit az isten. Nagy István ezekután a jelenlévő
sZARVAS MTHÁLY csititása e]-]-enére Lrágár szavakat
használ, mint pl: "Ez a demokrácia, ahof ezek a
piszkos zsidók és azok polítikája, ... megfojtanak ben-
nünket... No csak f ordul j on meg a helyzet, maj d meg
mutatjuk ezeknek a piszkos embereknek.'| Ezt mind a
másik szobából átvétel kózben ha]lottam okt. 4-én.

Egy másik esetben Répa Jenőné mesélte az u1 rádio hi-
reket. "Csak türelem, még ebben az évben meg fog t,ör-
ténni a csoda." Erre Nagy a kóvetkezőt felelte: "de-
hogy fog kérem, ilyen nincs, Ezek hirdet,ik a demokrá-
ciát, mikor mindent elrabolnak, és a muszkának adják,
ez nem demokrácia, ez rablás." Répáné a közben jött
plébánosnak mondja, hogy "mise után jöjjön vacso-
rázni. " Megj egyzem, a plébános minden másnap Répáékná1
szokott vacsorázni. Esetenkint Nagyéknál jelenik meg.
Ezt okt. 6-án hallottam,

Vági Tstván.

Kiértékelés: Ügynökünk j elentése párbeszédet
tarta}maz, ami a plébánián jobboldali személyek
beszélgetésének tartafma. Kitüník, hogy ott egy baráti
kör rendszere]-]-enes kije]-entéseket tesz.

Ügynök feladata: az, hogy a jelentésben emlitet,t sze-
mélyek tevékenységéE, kijelentéseit kisérje figyelem-
me1, és arról adjon jelentést.

H. róth Imre
áv. fhdgy. af o .vez ,



Gépelte: K. L.
Készült: 1. p1
Kapta: 1. pl.

áv. törm.

ob] . dossz.
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Szigoruan titkos llHtl

@
Tárgy,: Balogh Tstván kulák

ii ^r,ógY19.

Csenge]_e.

J e ] e n t é s.
Szeged, 1951. december 1.

Je}entem, hogy Csengele közsé9 területén mé9 ma is
szépszámma1 élnek kulákok. A községben Balogh Tstván
kulák rendelkezik egy világvevő rádio készülékke1,
azomban megállapitásom szerint nem LapaszLalom, hogy
Balognál össze járnának rádio hallgatásra. Összejöve-
te]ekke1 kapcsolatban megállapitottam, hogy Balogh
Tstván, Balogh József, Kunszabó Ant,a1 kulákok, és Nagy
Tstván középparaszt minden vasárnap délután össze jön-
nek Kunszabó Antal kuláknál, ahof feltételezhető, hogy
megbeszélik a szabad europa hangján közölt hireket,,
amit azután a községben tovább adnak. EzL bizonyitja
az is, hogy a községben jelenleg is vannak kü]_önböző
rémhirek elterjedve mejek Pártunk valamint Szovjetunio
vezetöit rágalmazzák. A rémhir a községben igen e]_van
terjedve azomban, hogy ki terjeszti azokat, konkrétan
megállapitani nem tudta.

Vági István

Kiértékelés:
A fenti jelentésből kitünik, hogy a közséqben vasár-
naponként, kulákok össze szokt,ak jönni Kunszabó kulák
tanyáján. Valamint kitünik, hogy a községben rendsze-
re§en vannak elterjedve rémhirek.

Úgynök feladata:
Fe]_adatul adt,am ügynökömnek, hogy állapitsa meg a fen-
tr szeméIyeken kivűl szokott e még más elmenni Kun
Szabó tanyáj ára a konkrétan állapitsa meg, hogy a fen-



-274-

ffiry"., célból szoktak össze jönni Kun

Szabő tan!áján. továbbá fe]-ad,atul adtam annak konkré-
LizátásáL, hogy a községben elterjedt rémhireket ki
terj eszti .

Náfrádi József Kurucz Lászlő
áv. fhdgy . áv, törm,

alosztályvezeLő.

Gépelte: B.S-né. áv.törm,
t<észült: 1.p1 .-ban.
Kapja: 1.p1.obj .dosszé.

Sziqoruan titkos "V"
TTt/M9. alosztály

Tárgyl Balogh István és
társai ügye.

,Jelentés
Szeged, 1951. december 1-9-én,

1951.december1._ijelentésembenfoglal.kozLamazzal,
hogy Csengele községben több kulák össze jön Kun Szabó
aniár kulák tanyáján, ahol a napi politikai híreket,
valamint a nyugati imperialisták rádio hiradásait be-
szélik meg. A fenti ü99ye1 kapcsolatban az alábbiakat
j elentem:

December elején Balogh Jőzsef kocsijával átment, Kun

SzabóAntaltanyájárabeszélgetésszempontjából.Meg-
érkezésük a]_kalmával a Kun Szabó család tartózkodott
odahaza. Majd, rövidd,e} megérkezésünk után Ba]-ogh Ist-
ván ku]-ák kulák is megjelent, Ezen alkalommal rajtunk
kivűl jeten volt Kun Szabó Antal felesége és Antal
nevü fia. Továbbá Ba1ogh Jőzsef és felesége, valaminL
Balogh Tstván, Ezen alkalommal is beszé}geLtünk a napi
poritirai eseményekről, majd Ba1o9 István elmondotta,'togy 

" szabad europa bemondotta, hogy SzLálin magához

rrivátta Pákosit abból a célbó1, hogy számoljon be a
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:1;,,,-.cTszági eseményekről. Balogh elmondotta továbbá,
::.q}. a rádio bemondotta, hogy majd mi fogjuk Rákosit
=-szái:.cltatni, ha a héten nem a j ővőhéten, /Minket Ba-
--:qh az amerikaiakra értette. /

1,1egemJ-itette ezen alkalomma1 Balogh azt is, hogy csak
:siná]nának már valamit ezek az amerikaiak, nemcsak
:eszé]nének, mert lassan ezek a kommunisták mindent
:--.-esznek tőlünk.

:öbb alkalommaf nem tapasztaltam, hogy a fenti társa-
sáq összejött volna. Azonban gyakran lehet látni, hogy
:,iun Szabő Antal , Balogh József, Balogh 1stván, Kocsó
*-ános kulákok valamint Nagy István 20. holdas közép-
oa:aszt rendszerte]_en időben egymást felkeresik, de
::cay mi céIból ezt eddig megállapitani nem Ludtam.

_:, fenti személyek Nagy Istvánon kivúl valmennyien mint
<ulákok vannak a községben nyilvántartva.

.-. községben elterjedt rémhirek a fenti személyektő1
_:_dulnak ki. Kb, 3 hete a Tanácsháza előtL beszélget-
:em Balogh ,Józseffel, aki ez a]-kalommal is e}mondotta,
:logy Sztálin magához hivatta a Rákosit va]_amint e1-
:ondotta, hogy Magyarországon hamarosan vá]_asztások
-:gnak ]enni, amely ango1 és orosz ellenőrzés alatt
fog megtörténni. Az emlitett választás december 20-tó1
;anuár 1-ig 1esz.

i fenti személyek közül Balogh István rendelkezik egy
--=lepes világvevő rádiokészülékke1, hogy hány lámpás
azt megállapitani nem tudtam, azonban a rádion gramo-
jcn is van felszerelve. A rádió hallgatáson mé9 részt
rem vettem. Volt több alkafom amikor felkerestem laká-
sán Balogot, azonban ilyen alka]omkor nem kapcsolta be
a rádiot illetve magyar müsor adását hallgatta.

].]- ::t már f entebb em}itettem, a j elentésemben s zereplő
személyek rokoni kapcsolatban vannak egymással, azon-
ban ezt a gyakori összejárásukat föleg aratás óta ta-
:.sztaltam. Az utóbbi időben azonban vasárnapi napok
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alkalmával valamint pénteken
őket Kun Szabó tanyáján.

is gyakran lehet látní

Balogh Tstván Csengele 793. szám alatti ]_akos. 25 ho]_d
földdel rendelkezik, amelyből 2 kat. hold föld 9yü-
mölcsös és kb. B00. négyszöqól szőIő. Nevezett a fel-
szabadulás előtt Lagja volt a nyilaskeresztes Pártnak
amit onnan Ludok, hogy az ]_939-es választás alka]_mával
a nyilaskeresztes pártra szavazoLL s a választás a]--
kalmáva]_ ebéden fogadta a megválasztott nyilas képvi-
selőt. A felszabadulás után a politikától vrsszavonult
s politikai véleményét nem nyiJ-vánit j a. Ha1]-omásbó1
tudom, hogy az MKP-nak tagja vo]-t, azonban kizárták.

Balogh Jőzsef Csengele 5o7. szám alatti ]_akos 25. hold
földdel rendelkezik, melybő1 Boo. négyszögöL szőLő,
valamint egy cséplőgép tulajdonosa. /Balogh József és
Balogh Tstván testvérek/. Balogh József a felszabadu-
lás előtt szintén tag;a voft a nyilaskeresztes párt-
nak, majd a felszabadu]_ás után a kisgazda pártnak lett
tagja. A Kisgazda pártba való belépése előtt tagja
volt a Szabadság pártnak is, amit onnan tudok, hogy
akkor én voltam a Szabadsá9 párt titkára. A fenti
személyek jobboldali beállitottságukat igazolja az is,
hogy elöttem és Kocsó János elött tettek olyan kije-
]_entést, hogy ez a rendszer nem nekünk vafó, mert meg-
fosztanak és kirabolnak bennünket, de az isten majd
megsegit, és nemsokáig fog ez tartani. Fentl kijeJ_en-
tésüket kb. kéthéttef ezelőtt a Tanács háza efött tet-
ték. Nevezett személyek a fe]_szabadulás e.Iőt t egyénen-
ként 65-66 kat. hold földdel rendeJ_keztek, azonban a
fö_]_dreform során vettek e} tő]_ük.

Kun Szabó Antal Csengele 58. szám alatti lakos. Kb.
50. éves személy. A fefszabadulás e.Iőtt 45. kat. ho]_d
földle volt, melyből a fö]dreform során 2a. kat. hof-
dat, kiosztottak, igy jelenleg 25, kat. hold földón
gazdálkodik, amelyből 8oo. négyszögöI szőLő. Nevezett
fe]szabadulás elötti politikai magatartását nem
ismerem, a fe]_szabadulás után a Szabadság pártnak volt
tagja. Politikai szempontbó1 jelenleg tartózkodó.
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}Tagy Tstván Csengele 4'74. szám alatti lakos kb. 40-42
é.,,es, nevezett 2O kat. hold földön 9azdálkodik, mely*
:c, 6oo. négys zöqöL szőLő. Nevezett a felszabadulás
=-őtt a Kisgazda pártnak volt tagja, mint akt,iv kis-
gazdapárti tagot, gyakran 1ehetett 1átni a kisgazda-
.=It szegedi vezetőj énél Svoly Kálmánnal. Felsza-
badulás után a Szabadság pártnak 1ett tagja, ahol ak-
: .y tevékenyséqet fejtett ki. Nevezett 7949 őszén Sze-
geden a Tisza szállóban a Feyfer párt által megren-
dezett veszekedésen is részL vett.

"Vági Tst,ván"

Kiértékefés: A fenti jelentésből krtünik, hogy Csen-
;ele közséqben rendszertelen időközönként kulákok és
3obboldali beállitottsá9u középparasztok összejövete-
1eket tartanak, illetve szoros kapcsolatban állnak
egymássa1. ÖsszejöveLelük alkalmával megbeszéfik a na-
pi politikai eseményeket, majd Nagy István ku]áknak
lan egy világvevő rádiokészüléke s nevezett szokta a
fenti személyeket a nyugati imperialista hiradásokról
táj ékoztatni .

Feladat: Fe]_adatu]- adtam ügynökömnek, hogy továbbra is
kisérje figyelemme1 a jelentésében megjelölt személyek
magatartását va]-amint annak megállapitását, hogy ide-
gen személyek keresik e fe]- őket. Továbbá feladatul
adtam, hogy mivef a fenti társasággal jó viszonyt tart
fenn, iqyekezzen ő is az összejöveteleken résztvenni.

Náfrádi Jőzsef
áv. fhdgy.

a}osztályvezető

Kurucz LászIő
áv. t.örm.

K-:özzétette:
Molnár Mihály
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O On korm dnyzati választás

Rekord számú induló
Szeptember 8-án lezámilt az önkormányzati választásokra va-

ló jelentkezés. A helyi választási bízottság a következő jelölteket
vette nyilvántartásba:

P o l g árm es t erj el ö lt ek : Agárdi Vidor, S ánta Ferenc,
Képviselőjelah: Agárdi Vidor, dr. Apró Zsolt, Árvai Kálmán,

Czakő János Mátyás, Frunczla Jenő, Juhász Jőzsef, Katona Attila,
Király Sándor, ifi. Kormányos Sándor, Kucsora Péter, Kun-Szabó
Tibor, Lantos István, Molnár Mihály, Olajos Jőzsef, Rényi LászIő,
Sánta Ferenc, Szé11 Lajos, Tisóczki Péter, Törköly Ágnes, Törköly
Mihálpé, Varga Árpád, Yincze János.

Legutóbb 12 éve fordult elő, hogy 20 főnél több ember sze-
retett volna a 9 fős képviselő-testületbe bekerülni. Akkor 29-en
vállalták a megmérettetést.

l

l@lrrarenc receptjeim

Amur paprikásan
Hozzávalók: 1,5 kg amur, 2 közepes fej vöröshagyma, 5 dl tejföl, 1

evőkanál liszt, ] húsos zöldpaprika, ] teáskanól pirospaprika, só.
A megtisztított halat súrűn beirdaljuk, nagyobb darabokra

vágjuk, és besózva állni hagyjuk. Az aprőra vágott vöröshagl.rnát
kevés forró olajban megfonnyasztjuk, megszórj uk pirospaprikával,
kevés vizzel felöndük, és alaposan kifonaljuk. A halszeleteket
tepsiben elrendezzük, leöntjük a hagymás lével. A tejfolben simára
keverjtik a lisztet, ezt is a halra öntjük, és forró sütőben harminc
Percig Pároljuk, Főtt krumPli illik hozzá' 

Nemere Ilona
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U nnepi egyh ázi kiadv ány
Az E gyházkö z s é g me g al akulás ának 7 5 . év fordulő j a alkalmá-

ból a Szent Imre búcsúra (november 5.) megjelentet egy színes
képekkel illusárált kötetet, ezzel adőzva az elődöknek, a templom-
építés résztvevőinek,

A könyv 1500 Ft-os áron előjegyezhető a Plébánia Hiva-
talban a hivatali időben (délelőtt 9-11 között).

katona Attila

oFoci krónika

Beindult a góIgyár
Bajnoki mérkőzések:

2006. szeptember 2. Csengele - Öttömös 8:1 (5:0)
Csengele: Demeter, Tóth (Csala 46.'), Kiss, Túri, Dancsok (Kozát
60.'), Y árszegi, Kubát, Mészáros, Veszprémi, Horváth, Juhos.
Csengelei gőlszerzők: Yérszegi (3), Juhos (2), Kubát, Veszprémi,
Horváth.
Értékethetetlen ellenféllel szemben magabiztos győzelem született.
A 60. perctől már csak arra figyeltünk, hogl sérülés nélkül megúsz-
szuk az ellenfél ámolcfutását.

2006. szeptember 9. Zákányszék - Csengele 3:5 (3:2)
Csengele: Kiss, Tóth, Pálfi, Túri, Heim, Veszprémi, Juhos, Yársze-
gi,Yozár, Wenner I. B., Horváth.
Csengelei gőlszerzők: Juhos (2), Y énszegi, Heim, Veszprémi.
vészkapussal, tartalékosan értékes g,lőzelmet arattunk a tavaly II.
helyezett otthonában,

Kun-Szabó Tibor
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Kíegészítések és helyesbítések a
telefo n számj egy zékh ez

Hirdetések

Gyovai Mónika Kelőpatak u. 1 06-3013 520 559
Kiss LászlőTanya646. 06-70l4 973 108

Merschdorf Márkné Tanya 650. 06-3014 585 075

Tamási József Tanya 659. 06-30/5 665 437
Tamásí Józsefné Tanya 659. 06-3016 510 575

1989-es évjáratll, világoskék színú Lada 2107 típusú személygép-
kocsi tetőablakkal, magnóval, 2007 februárjáig érvényes műsza-
kival eladó, kányfu: 110.000 Ft. Erdeklődni: Kiss Lászlő, Csen-

T 646. d06-7014 973 108

Tanya eladó kövesút mellett 5 hold földdel, Villany, nortonkút van
Buszmegálló 5 percre, Erdeklődni lehet a helyszínen Túri Ferenc
nél a Csengele, Tanya 682. szám alatt.

Jó állapotban lévő, étkezőbe való sarok ülőgarnitúra asztallal együtt
eladó. Érdeklődni: Sántané Czombos Mónika Csengele, Arpád u.
17. a 06-7015 l49 275
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1980-as évjáratu Lada 1500-as személygépkocsi tObb
műszakival, felújított motorral, új gumikkal, korához
állapotban sürgősen eladó. Erdeklődni: Kiss Mihály
Tanva 603. Telefon: 06-30/3 475 358

mint 1 év
képest jó
Csengele,

900 négyzetméteres, bekerített porta eladó az Aranykalász u, ]2.
szám alatt. Víz, villany van. Eladó továbbá egy 5 mázsás utánfutó
magasítóval, sátorral, új vonófejjel,. friss műszakival és új

forgalmival. Ár megegyezés szerint. Erdeklődni; Pálnok Sándor
Csengele, Vadgerlés u. ]8. szám, Telefon: 286 267.

'Uj 
családi ház eladó a Csengele, Vadgerlés u. 16. szám alatt.

; Szociálpolitikai támogatás is igénybe vehető! Erdeklődni lehet a
] ar an /^ óó^ 

^aA 
, 1 a Z

06-3013 883 262 telefonszámon.
Sírcsokor, koszorú, virág (ballagás, anyák napja stb.) rendelés
leadható a 06-3012 658 284-es telefonszámon. Helyi temetéskor az
itt rendelt kegyeleti virágok, koszorúk átvehetők a temető bejáratá-
nál. A kiszállítás i - Hunvadi Ilona
4 sebességes Simson 35I típusú motorkerékpár eladó.
Süli István Csengele, Május I. u, 56. Telefon: 06-30/5 830 923

62) 286 074.

Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Szabó Tibor a06-30/9 258 372
Kisebb jellegű, múhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok,
vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy
szerelhetően. Kormányos Zo|tán Csengele, Vadgerlés u. 6. Telefon:
06-3013 282 375,
Négysebessegű Simson S 5 1 B segédmotor-kerékpar új szerű állapot-
ban eladó. Erdeklődni lehet a 06-30/5 037 l73 telefonszámon,

Mindenfajta villamos háztartási gép (fűnyíró,
szivattyú, daráló stb.) teljes körű szervizelését,

tekercselését vál lalom.

MOLNÁR TIBOR
Csengele, Május 1. u. 't . szám 8286 058
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Hobbikert eladó a Május ]. utca végén. A telken nortonlcút van,

Hár omfázist|t ár amv é táli lehető s é g kialakított. Er deklő dni : kukl i s
András Csengele, Máius I. u.2]. szám.
Bladó u Ósensele. Akácfa u. 5. szám alattiház|. Erd.: 8(62) 286 644

Hobbitelek eladó a focipálya mellett, a téke utca folyta-
tásában. Nortonkúto 380 V-os villany van. IÍrd.: Hell Rudolf
Csengele, Akácfa u. 10. 8(62) 286 203
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus
Imréné vegyesboldában (Felszabadulás u. 1 8.),

Mobil és Vodafone szolgáItatók készülékeire.

feltöltése Novák
Pannon GSM, T-

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gáupa|ack. 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 tartya 7 hold folddel eladó. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál Csengele, Tiszau.2I. dOe-lOtZ 113 951

hold földdel. Központi
lehet vörös Ferencnél

Csengelén, faluhoz közel tany9 eladó 6

futés, gaz, ipar:i áram van. Erdeklődni
Csensele. Tanva 619. ü 06-2014 449 765.

Uj

Gumiszerelést, I iavítást és
centrírozást vál lalok!

gumiabroncsok kedvez ő ár on kaphatók !

Longa István
autó- és gumiszerelő

CsengeIe, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409
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Gépi hímzés!
Céglogók, emb!émák, saiát tervezésű ralzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Váriu k szeretettel !

Bővebb tá4ékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570

2 és fél szobás családiház gardzzsal ésmelléképülettel eladó a
Csengele, Dóaa György u, 19, szúm alatt, Gáz és központifűtés is
van. Irányár 5,7 millió Ft. Erdeklődní lehet a 06-30/3 943 553
teIefonszámon.
Mindenfajta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírálat
helyben. Törlesztési határidő: 1 évtől 4 évig terjedően. Érdeklődni
lehet a 286 0I7 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál,
Az Aranykalász u. 27. szám alatti építési telek, fóliasátorral eladó.

Érdektődni: Olajos József Csengele, Dózsa u. 2]. szám h6-30/7
432 417.

Eladó 600 tr-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
Isfván vízmű-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. Érdeklődni:
Pi.qniczki Eva, Csengele, Máius L u.22. E 286 191
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Táp-takarmány kereskedé semben íizelő - és építő any agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faartyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határídővel ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

B 286 24I é^ 06-3013 228 453

Uj szolgdltatások a Fotó szaküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

felv ét el ek háznál é s műter emb en. I gazolványkép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális 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
- szaktanácsadás

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

@ 257 786, este: 329 659 d06-30/5 479 52]

L§9|geler/;,

KlírWfu,v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer meg|elenő lapja
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