
XI. évfolyam 22. szám 2003. november 15.

Darts bainokok

A bajnolcságról szóló írásunk a 356. oldalon olvasható!
(fotó: Molnár Mihály)
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OCsengelei lottózók

Fortuna kegyeltiei
A sokmilliárdos nyereménnyel kecsegtető lottó főnyeremény

lázba hoz szinte mindenkit. Falunkban a mai .rapig nem volt még
ötös találat, de azért a szerencse nem hag5rta cserben a
csengeleieket. Nézzük, kik voltak eddig a szerencsések!

Horváth Péter egy háromfős kollektívával játszott, amikor
1969. februarjában négyes találatot ért el. A reá eső részből -
23.717 Ft-ból - portft és lakható melléképületet bírt vásárolni
annak idején.

Az előbbi felesége 1985-ben négy szátmot szintén jól ikszelt
be szelvényén és ezzel 239,032 Ft ütötte a markát,

I992-ben Csányi Lászlőnak sikerült négyes taláIatot elérnie,
amivel 380.000 Ft-hoz jutott, (A sors fintora, hogy a középkoru
ember nem sokáig é|vezhette nyereményét)

Novák Imrének 1997-ben kedvezett a szerencse. Négyesére
4OO ezer forintot fizettek ki. Érdekességként megemlítendő, hogy a
lottós s zázezrek m ellett a z autőnyeremény betétkönyvével kétszer
is nyert: 1966-ban Skodát, 1984-ben Trabantot,

Idén ősszel pedig arról beszéltek, hogy egy csengeleinek lett
négyese. Ebből annyi igaz,hogy a nem községünkben élő anyukája
találta el a számokat, Az 1.200.000 Ft-os nyeremény egyharmada
került a Csengelén lakó gyermekéhez.

A pénz mellett tárglmyereményelűez is hozzá lehetett jutni.
A már említett Horváth házaspárlak a két négyes találat mellé
kijutott még egy Trabant személygépkocsi is, ami l975-ben még
nem egy megvetendő dolog volt.

A legértékesebb nyeremény Borbély József volt csengelei
jegyzőnek és társának jutott, ak|k l992-ben 3.554.000 Ft értékű
személygépkocsit nyertek a lottó tárgynyeremény sorsolásán.

M. M.
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Szent Imre ünnepén
November 9-én a reggeli köd és hideg sem bírta otthon

tartani a csengelei hívek egy részét (mintegy 180 embert, a falu
lakosságának megközelítőleg I}Yo-át), akik megtöltötték a falu
pompásan feldíszített templomát. Ez nem is csoda, hiszen Szent
Imre, a falu védőszentjének ünnepére hívott bennünket aznap a
harang szava. Az ünnepi szentmisét Utcai Róbert atya celebrálta,
aki prédikációjában egy kismadánól szőlő történettel felhívta
figyelmünket aíía, hogy tőlünk függ, mit válaszolunk Isten minden-
kthez szőIőhivásáta.

A szentmise után a finom süteményekkel és jobbnál jobb
pogácsákkal roskadási g te|t asztal mellett csillapíthattuk éhünket, s
a hideg ellen némi vigaszt jelentett a barátságosan gőzölgő forró
tea, mely szinte pillanatok alatt elfogyott.

Ezekután lelkileg és testileg is megerősödve indulhattak neki
a gyerekek a játékos vetélkedőnek, amit a szegedi Katolikus
Ifiúsági Iroda munkatársai vezettek. Volt itt célbadobás ping-pong
Iab dáv aI, l ab da-pöckölés, kötél en egyensúl y o zás, lufival j elkép ez ett
szömy-agyoncsapás bekcitOtt szemmel, gyufaszálból fészeképítés,
tűbe fiízés fé|kézzel, összekapaszkodva kötélen átbújás és krumpli
lóbálás. Mindez így leírva kissé furcsánhat, ám aki alátékbanrészt
vevő gyerekek kipirult arcát és csillogó szemét láfta, az biztosan
állithatja: a gyerekek kitűnően érerték magukat.

Az a mintegy hatvan felnőtt sem panaszkodhatott unalomra,
aki a templomban a Százhalombattáról érkezett Giricz László dia-
képes előadását tekintette ffi€g, képzeletbeli utazásí téve igy
Szentföld lenyűgöző tájaira.

Délre a nap is beragyogta a búcsúi programban résávevőket,
s ez a jóleső melegség talan belülről is átjárt mindenkit. Szer-
vezőként aá mondhatom, nem sikerülhetett volna ilyen szépen ez
az ünnepi együttlét anélkül a rengeteg segítség és jó szándék
nélkül, mely a falu apraját-nagyját jellemezte.

Köszönjük az újmisés pap, a papnövendékek és az oígona
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mellett ülő kántor, valamint növendéke szolgáIatát, a szépen
feldíszített templomot, a templom díszítésére ajíndékozott gyö-
nyörű virágokat, a süteményekről gondoskodó szoígos asszonyi
kezek munkáját, a teafőzés és a tálalás kellékeire gondolók tüstén-
kedését, az aszta|t, hogy volt hová megterítenünk, atizet, hogy volt
hol melegednünk, az élménybeszámolót tartő előadó és a vetél-
kedőt szervező f,ratalok munkáját. Elsősorban pedig köszönjük
Istennek, hogy ilyen emlékezetes és szép nappal ajándékozott meg
mindannyiunkat.

Ha kapcsolódni szeretnék az Utcai Róbert atya prédikáci-
őjában említett zenekai hasonlathoz, azt mondhatom, a csengelei
,,nagyzenekatban" mindenki pontosan és szépen játszotta szőlamát.
Bízom benne, hogy az égieknek is nagy gyönyönísége tellett
benne,

Zó lyomi- Katona Th e o dór a

köszönet a temetőt őrzőknek!
Immár hagyománnyá vált, hog1, a haloftak napját mege-

lőző napokban polgárőrök őrzik a temető parkolóját. Ennek
köszönhetően már évek óta nem tudtak a gépkocsi feltörők
károkat okozni a gyászolóknak.

A halottak napi mise alatt öt polgárőr segítette a jármű-
vek parkolóba való besorolását, így a megnagyobbított terüle-
ten mindenki kényelmesen elfért.

Szokássá vált az is, hogy a helyi rendőrrel esténként a te_
metőben elhelyezett virágokat, koszorúkat őrizzid.k Az új
körzetí megbízott, Szabó Zso|t is folytatja ezta hagyományt,
szab adidej ét fe|áldozva a lakosság érdekében.

Köszönet a polgárőröknek és a helyi rendőrnek a segít-
ségért! Bízom benne, hogy ez a nemes hagyomány továbbra is
folytatódni fog!

Vincze János temetőgondnok
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OEgr, év,után jött a válasz

Osztr ák léggömb C sengelén
Múlt év októberében Forgó Jenő a kelőpataki mqornál íalált

egy szétdunant léggömböt, melyre egy narancssárga levelezőlap
r,olt ráfiiggesáve. Falunkban nem ez volt az első ilyen eset:
Kormányos Imre 1999 júniusában Eszak-Németországban "fel-
adott" léggömb maradványait találta meg egy levelezőlap kísére-
tében. Úgy tűnik, német nyelvű területeken elterjedt szokás lehet a
lakodalmakkor luíikat szélnek ereszteni.

l|i{ig az 1999-es német levlapra gyorsan megjött a vá|asz , a
múlt évi osztráksa csak most, az egyéves évforduló alkalmából. A
levelet író Andrea 26 éves óvónő, a férje, Michael 32 éves grafikus
és web-lap tervező. Az írást házi tolmácsunk, Valkovics Antal
fordításában közölj ük.

"Esküvőnk első éufordulójához közeledve nagyon sol<szor
gondoltunk Önre, és kívánságára nagyon szívesen írunk magunkról
néhány sort. Először is sok köszönet a narancsszínű kártyáért, a
barátságos levélért és a képes levelezőlapért. Mi még mindig meg
vagyunk lepve, h ogy a l evelezőlapunk ilyen messzire elszállt. Sok
köszönet a megtalálónak.

Történetünlrről:
Michael és én egy hivatalos vacsorán voltunk, melynek

tulajdonképpeni célja az ismerkedés és az összeboronálás volt. Egy
asszony, akit Michael jól ismert - engem pedig alig -, meg volt
győződve, hogy mi egymáshoz valók vagyunk és össze fogunk
kerülni. Ez akkor még nemvolt lehetséges (kb. 200l jtiliusa). En
tudtam erről az összeboronálási "merényletről". Először nem
igazán akartam elmenni oda, de másodszor már igen. Erősen
hittem abban, hogy az Isten - az én Atyám az égben - az igazihoz
_fos elvezetni. Ekkor mentem eI Svájcba 3 hónapra, ahol
továbbképzésen vettem részt. 2002 januárjában jöttem yissza, haza
Bécsbe, és elmentem egy koncertre, Ott találkoztam újra Michael-
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A bécsi házaspár eskúvőifenyképe
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lel,..és akkor kezdődött el minden. Nem kannyítettem meg a dolgát,
de meg kell mondanom őszintén, hogy teljesen meghódított.
Köszönöm Istennek ezt az akaratát. Ma már csak nevetünk rajta,
hogy Isten ezzel az asszonnyal, Monikával (ő is hisz Istenben)
közvetített, és ezzel teljesült a kívánsága... és 2002. október 26-án
megszólalhatott az esktivői harang. },{agyon szép esld)vőnk volt. A
lakodalom után minden vendég kapott egy héliummal töltött
léggömböt, melyhez hozzá lett kötözve egy kitöltött narancsszínű
levelezőlap és egy csillagszóró (amit karácsonykor is használunk).
Esetünkben 80 személy engedte fel a meggyújtott csillagszórókkal a
léggómböket, és engedte szélnek. Ez eg,,ősrégi szokás, ilyenkor az
égbolt ugy néz ki, mint egy csillagtenger. Ez a jelenet nálunk
romantikus és kedves. A Lipót-hegyen volt az ünnepség, ahol
gyakran fi)j a szél, mint ahogy nálunk. Némelyik lufi cikk-cakkban
repült, le és fel (a fejeket kérem lehúzni). A szél úgy látszik, minden
léggömböt messzire elvitt. Egy elrepült Önökhöz is, Köszönöm a
türelmét, míg ez a levél Ónhöz repült.

Michael és én nagyon boldog házasságban élünk már egy
éve. Nagyon alkalmazkodunk egymáshoz, és tudjuk, hogy valaki
velünk van és segít... a mi Atyánk az égben.

Mindnyájulomk kívánjuk Isten áldását és sok örömet a
munkájukban!

4ndrea és Michael Eichorn"

Tudniva|ők az
okmánycserékrőI

A csengeleiek a kisteleki okmányirodában íntézhetik ügye-
iket. Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal újabb épületszár-
nyának emeletén van. Kedden, szerdán és pénteken 8-tőI 12 őráig,
szerdán délután is (1 órától fa a-íg) fogadják az ügyfeleket. Hétfon
és csütörtökön az iroda nem tart nyitva. A gépjármű ügyintézési
kérelmeket 10 óráig be kell adni.
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Az okmányiroda telefonszáma257 867. Mobil híváskor 62-es
körzetszátmot kell elé helyezni.

Szem élyi igazolvdny cseréj e

Személyi igazolvány cseréje több okból is lehetséges. Az
ezel<hez szükséges dolgok a következők:

Ervényességi idő lejárta előtt:
- 1500 Ft illetékbélyeg,
- születési anyakönyvi kivonat,
- .személy azono sító tgazolv ány.
Ervényességi idő lejórta után, ha van útlevél vagy új

formátumú v ezetői engedély :
- érvényes útlevél vagy vezetői engedély,
- 1500 Ft illetékbélyeg,
- születési anyakönyvi kivonat,
-,Ie4 áLrt szeméIy azono sító i gazolv ány .

Ervényességi idő lejárta után, ha nincs útlevél vagy új
for mátumú v ez e t ői enge dé ly :

- 3000 Ft illetékbélyeg,
- születési anyakönyvi kivonat,
- lejárt személyazono sító ígazolv ány .

Elvesztés vagy eltulajdonítás esetén, havan érvényes útlevél;
- 1500 Ft illetékbélyeg,
- születési anyakönyvi kivonat,
- érvényes útlevél.
Elvesztés vagy eltulajdonítás esetén, ha nincs érvényes

útlevél:
- 3000 Ft illetékbélyeg,
- születési anyakönyvi kivonat.
Néwáltozás bej elentés e esetén :
- 1500 Ft illetékbélyeg,
- névváltozást tgazolő okirat (pl. híaassági anyakönyvi

kivonat)
- személy azonosító igazolv ány.
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Fontos tudni, hogy minden eljárás esetében kérni fogják az

anyakönyvi kivonatot, még akkor is, ha a korábbi személyi
tgazolván5fr. az alaplántöltötték ki. Fényképet nem kell vinni, mivel
digitális képet készítenek az irodában.

Vezetői engedély cseréj e

A jogosítvány is több alkalomból kerülhet kicseré|ésre. Az
ehhez szükséges anyagok a következők:

Első alkalomkor:
- szeméIyazonosító igazolvány vagy útlevél,
- lakcím igazolvány (új személyiknél)
- közlekedési felügyelet vizsgaígazolása,
- orvosi tgazolás,
- 4000 Ft illetékbélyeg,
Orvosi engedély lejárta miatti cserekor:
- személyazonosító ígazolvány vagy útlevél,
- Iakcímígazolvány,
- orvosi igazolás,
- P ÁV i gazo|ás v agy határ o zat (ha rendelkezik i lyerure 1),

- vezetői engedély, járművezetői igazolvány,
- 4000 Ft illetékbélyeg. (70 éven felülieknek, vagy azoknak,

akik 1 évre kapnak orvosi igazolást 1500 Ft illetékbélyeg)
Pótláskor:
- szeméIyazonosító igazolvány vagy útlevél,
- lakcím tgazolvány (új személyiknél),
- régi típusú vezetői engedély pótlása esetén, ha a nyilván-

tartásból nem állapítható meg az orvosi igazolás, PAV h atározat,

közlekedési felügyelet vizs gaig azoIása (ngy itltéző táj ékoztatása

szerint),
- ideiglenes vezetői engedély kiállításának díja 1500 Ft,

melyet csekken kell fizetni,
- amennyiben rögtön az állandő vezetőí engedély kiállítása

történik, 4000 Ft illetékbélyeg. (70 éven felülieknek, vagy azoknak,
akik 1 évre kapnak orvosi igazolást,1500 Ft illetékbélyeg). l
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OA falugazdász rovata

Aktuális időpontok
AszáIykár beadás időpontja: 2003. november 30.

A gázolajjövedéki adőjínak visszatérítése iránti igényt 2003.
november 19 -e úán lehet benyúj tani.

Azok a termelők, akik az előző években nem voltak re-
giszttáIva, és igényelni szeretnék az uniós regisztráciőt, jelentkez-
zenek a falugazdásznál|

2003. november 18-án 17 őra 30 perckor agrárfórumot hrt a

Faluházban a 2004. évi ügyfél regisztráciőről, a mezőgazdasági
parcellaazonosító rend-szerről (MePAR) és a területalapú támoga-
tásokról. Előadó: Gyuris Ferenc, Minden érdeklődőt tisztelettel
várunk!

A 2004. évi agrártámogatásokkal kapcsolatos előadás 2003.
november 24-én (hétfon) l7 órakor lesz megtartvaaFaluházban.

Rácz Sándor

A r c h í v u m
Ezt írták Csengeléről 100 éve:

Lövés a bálon
A novemberi esküdtszéki ciklusban ma tartotíák meg az első
esküdtszéki tárgyalást a szegedi büntető törvényszék nagyter-
mében. Egy szeged-tanyai suhanc állott a bírák előtt, szándékos
emberölés bűntettének kísérletével vádolva. A vád szerint úgy
történt a dolog, hogy ez év január havábanbál volt a szeged-csön-
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gölei tanyán lakó Horváth Antalnál. Megjelent ott Rabi Balázs 19

esaendős suhanc is, aki öt társával együtt annyira leszopta magát,
hogy rakoncátlankodni kezdtek, amiért aztén a gazda kiutasította
őket. lr4indjárt leverték alámpáí és Rabi Balázs az udvarra szaladt,
aztín belőtt a szobába, ahol Horváthné a gyermekével, meg
Drinóczki P á1 v oltak. Ezttldta a suhanc és éppen ezért intézte a
lör,ést a szobába. Az igyész szándékos emberölés kísérletével
r-ádolta meg.

Ma tartották me1 ez ügyben a tárgyalást, melyet Hevessy
Kálmán törvényszéki bíró vezetett, A suhanc roppant búnbánó
arccal, de kevés igazsággal vallott. Szeretett volna sok mindent
eltiintetni abból, amit már a rendőrség és a vtzsgáIőbíró előtt
beismert.

- Hát bűnösnek érzi-e magát? - kérdezte az elnök.
- Nem érzem én. Azt elvállalom, hogy kétszer lőttem, de nem

akartam s enkit me gölni.
- Mi volt akkor Horváthnál?
- Lopott bál.
- Vitt revolvert a báIba?
- Vót nálam egy kicsi, de az csak azé, mert a kutyákat

akartam elijeszteni.
- Miéfi lőtt be maga az ablakon?
- Nem akartam és belürrni. Csak mert a lámpát leverték a

házban, meg hogy nagyon részögök voltak a legényök, azt
gondoltam, hogy mögriasztom üket. Ezé lüttem, oszt az egylk
golyó betévedt aházba, ahol Horváthné üdőzött.

Horváth Antalné azt mondja, hogy a legények erőszakosan
tartották meg a bálat.

- Hogy viselték magukat a vendégek?
- Mihely,t begyüttek, mindjárt duhajkodni kezdtek. Pn

bementem aházba, aztánvaIaki belőtt. Nem tudom, ki lőhetett,
Még két tanút hallgatott ki a bírőság, mely után föItették az

esküdteknek a kérdéseket, Az esküdtek folmentő verdiktje után a
törvényszék felmentette Rabit.

(Megjelent a Szeged és Vidéke ]903. november l8-i számában)
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ODarts bajnokság

Visszatért a nagy öreg
A Korona söröző október 31-én újabb vetélkedőt rendezett a

nlldobás szerelmesei számára. Tizennégyen versenyeztek a
különfele versenyszámokban.

Krikett elődöntőjében érdekes helyzet alakult ki. Túri és
Pálnok ért el holtversenf. Az ilyenkor szokásos három rádobásnál
szintén azonos (60) pontot értek el, A második körben azonban
Túrinak sikerült elhűznia 145 ponttal, így ő iutott tovább. A döntőt
is ő nyerle meg úgy, hogy a játékot egy 50-es dobással fejezte be.
Második helyen Yincze Pál végzett 84 ponttal, míg a harmadik
Kopasz József lett 88 ponttal,

Mester 5 01-ben - újdonsült bajnokként - Yincze PáI győze-
delmeskedett. Ifiabb Tisóczki Ferenc ó ponttal második, Vörös
Tibor 14 ponttal harmadik lett.

A mumusnak számítő dupla ki-beszállós 301-ben a veterán
játékos, id. Tisóczki Ferenc is indult és a döntőben elsőként fo-
gyasztotta el pontjait. Ő sokszor került már fel a dobogó felső
fokára, azonban az utóbbi időkben nemigazán ment neki a játék,
Mint szurkolói mondták, pont a halottak napján témadt fel. A
további helyezéseket rádobásokkal kellett eldönteni. Végül Kopasz
Józsefnek kedvezett a szerencse és 60 pontjával megelőznie Ceg-
lédi Csabát, akinek csak 44 pontot sikerült dobnia,

A Shanghai elődöntőben Vincze PáI kétpríntatta el a közön-
séget Shangai dobásával. A döntőben azonban 88 pontja csak a
második helyre volt elegendő, A győztes Túri Kornél lett 114 pont-
tal. "Btonzérmet" az q játékos Eperjesi István szerzett 60 pont-
jával.

A legtöbb pont (High Score) dobásában Túri Korné| szerezte
meg harmadík győzelmét 661ponttal. Kopasz József 627 pontla a
második helyre, ifi, Tisóczki Ferenc 439 pontja a harmadik helye-
zésre volt elegendő.

M. M.
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Beke Csaba is szp onzor volt!
Az előző számunkban írtunk a Szüreti buliról. A támogatók
felsorolásából sajnálatos módon kimaradt a Mini Diszkont
iizemeltetője, Beke Csaba. Neki is köszönet a szponzorálásért!

K. Sz. T.

oFoci krónika

Még mindig gödörben a
csapat

Bajnoki mérkőzések:

2003. november 1. Balástya II. - Csengete 3:1 (0:1)
Csengele: Keresztes, Bíza, Ambrus, Szabó, Pálnok, Palotás, Heim,
Várszegi, Haraszti R., Wenner, Csala (Zsemberi 55').
Csengelei gőlszerző : Wenner
Ugy is mondhatnám, hogy BalásQa II. - Csengele IL mérkőzés volt,
mivel hét kezdő játékosunk hiányzott. Ennek ellenére az első
félidőben jól fociztunk és vezettünk, de a félidőben történt "valami"
a bírói öltözőben. A másodikfélidőben emiatt vesztettünk.

2003. november 8. Csengele - Pázsit SE (Szeged) 0:0 (0:0)
Csengele: Pálnok, Bíza, Sándor, Túri, Pálíi, Heim, Kubát,
Várszegi, Haraszti R., HarasztiZs. (Csala 55.'), Wenner.
Gól nélkul nem lehet mérkőzést nyerni!

Kun-Szabó Tibor
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Felhivás
Tisztelt Barátaim! szülinapi partimon valaki tévedésből magával
vitt egy Nokia 3310-es telefont, ami nem az övé volt. A tulajdonosa

számáta a telefonkártyán lévő telefonszámok nélkülözhetetlenek,
ezért kérlek, legalább akártyát helyezd bodtékba és rakd az éjszaka
leple alatt a focipálya villanyóra szekrényébe. Sokat segítenél!
Mindenki tévedhet egyszer! Bízom a sportszerűségedben!

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladő a Május 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni lehet:

Kuklis András, Csengele, Május I.u,2I. szám,

Vegyes tüzelésű német kályha (üveges elejű) újszerű állapotban
eladó! Ug,lanitt CD vezérlésű, CLARION típusú autós rádiós-
magnó 4 x 45 Wattos, 4 db hangszóróval eladó! Erdeklődni: Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372.

Eladó gázzal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535., számu tanya 1 hektár ftilddel.
Nortonkút és ipari áram van. Erdeklődni lehet Balázs Ferenc
Csengele, Á.paa l. 14, szám, l286 2II

MTZ-8O-as traktor eladó. Irányár:400.000 Ft. Érdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. Ü 06-3012 951 901
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A Jázmin virág- és ajándékbolt (presszó udvar) ajánlatai:
- csokrok, különleges alkalmi csokrok (egújabb irányzat szerint),
- cserepes virágok, virágkosarak,
- r en dezvény ekre, ünn ep s égekre as ztali díszek, dekoráció k,
- esküvőre menyasszonyi csokrok, egyedi asatali, autő és hdűér
dekorációk,
- menyasszonyoknak ingyenes tandcsadás (ruha, , meghívó, stb.),
- szárazvirdg csokrok, falí díszek,
- sírcsokrok, kos7orúk (különlegesek is) igényes kivitelben,
- selyem szálas és csokros virágok,
- műalap ú koszorúk felújítús a.

Nyitva keddtől szombatig 8 és 12 kőzőtt, illetőleg igény szerint
a lakáson bármikor. Telefon 06-3012 658 284. Szeretettel várom
régi és új vásárlóimat!

€6l" Hunyadí Icu

Ha bőrproblémái vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás flíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpids
kezelést nagy méretű ldmpával.

Erdeklődni: Kormdnyosné Vdradí Ildikó gyógytornásznúl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatí. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

& A legujabb
ELEKTROMOS xnnÉrpÁnt
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás és garanciális 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 tizelő - és építőany agot (PB - géz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb,) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővelház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 1-tőI 13 őráig.

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

@ 286 24I é_06-3013 228 453

Fotó szaküzlet 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
v álas ztékb an kaphat ók !

- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a cs a Ján o s n é fénykép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] 6.

Et 257 786, este: 329 659 d 06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség; Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


