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A csENGELEI cyúrrocerÁs II.
1989. január 26. "Megsütöt tük a cigányokat ll -

mondta a gyújtogató (Détmagyarország) :
család" A tárgyalásra megidéztéka vádlottak
tagjait is. A Hajagos-Tóth család tagjai abban
a reményben tettek va1lomást, hogy azzat se-

gíthetnek Hajagos-Tóth László helyzetén. Az
pontoidősebb Hajagos testvér azonban, aki
san nem tudni, miért néhány órávaI a tragédia előtt távozott a tanyából Kiskunfélegyházára, élt mentességi jogávat. Ugyanígy tett
Ladányi János apja is, aki csupán fé1 percet
töltött
a tárgyalóteremben, majd sarkon fordult és úgy távozott, hogy rá se nézett a fi-

áía". "

1989. január 27. Halálra Ítélték a csengelei

gyúj togatót (Délmagyarország) :
"Tegnap délután a Csongrád Megyei

Bíróság Extanácsa
f:.alálra
terde Tibor
ítéIte a 28 éves
Ladányi Jánost, társtettességben, nyereségvágyból, különös kegyet 1enséggel, több emberen
elkövetett emberölés miatt. (...) A per másodrendű vádlott ját, Hajagos-Tóth Lászlőt, aki

a bűncselekrnény elkövetése idején még nem volt
16 éves, hat év , f iatalkorúak börtönében ]_etöltendő szabadságvesztésre ítélték,"
1990. február 2. Étetfogytiglanra változtatták
a csengelei gyúj togató ítéletét (Magyar Nemzet)
"A Legfelsőbb Bíi,óság dr. Fehér István büntető
tanácsa tegnap életfogytig tartó fegyházbünz

tetésre váItoztatta a 29 éves Ladányi János

halálbüntetését. "
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199O. február 2. A halálbüntetést életfogy-

tiglanra enyhítették(Népszava)
"A Legfelsőbb Bíróság dr. Fehér István tanácsa
csütörtökön
hírdetett ítéletének indoklása
során kífejtette, hogy bár szinte egyedüIáIIó
bűncselekményt követett el Ladányi és társa,
nem e8yenes szándékkal ölték meg a nyolc embert. Tettüket eshetőleges szándék vezételte,
mert csupán e7íűrtékaz általuk okozott tűz
következményeit. (... ) A legmagasabb bírói
fórum úgy ítélte meg, hogy nincs szükség Ladányi János f izikai megsemmisítésére.Átneve1éséhezelegendő az életfogytiglani fegyházbüntetés, ami a hatályos jogszabályok szerint
azt jelenti, hogy az elítéltet 20 év után
feltételesen szabadlábra 1ehet lnelyezni.''
:

l99O. április 13. A csengerei gyújtogatő (RiPort):
"Ladányí János, aki most harminc éves, két
kiskorú gyermek apja, aki 370 napot töltött
a
halálra ítéltek zárkájában (.. . ) egy hónapja
kezdte ítéletének1etöltését a szegedi fegyházban. - Nem kötöttek f el, mert nern köthettek

fe1,

nem érdemlek halált!

De életfogytiglant

sem. Korrekt ítéIetet akarok, o1yat, amely
összhangban van bűnösségenrnel. Ha tíz évet kapok, egy szót sem szólok. (. .. ) Egész nap itt
ülni a zárkán, megbolondu1 tőle az ember.
Igyekszem magam tartani.
Lelkileg-testileg
rendben vagyok. Naponta csinálok 3000 fekvő-

támaszt. Hogy jobban használjon, a hátamra
ültetem egyik zátkatársamat. (.. . ) Semmi mást
nem akarok, mint azt, hogy büntetésenr igazságos legyen. Arányos azzal, amit elkövettem. Ha
megkapom a tiz évet, megnyugszom. Addig nem.
(Véqe)
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A nétnet testvérközséqünk lapja, aZ Erínger
Bot e 993 . júni usi szcima hosszabb ci kke t közöl t Peter IIof fmann pol gcírmester tol lciból 'Aki
utazik, az tud mesélni " címmel . Ebből idézünk
részleteket.
1

"Április 1,4-én, szerdán 5 órában lett meghatátozva az indulási idő a viszontlátogatásra.
Pontosan megérkezett a busz Auer Georg sofőrre1 Rotthalmünsterből. Mégsem tudtunk elindulni időben, meft az előre összegyűjtött
rengeteg tut.ázat i adományt is be kellett pakolni. Mintegy 20 perces késésse1indult az
A
utazás, üoly kb. 11 órát vett igénytre
község széIéné1egy csengelei személygépkocsi
vátt bennünket, amely a községházához vezetett. A kocsiban egy jól .informált sofőr volt.
Az eringiek azonban nem tudták eldöntetni,
ho8y rendőr, postás avagy egyéb szotgálatban
1évő személy volt. A községházánál aztán egy
bennünegész sefeg ember várt és köszöntött
A hivatalos köszöntést Kordás polgárket
úr
a bázasságkötő teremben tette, aho1
mester
egy hideg büfé is fe1 volt állítva. A következő napon 9 órakor talál,koztunk a községháza
előtt, onnan utaztunk a közelben taláIható
termálfürdőbe és egyéb 1átnivalók}:oz. Hogy eközben mindenütt evés-ivás volt, az a magyarok
számára természetes
Pénteken egy látogatást szetveztek Szegedre

Este felé egy
dr. Varga vezetése alatt
halászcsátdába mentünk vacsorára. Cigányzene
mellett nagyon kellemes estét töltöttünk e1...
Szombaton délelőtt szabadfogIalkozás volt,
mindenki a vendégl,átó családdal tartott . .
.
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A zöldségtermesztést, a mezőgazdasági üzemek
és a szeméttelep me1 lett a tűzoltó szettárat
is megtekintettük. Hogy micsoda gyenge fölszerelésse1 ke11 o1tani, a tűzoltóknak kivonulni, azt szinte az ember e1 sem tudná itt
képzelni.
Délután a Tóth család vendégei voltunk,
aho1 kőfatagó üzem tatálható, mellette pedig
egy mechanikai műhely is. Sokféle ta7átmányát
is bemutatta Tóth úr, melyek nálunk is nagyon
szívesen látott dolgok lennének.
ÁItalánosságban megá7lapíthattuk, hogy Magyaíoíszág szociális segítségnélkü1 is előre

halad.
Gyorsan eltelt ismét a nap, de nem volt még
vége. Egy nagyon kellemes estére v<rltunk hivatalosak a tornaterembe, aho1 a polgárőr
csoport sok fiatalemberbő1 áIló társasága adta
az estét. Kezdetnek a csengelei iskolás gyef-

mekek német dalokat énekeltek, költeményeket
Időközben kint
szavaítak e1 német nyelven
a szabadban gőzöIögtek a gulyás kondérok, vzl1ódi pusztai marhapaprikás és burgonya főtt a
Később éjfé1 felé az
hat nagy bográcsban

eringiek is táncoltak ... , mintha egy valódi
magyaí lakodalomban 1ettünk volna. Kar1
Schacherbauer megizzadí a táncban, mife a
f tatalabbak is belekezdtek. Thomas Zeiílmeier
nyújtotta a 1egjobb teljesítményt a táncvetsenyben, egy újságpapírontáncolt, melyről nem
volt szabad lelépni.
Vasárnap korán teggel indu].t a busz Csengelérő1
Szomorkás hangulatban távoztunk.
Magyarország egy értékesutazás volt. "
(fordította: Borbély József

)
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LÁToGAró

Késő este kopogtak, - ebben aZ órríban nem
szokcís vendégségbemenni. - Ki lehet az?
Két id.egen férf i dllí az ajtó előtt és sűrű
elnézésekközepet t íudaítcík jövelelük cél jcít:

messztről jöttek ők, s csak beszélni szeretnének valakivel , aki valami t tud mondani a
Csengele Ering testvérkapcsolatról
l)gyanis Nétnetorszcígból , Ering mel lől,
Kirchdorfbót való volt az egyik esti lcítogatóA nrísik gyorsan pergő nyelvvel tolmcícsol t . A
kirchdorfi férfi elmondta, ho7y a passaui újscígban olvasot t Eringről , ho7y mi l yen jó
kapcsolatot teremtettek egy kicsi maqyar faluval. Ezt olvasta - de ő nem hiszi. Ilyen
szép a naí vílcigban nincs, esetleg a mesében.
Ilivatatos út miat t jcírt erre és meglcít ta a
Csengele t(íblcít.Esy életem, egy halcílom
gondol ta, most ttleggyőaődöm mi aZ igalscíg az
újscíg szavríbót. Sötétben, későn érkeztek,
senkit nem ismerve véletlen jöttek épp hozzcink. nosszan rnagya.rcíztcík, hogy tudni szeretnék, mi aZ iga7scíg?
Elmondtuk biz'nagy boldogan, hogy az újsríg
igazat írt : Barcítscígokszövődtek, ajcíndékok
cserél t ek gazdcít , f oci csapat ve t t rész t
pcíl yaavatón, egynrís ha j l ékcíbannyarcll tak a
gyermekek, és biZony többen ls elővették a
nyelvkönyveket és szorgalmasan tanulnak- Elneséltük, szívesen kötnénk üzleíet földünk
ízesre termet t 7öldség- és gyümölcseiről ,
mel ynek értékesítései rő l most fol ynak tcírgya.

lcísok.

Falunk jegyző je volt, ki ezt a. kapcsolatot

elindította, melyet aZ eringi polgcírmester
felkarolt, és most mcír a kapcsolat olyan szo-
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ros, ho7y elszakí thatat lan. Barcít i szcílak köí ik össze.
Nagyon nagy örönmel vették, hogy nem hírlapi kacsa vol t sikertörténetünk, hanem a mai
haragvó vilcíg kicsiny, békésszi8etét talcíltcík: megértést,békét,Jó szót, szeretetet.
Emberek, ísy ís lehet !
- G" I.
A CSENGELEI KöZoKTATÁs rönrÉNETE Iv.

A tanulócsoportok növekedéséve1 a belterületí két tanterem is kevésnek, szüknek bizonyult " Ísy történt, hgoy az ötvenes évek elején három igen "érdekes" tantefem kíalakítására került sof. Igazi szükségtanternek vo1tak: Daka kocsma egész napos tanítás, este
kocsma. Néha, nagy eső esetén, leszakadt óra
al,att a pa|Iat, sárra1 borítva könyvet , fúzetet. A hármas padokban ötösével ültek a tanuaz államosított kis1ók, 73 is. Sutka bolt
boltból még kisebb tanterem lett, a padok
egészen az ajtőig értek. szeIencsére az kifeIé
nyílt. Tóth Pár államosított házában - a tégi
presszóban ís tanultak, al'ová a csendes dolrragy derültségére mindengozatírások alatt
kínek - kedvesen behangzcstt a terembe nyíló
kamraablakon a háziasszony hívó bangja:
pi-pi-pi-pipipipipi i i i
A belterületen a 11 nevelő iminár szakosan
oktatott déleLőtt és délután. Gyalog, futva
vagy kerékpáron rohantak egyik osztáLyból a
másikba a falun át, hogy óráikat pontosan,
1elkiismeretesen megtartsák. Mert 1elkesedés
az volt| Igazi tanító, népnevelő volt valamennyi. Ez időszakban képesítésnélküli nevelő

Iskolai csoportkép Cscibi Lcíszló tancjrral
l95o-es évekből

(e

\.

AZ iskola tantestüleíe 1956-ban (ülő sor)
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tanitott. A tanítókepző 5. évfolyanámint
nak trallgatói,
gyakorló
kihelyezetí"
éves pedagógusok működtek, sasikeresév

nem

befejezéséve1diplomát

Az ötvenes
évek végéigt,ízlé1 ís
többen szereztek itt
gyakorlat<;t, és 1ettek

kaptak

"

1elkes híve í a nem
bár
éppen könnyű
jobban
negekkor még

becsült

pedagógus

páIyának. Van, aki

maradt az első

hű
munka-

hetyéhez, fila is itt
tanít Frányó Károlyné
Sinka I 1ona.
és
tak
padokban
tanul
I l yen
A tanyai ískoláknál
a.z 195o-es években
is emelkedett a 1étszám és a korszerübtr oktatás érdekébennöve1ték a tanulócsoportok számát. 1950-ben Vadgerlés ismét két tanulócsoportra, 1953-ban
Kelőpatak, Pántlika és Templomhalom 3 tanulócsoportía, 1956-ban Kelőpatak, Pántlika,
Erdősarok,
Templomhalom 4 tanulócsoportra,
A tafejlődött.
3
tanulócsoportta
Vadgerlés
iskolákban
az
nítás egész napos volt ezekben
ís.
Az iskolák szettárai nagyrészben üresek
voltak. Tóth József kelőpataki tanító céltudatos, hasznos irányííásával, időt, fáradtságot nem kímélve, a nevelők szabadidejükben
szívesen daígoztak. Sok szemléltető eszköz
készült f,izikátroz, földrajzlroz és a többi

1o

tantátgyhoz, hogy nagyobb tudást biztosíthassanak a rájuk bizot,t gyermekeknek.
Rádió kevés, tv nem volt a községben, de
több színdarabot betanítottak az iskolában,
három felvonásosat is (Hófehérke, Jancsi és
Juliska, Többsincs kíráIyf i, Moliére darabot ).
Felnőttek színjátszó csoportja is működött, s
a Dékány vendéglő "nagyszálája" zsúfolásig
megtelt. Még az ablakck is foglaltak voltak
egy-egy előadáson. A nevelők szívesen vettek
részt a színdarabok, népszínművekbetanításában, s többen a színpadon is együtt szerepeltek a műkedvelő, lelkes, nókázó színjátszókka1.

Az igazán "hőskorszakbóI" került ki sok
közülük többen
kitünő tanuló iskoláinkból
diplomás emberek lettek -, akik ma is szívesen
emlékeznek effe az időszakra, iskoláinkra,
tanítóikra, akik példamutató magatattásukka1
utat mutattak számukía a jövőbe, céljaik e1érésére.
Megbecsültük, tiszteltük

egymás munkájat

.

szülők és nevelők kölcsönösen segíteticli az
iskola és az otthon felelősségteljes együtt-

működésé t

.

A felsőbb szervek - Iáíva a nehézségeket, a
nevelőtestület így is kitartó, áldozatos munkáját , ígétetet tettek egy négytantermes új
iskola felépitésére. 1956-ban bámulatos gyofsasággal emelkedett az "új iskola", s vártuk
mindannyian a bekö1tözést
.

Papp Istvánné
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SZEGEDI POLGÁRŐRNAP

1993. augusztus 8-án Szegeden rendezték meg a
megyei szintű polgárőrnapot. A versenyzőkkel
együt t kőzel 30 fős csoport ut azot t Csengeléről. A 11 induló csapat közül Csengele az 5.
helyezést érte el. A 1OO nr-es síkfutásban Vö-

rös Rudolf csengelei polgárőr 2. helyezést ért
el (az ő nyereménye egy szép váza, talán értékesebb volt, mint a csapatoké). A versenyt
számos bemutató követte. A bátrabbak repülőgépen és sárkányon nézhettékmeg a várost madártávlatból. Árvai kálmán által főzött körömpörkölt

sajnos

a belőle

evőknél nagyobb

síkert ért el, mint a zsűrinél.

AuGUSZTUS

2o-I

kucsora péter

UTCABÁL

Szent István ünnepén tendezte meg a csengelei
sportegyesület első utcabálját az elnök szefvezésében,Tisóczki Péter és Kun-Szabó Antalné
segítségéve1.Fellépett Csáki Zoltán és zenekata. Az este 7-től íegge1 6 óráig tartó
rendezvényen kb. 500 vendég jelent meg. Jól
szótakozott, lragy éppen bosszankodott a hosszú
zenekati szünetek miatt. Egy-két zenész ugyanis összekeverte a munkáját a szórakozássa1. A
hűtött italokról VÍgh Zoltán és csapata gondoskodott.

Kun*Szabó Tibor
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ERINGI GYERMEKEK CSENGELÉN

Augusztus 2-án a nyáron csendes iskolában
szokat 1^an nyűzsgés volt. Szülőkke1, gyerekekke1 együtt izgatot tan vártuk az eringi gl-erekeket.
Végre megérkeztek! Dieter Reischl, zz
eringi iskola vezetője, valamint felesége.
Angela és Martina Schuder tanátnő kísérte el a
csoportot. Egymást méregetve 1estük, kí kinek
Lesz a vendége egy hétre. A meleg hangulatú
fogadtatás egyenes arányban volt a hőmérő hí-

ganyszáIával, igy igen csak forró percekben
azon
Érvényessé vált
részünk.
volt
Murphy-törvény váItozat is, hogy jó elosztás
csak addig van, amíg meg nem érkeznek a gyerekek - ennek megfelelően átszetveztük a vendégek elhelyezését"
Kedden az ópusztaszert nemzeti parkban
tettünk 1.átogatást, majd a Szeri csárdában
ebédeltünk, megitattuk a naptó1 elgyengült
vendégeinkett. Délután megfagyLaltoztatott
kothencz Ede, a takarékszővetkezet elnöke
(mint magánember ), majd a kiskunnajsai fürdőben alapoztak az esti barátságos mérkőzésre
készülő fiatalok" A játszma valóban barátságos
1ett 1 : 1 eredménnye1. Kiss Nánd<rr bíróként
részrehajlás nélkü1 vezette le a mérkőzést.
A következő napon a kiskunféIegyházi börtönmúzeummal kezdtük meg a prograrnot. Bugacra
menvén a két ut közü1 "tefmészetesen" a
rosszabbikat vátasztottuk, így részünk lett
egy kis pusztai gyaloglásban is, amit a rekkenő hőség és a félméteres homok tudott fokozni. Arra nem is szárnítottunk, hogy a német
gyerekeknek ez lett az igazi élmény.Hiszen
gémeskútvizében, vályúban hűsíthettékle ma-
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Indulcís a bugaci lovasbemutatóra

§
§

r

"Tel thcíZ" a lovaskocs ín

^A Vircig cukrcíszda
t eí,ű:;Z(ín

16

egy
gukat. Mentőangyal - mert, az ís akadt
személyében
Gábor
Jenei
és
képében
Trabant
jelent meg, így a gyerekek alaposan megismerhették a kískocsí teherbírását.
kiadós és finom ebéd vátt ránk a karikás
csárdában. íJtána lovaskocsira ülve megnéztük a
lovasbemutatót. Ez nekünk, magyaíoknak is felejthetetlen élményvolt.
Az estí játékos vetélkedőn már nyoma sem
volt semmi fáradtságnak. A zsákba futásnál, a
1éggömb borotválásnál és a többi vidám játéknál egyformán szőlt a bizíaíás a német és magyaí torokból. A vetélkedőre kapott három
torta (a kisteleki Zefít cukrászda ajándéka)
pillanatok alatt eltünt az éhes gyonrrokban.
Az utolsó közös pfogramunk Szeged volt. A
polgárőrök jóvoltából megfagyiztunk a Yirág
cukrászdában, majd vátosnéző busszal mentünk
körsétára. Az Őteg Kőrössiben ebédeltünk, ahol
vendégeink megkóstolták az erőspaprikát is.
Szegedí pfogramunkat a Vadasparkban fejeztük

be.

Pénteket a családi nap keretében a vendégEste búcsúvacsola
1átókka1 együtt töitötték.

volt az iskolában, üdítőre Csókásí Zoltánné
hívott meg bennünket. A discoban 22 óráig önfeledten szótakoztak.
Szombaton reggel érzékenybúcsút vettünk
batátainktól, gyerekektől, hiszen mindnyájukat
megismertük, megszerettük. Remélem jövőre

megint találkozunk!
Köszönetet mondok a vendéglátó szülőknek,
és mindazoknak, akik a vendéglátást segítet-

Mészáros Aranka
ték! Külön köszönet illeti
óvónőt, aki nagyon sokat segített!
Nagy Czfrok Gyöngyvér
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BESZÉLGETES AZ ERINGI ISKOLAIGAZGATÓVAL

A falunkban vendégeskedő nénet gyerekekkel
együt t Dieter Reischl eringi iskolctiga7gató
is Csengelén jcírl. A vele történt beslél8etésnélBorbél y Jólsef' tolmcícsol t
"

Eringben csak alsót agozatos gyermekeket tanítanak. Nem lenne elegendő létszám a felsőtagozat beindítására is?
- Nincs eIég gyermek. Jelenleg a szomszédos
Simbachba járnak tanulni. A busszal történő
szállítást a község fizeti.
Van-e kötelező idegennyelv tarrulás Németországban?

- A felsőbb osztályokban, 5-8-íg az angol
kötetező. Eríngben csak alsótagozat vant így
nálunk nincs idegennyelv tanulás,
Van-e pedagógus hiány Eringben?
- Nincs, van elegendő tanárunk.
Lzt hallottam, hogy Őn válogatott labdarugó
volt!
- A bajorországi ifjúsági válogatott tagja

Dieter Reischl és f'eIesége
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voltam. Itt együtt játszottam a fiatal
Beckenbauefrel is.
Köszönöm a beszélgetést
!

INDUL

^Z

ÚJ

Franz

Molnár MiháIy

BAJNOKSÁG

lrz elnúlt bajnokságban hogyan végzett a csengelei focicsapat?
Kun*Szabó Tibor edző: - A megye I I I. osztály B
csoport jában a 2. helyen végeztünk, 20 meccsbő1 1 1-et megnyertünk, 6-ot elveszítettünk és
3 döntetlen mérkőzésünk volt.
Lesznek új játékosok az új bajnokságban?
- Visszatét hozzánk Péntek Imre Kistelekről.
Hosszú kitérő után újra nálunk játszik Vígh
Zoltán, aki az NB I-et is nregjárta. Lesz egy
jugoszláv focistánk is, Djuricsin Gcrran, aki
itt kíván 1etelepedni.
kik t ávoznak?
- Vígh Csaba a Kistelekhez került. Örülünk,
hogy magasabb osztályba került, de sajnáljuk
is, hogy elment, mert csapatunk erőssége volt.
Dr. Sziget i Zsolt pedig munkahelyí elfoglaltsága miatt Győrbe távozott.
Mít vársz az új bajnokságtól?
- Tisztes helytállást és az első három hely
valamelyikét. Most úgy étzem, hogy gyengébb a
játékos állományunk, mínt az előző években. Ha
csak a harmadik helyet érjük e1, az sem okoz

csalódást.

áll az öltőzőtök?
- Rendbehozták, amiért köszönetünket fejezzök
ki a csengelei önkormányzatnak. Már igen-igen
táfétt a festés.
Hogy

(-r

-

ry)

-

FoCI

19

KRÓNIKA

Edzőmeccsek:

1993. júr. 27. Csengele - Tömörkény 1:5 (0:3)
Gólszetzők: Pigniczki, ill.
Samu (2), Rácz,
Pigniczki {2 öngó1)
1993. Júl. 29. Tömörkény - Csengele 6:1 (3:0)
Gólszetzőkz Apró (3), Frácz (2J, Samu il1.

Pigniczki
1993. aug. 3. Kistelek - Csengele 5:3 ( 1 :3 )
GóIszetzőkz ltlagyar {2) , Koncz (Z) , Domonícs
i11. Péntek, Pigniczki, Sejben
1993. aug. 5. Szank - Csengele 2:5 (1:3)
Gólszetzők: Hegedűs M., Kiss (öngó1) i1l. Péntek (3), Kun-Szabó, Djuricsin
1993. aug. 10. Csengele - Kistelek 2:I (1:1)
Gólszerzők: Szabó P., Dóczi i11. Vígh
1993" aug. "1,2. Csengele - Szank 4:2 (2z2)
Gólszetzőkz Pígniczki (3), Yígh Z, i11. Agócs,

Hegedűs

1993. aug. t4. Csengele - Csengele öregfiúk
7z2 (4|l)
Gólszetzők: Yígtr Z. (3), Kun-Szabó, Pigniczki, Czeigerschmidt, Dóczi i11.
Mészáros, Csúrí

Bajnoki mérkőzés:

1993.aug.22. Csengele - Petőfitelep 411 (0:1)
Csengele: Szabó T. , Szabó P. , Kiss, Czeíger(Kun*Szabó 55' ) , Pigni czki
schmidt , Király
Djuricsín, Tóth (Yincze 80'), Péntek, Yígh Z.
Molnár (Ftanczia 46' ).
Az első félidei játékta a hőség rányomta a
bélyegét.A második félidőben Kun-Szabó beá1,

,

lásával, remek játékával (három gólpassz) sikerült vesztett állásból fordítani.
Gólszetzők: Yígh Z. , Czeigerschrridt, Péntek,
Djuricsin í11. Markrj
Kun-Szabó Tibor

HínonrÉsEK
trcrs,ql ÁaoÉxtt,q,K ponct LÁrv rorórl
Legslebb fotójcít porcelcín vcízcíravagy tcínyérra
dolgo77uk. Tovcíbbra is vcíl lalok ftltó- és videó
feIvétel készítését. Fotó cikkeket círusítok.
A negnyí l t slegedi bol toln mel let t a. kisteleki
tovcíbbra is üzemel
xü törv

.

Nacsa Jcínosné

I(istelek, Kossuth u.
Telefon: 364 541

34.

x({(a

SIMSON kípufogók és egyéb SIMSON alkatrészek,
valamint ETZ-I50 és ETZ-251 motorkerékpárokhoz
kípufogók a bolt i árnáI olcsóbban kaphatók a

gyáttónál

z

Yarga Mihály lakatosmesterné 1
Kistelek, Tanya 345"
**<rr<**

Telefon:386

19I

Mínden típusúszívattyújavítását és ferújítását, továbbá ln.áztájí gépekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom.
Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengele, Felszatradulás u. 3"
Telefon: (06-62) 386 017
**{<

Háromszobás, új csengelei ház eladó 400 négy-

szögöles

telekke1. Érdeklődni a 476 t32 tele-
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CSENGELBI KRÓNIKA Informác iós
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Szerkesztő:
u,
CsengeIe,
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Szerkesztőség:
ÁttaIános
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