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A csENGELEI posTA töntÉnnrp I I.

1945. augusztus 7-tő1 a hivatal megbízott
vezetője Öszterling Julianna 1ett 1946. szep-
tember 30-ig. Ő postás családból származott.
Dédnagyapja Béres Elek postamester volt
186S-tó1 1880-ig Kisteleken. Testvére, Csiz-
madia BéIáné szül. Öszterling Irén szintén
postás dolgozó volt.

1946. szeptember 30-tó1 1949. október 7-ig
Nagy Margit postamester vezeti a postahiva-
talt" Az a Nagy Margit, aki 1944. októberében
nem menekült e1 a kisteleki postáró1 Csabai
Lajosné Rózsa Irénne1 együtt.

1949. október 7*tőt dr. Förgeteg Jánost
bízták meg a hivatal vezet,ésével. 1950. novem-
ber 1- jétőI változás történt a postaszol,gáL-
tatásban. A Népgazdasági Tanács 5O4/26l195O.
számú hatátozatával a hírlapok (hetilapok és
folyóiratok) országos terjesztését a Posta
feladatává tette. A lapterjesztés alatt álta-
lánosságban az előf izetés gyűjtést, az előf i-
zetői példányok nyi lvántartását, kézbesítését
és az előf j,zetési dí jak beszedését, valamint
a 1apok árúsitását ke11 érteni. Léttehozták a
központ i hí rlapirodát, amely a hí ríapszolgáIat
országos itányítását látta et. A megnövekedett
munkát a két kézbesítő mát nem tudta ellátni.
A hivatalhoz felvételt nyert Csókási István és
Szúcs Mihály után Halász Elek kézbesitő.
1959-ben Antal Ferenc is kézbesítő lett. Ez a
négy dolgozó külön említést érdemel az eltöl-
tött szolgáIati évek miatt. Nem utolsó sorban
azétt, meft míndvégig teljes odaadással látták
e1 rnunkájukat. Kézbes ítőkhöz méltóan 1elki is-
meretesen és főleg becsületesen, a lakosság
megelégedésére. Ha|ász Elek nyugdí jazásakot
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vezét igazgatői kitüntetésben részesült.
A hírlap kezelésse1 és a szolgáltatások

bővítésével a t'ivatal belső létszáma is váI-
tozott. A hivataLvezető nellé egy fő belső
dolgozó is alkalmazásra került. Ő tészt vett a
hívatal i munka elvégzésében.

1963. szeptember 6-ig a csengelei postahi-
vatalban hosszabb-rövidebb ideig a hivata1
vezetői voltak LaJtai Anta1 és Kürtösi István.
Kürtösi István nyugdí jazása után t963. szep-
tember 6-án a hivatal vezetését Csabai Lajos
és felesége, Csabai Lajosné Rózsa Irén vette
át.

Ceglédi János

(folytatjuk)

Jé
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Szűcs Mihcíl y IIalcísz Elek
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GONDOLATOK AZ ABORTUSZRÓL

Henczné Gút Julianna védőnő:
Az Otszággyúlés t992. december 17-én a

magzati élet védelméről törvényt alkotott: "A
fogantatással induló magzatí élet tiszteletet
és védelmet érdemel; a magzati éLet védelme a
gyermeket vátó nőkrő1 történő fokozott gon-
doskodással valósitható mo$, ugyanakkor a
magzat egészséges fejlődését biztosító felté-
telek megteremtése a szülők felelőssége."
1,993. január I- jétőt a magyaí állampolgárság
jogán íllet meg minden várandós nőt a terhes-
gondozás, térítésmentesen. A szülész-nőgyó-
gyász szakorvos, háziorvos, védőnő és a gyet-
meket vátó nő együtműködését tételezí fe1. tli
juttatás a várandóssági pót1ék, amelyet a"

terhestanácsadáson jelentkező kismama a ter-
hesség 13. hetétől kap.

Ugyancsak január 1-jétől változtak a ter-
hesség megszakításra vonatkozó szabályok is:
"A tefhesség megszakítás nem a családtervezés
és a születés szabáIyozás eszkőszei a család-
tervezés a szülők joga és felelőssége. " Ezen
túl egészségi okok miatt - amely jelentkezhet
a terhes anyánáI vagy a" magzatnál -, és a
bűncselekmény következményekénti terhesség a
nő írásbeli hozzájárulása esetén megszakítha-
tó. Ha súlyos válsághelyzet az oka a terhesség
megszakításának, &z állapotos nőnek fe1 ke11
keresnie a Családvédelmi Szolgálatot. E Szo1-
gálat munkatársaként az egész otszágban védő-
nőket alkalmaznak. Környékünkön Szegeden a
Semmelweis Kollégiurnban ( Semmelweis u. 4. sz.
földszint 4. ajtó) és a Városi Rendelőinté-
zetben (Vasasszentpéter u. 1-3. sz. 4. enelet)
9-15 óta közőtt fogadják védőnő kollegáim
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nemcsak terhesség megszakítás miatt, hanem
tanácsadási jelleggel működő szolgáIatnál az
érdeklődőket.

Rényiné dr. Torontáli Renáta házíoryos:
Sajátságos a helyzetem, mive1 egyszette két

véleményt képviselhetek i a.z orvosét és az
asszonyét, aki anya is egyben. Mindkét énem
berzenkedik az abortusztól .

Mínt ilő, akinek kétszet megadatott az a
teítlnatatlano f€leme1_ő érzés, amit gyermekünk
vitágta jöttének pillanatábar' étzűtlk, majd az
ezt követő élmények, amit kapunk előttünk
bottradozó, ránk szoruló, majd felcseperedő
fiainktóI-íányainktól azt mondom, nem szabad
egy új életet csítájában elfolytani. Ez az új
élet testünk tésze, bennünk növekszik, életünk
folytatása! De nem rrindegy, mikof hívjuk a
vílágra! Meg kel1 teremteni a fogadására a
megfelelő körülményeket, hogy az anyaság az
legyen, aminek lennie ke11 és ne étezzük te-
hernek.

Nem egyedül az egyén h'ibája, hanem mélyen
korunk és társadalmunk sajátosságábóL adódik,
hogy miért nem élünk a nem kevés fogamzásgátl,ó
módszer valamelyikével, hogy megválaszthassuk
a megfelelő pi 1lanatot?

Mint orvosnak, al,apvető feladatom és
hitvallásom is - az élet védelme, annak bát-
melyik stádiumában. Errő1 az oldalró1 az
abortuszt kizátóIag egészségügyi okokból tá-
mogatom (akár az artya, akár a. gyerek szem-
pontjábó1 ).

Mindkét szemszögből fejet hajtok azonban
bizonyos lnelyzetek előtt, amikor a NŐUrr - aki
a gyermek áldás fájdalmas tészeit is viseli,
és csak neki van veszteni valója meg kel1
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adni a jogot a döntésre, és azt is emberséges
és tapintatos formában. Már csak azétt is,
mert nem hiszem, hogy egy ember életében van
ennéI nehezebb döntés. Ha pedig egy asszony
úgy dönt, hogy elpusztítja méhének gyümölcsét
- mé8 ha a körülményei kényszerítík is erre - l

a ki tudja meddig tartó 1elkiismeret furdalás
gyötrelme is az ővé Azt is neki ke11 1e-
győznie - ha tudja.

Menyhárt András plébános:
E kérdés az elmúlt időszakban hazánkban

többször felvetődött, hullámai nem csillapod-
tak le. Tudjuk, a Patlament is tátgyalta és
törvényt Írozott róIa.

Abból ke1l kiindulni, trogy az emberi életet
védeni, oltalmazni kel1. Isten az embert
életre, dz élet továbbadásáta teremtette:
"Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a
földet". Az éíet továbbadása brázasság kereté-
ben történik a szetetet kötelékében. Az emberi
faj fenntartását biztosít ja.

Mi az abottusz? \Íagzatelhajtás erőszakos
művi úton. Az életadás megcsúfolása, ezért
Isten tervéve1 szemben áI1, vagyis életelle-
nes.

sokszor felvetődik a kérdés, mikor kezdődik
e1 az emberi éIet2 Születés után, vagy talán
előbb? Jogászok, f ilozófusok vitatkoznak, nem
tudják pontosan definiálni (meghatározni A
Szerk. ). Az egyház tanítása szerint az is-
teni pafancs értelmében - az emberi élet a
fogantatás píllanatában létrejön. Ezt fontos
hangsúlyozni. Ettől kezdve az édesaily&, a nő
egy csöpp éIetet hotdoz a szíve alatt. Ez a"z

éIet napró1 napía növekszik, fejlődik, később
kíalakulnak a belső szervek, a külső szervek,
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a Láb, a kéz stb. Sőt a magzat külső étzelmi
síkra is teagáI. Az aíIya szaváta, a zenére
stb. Ezt az életet, emberi életet az abortusz
haláIta itéIi. Mégpedig emberi jogon, a tör-
vény áltaL.

Korábban a TY-ben íáttrató volt a "Néma si-
koly" című f ilm, amely azt mutatta be, milyen
kegyetlen az abortusz. Hogyan ha1 meg az a
magzat, akí élni akart az anya méhében. Az
anyára is lelkí-testi megrázkódtatás, és
gyilkosságnak számit.

Az egyházi kódex 1398. kánonja lefekteti:
"Aki sikeresen magzatelhajtást végez, önmagá-
tó1 beálló kiközösítésbe esik". Kivételek: 1.
Ha az anya életét, veszély fenyegeti. 2. Ha a
gyermek rubeolás. 3. Ha bűncselekmény áltat
jött létte a fogantatás ( itt neg kell jegyez-
ili, hogy a pápa a jugoszláviai háborúban meg-
erőszakolt muzulmán nőknek azt javasolta, hogy
szüljék meg gyermeküket ).

Egy aborúuszon áúesett nő:
Annak, hogy terhes maradtam, nem az volt az

oka, hogy nem tudtam a védekezésí rródokról.
Azonban az adott pillanatban nem tudtam véde-
kezni, & fíúk meg ennek az esetleges követ-
kezményeit akkor nem képesek felmérní. S ha
már terhes lettem, döntsem el én, csinálta-
tok-e abortuszt. Mert az nagyon csúnya je1-
lemre vall, mert egy magzatot "eldobok", és
még sok káros következménye lehet.

A másík lehetőség az én esetemben az lett
volna, hogy megszülöm a gyereket. Ez a szörnyű
hetyzet az apát az első pillanattól kezdve
hidegen hagyta. Persze lehet, hogy majd az
életem során szépen lassan rájövök aíta, hogy
nem 1ehet családom attót, akit szeretek.



8-

Nagyon fájni fog, de ilyenkor az j_ut majd az
eszembe, hogy mégis jobb, ha én szenvedek
emiatt, míntha megszültem volna a gyermeket.
Neki élete minden percében éteznie kellett
volna, hogy nincs apja és még amí ezzel jár.
Éle példák bizonyi.t ják, már kicsi korban
mílyen nehéz a gyefmeknek apa nélkü1, és az
egész élete máshogyan fog alakulni, mintha
csatrádban nőtt volna f,öl.

"NEM LETTEM oNGYILKos"

Villcímtnterjú dr.Sikter Andrcíssal , a csengelei
Turkey Pipe Kft. ügyve7etőjével

Itogy áll a Turkey Fipe Kft.?
- Csődbe ment. Május hónap közepén 1esz a
csődegyeztető el- járás (az inter jú trtrí jus hónap
elején készült). Ekkor jönnek össze a hitele-
zők és megpróbálunk egyezségre jutni.
Mi okozott csődöt a cégnél?
- Baromfi kolerás lett az általunk nevelt
pulykaál,lomány és kb. 70 %-a elhu1lott. Ez
több mí 1,1" iós veszteséget okozott.
Öngyílkosságot követúél el? Mert ezt beszélik
a faluban"
- Nem követtem el, nem is próbálkoztam vele,
de az ötlet neín rossz. Egyenlőre azonban még
nem akarok öngyilkos 1enni.
Szerinúed míért terjedt el ez a pletyka?
- Történt hasonló eset. Egy kistelekí öngyi1-
kos 1ett, akinek a hozzátattozői Csengelén
élnek. Yalőszínűleg vele kevertek össze.
Köszönöm a tájékoztatást !

(-r -ry)
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poLcÁnőn NApRA

Pol gcírőr Napot rendezet t Csengel e,
líinket ls meghívott a nagy versenyre.
EI is mentünk vagy hatan a díszes napra,
togy tnegmutassuk, tni van a tarsolyunkba' 

"

Kötélhúzcís volt a nagy élmény a téren,
EeIikopter szcílIt fent a kék égen.
A csapatok összecíI l tak a sorba,
Körönpörkölt főtt a bogrcícsokba' 

"

Sörivó versenyre is volt jelentkező bőven,
IlaJd elharaptcík az üveget tőben"
flúztcík a buszt is, mint ökrök a szekeret,
De a győztes csctk a jobbtk lehetett "

E(ít ísy zajlott le a polgcírőr verseny"
Mely élményt jelentett nekünk egyben.
Az idén is megtart jcík, s szeretettel vcírnak,
tít elmegyünk, s majd minket csodcílnak"

Gyeki czki Andrcis ( Baks )

x(*x(

A7, IDÉN IS LBSZ POLGÁRŐR NAP

Az ez évi Polgárőr Napot 1993. júlíus 3-án 9
órai kezdettel rendezzük meg a csengetei
sportpályán. Az egésznapos versenyt a tervek
szeri.nú kutyás bemutató köveúí, nrajd pedig
hajnalig úarúó uúcabál.

Polgárőrség
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A csENGELEI rözorrntÁs tönrÉNETE

Csengetre a hagyomány és az írások szerint
már a középkorban lak<rtt terület volt . Az át-
pádkori. templomrcrm ís bizonyítéka ennek, s
feltételezhető, hogy írástudó paBJa ís volt. A
18-19 " szászadban pásztorkodás alakult ki nagy
területen, szállásokkal , majd később tanyák-
kal. (A Csengeleí Króníkában tészletesen o1-
vashatunk erről. )

A 1879-es szegedí nagy átvíz után a bér-
földekre egyfe több csatrád költözött. A ki-
egyezés {1867 } után sok falusi iskola épült az
új okta.tási törvény értelmében.

Csengelei tskoldk

Így épült fel a míX,lerrníum évében, hLazánk
X000 éves fennállásának évfordulójáta, 1896-
ban a Szeged-Be]"sőcsengel,ei Elemi Népískola.
Falu nem volt, így az 5-10 km-es tanyavilágból

8elsí csenqetei

Kt;Lsó'ctange Le;

vaclqeitdsi
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A Belsőcsengelei iskola ma

játtak ide a
tanulók, aho1
egy tanító e-
gész nap,dé1-
előtt és dé1-
után taní-
tott. Az is-
kola" körze-
tileg Szeged-
Felsőközpont-
hoz (Balás-
tya) tarto-
zott. A népes-
ség viszony-
!ag gyofs

szaporodása, a tanyavilág fejlődése és a tör-
vény lehetővé tette újabb iskotrák építését.
191O-ben épült fe1 a Templomhalmí (Külsőcsen-
geleí ) iskola. Majd 19t2-ben a Kelőpataki, a
Pánt1ika úti (Atrsócsengelei} és a Yadgerlési
(Mételyesi ) í,skola. Ezen iskolákhoz 1akást is
építettek"

Elemi ísko-
l cík f al cín
elhelyezett
tcíbl a

,/'i(
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Az iskolák Csengel,e terütr etónek széX.éhez
estek kőzelebb, s atrkottak kísebb kultúrköz-
pontokat" Egy tanerős, egész napon tanító is-
kolák voltak, de igen trelkes, hivatásuknak élő
tanitókkal.

A fejlődésben, a hathatós előrehaladásban
sajnos az I. világháború itt is közbeszőIt, a
tanítókat elvitték kalqnának. Többen hősi ha-
lált haltak, s Tölcséry Ferenc enlékét is
csak egy kis márványtábta örökítette meg a
belsőcsengelei "öreg iskola" katedtája fölött.
Ezt a táblát a múzeum munkatársai leszerelték,
s most az ópusztaszeti enlékpark iskolájának
falát díszíti * örök megemlékezésként a hazá-
ért meghalt tanítókra. I1yen emléktábla volt
található majdnem minden tanyai iskolában is.

Az 1,92D-as évek közepén, gróf Klebelsberg
Kunó kultuszminísztersége alatt az oktatás
igen sokat f,ejlődött. Célu1 tűzte ki a magyar
pataszt, műveltségének f,ejlesztését, a tarrya-
ví 1ág elmaradottságának csökkentését .

Csengelén is rninden meglévő ískola mellé
építettek egy tantermet 1926-ban, a, "kisisko-
Iákat" " Az egy tantermes, egy tanerős iskolák
szetepét átvette a fejlettebb, kettő tanuló
csoportos .oktatás. Ezzel megszünt az egész
napos tanítás is.

Ugyancsak l926-ban megépült az igazgatói
iroda és lakás is. Önálló igazgatóság alakult
Csengelén, de ide csatoltak 3 Szeged-Felsőköz-
ponti iskolát, a Vedresszékit , az Erdőközit és
az 1933-ban épült Szentévi iskolát " Ezen is-
kotrák l944-tőI ísmét Szeged-Felsőközponthoz,
i 1 tretve Batrástyához tattoztak"

Papp trstvánné

(folytatjuk)
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AMERIKAI BERENDEZÉssnl ptínNer

A márciusi számban tájékoztatást közöltünk
a csikótelep mellettí fúrásról. Azóta attól
nem messze újabtr fúrótorony 1ett felállítva.
Errő1 adott ismertetést Katona LászIó, a fú-
rást végző cég képviselője.

A régi fúrásnál biztatőak az eredmények" A
fúrótornyot ott 1e fogják szerelni és egy má-
sik fúráspontná1 fogják felállitani. Csak a
kútfej és a biztonsági berendezések maradnak.
További betuházások szükségesek még, a gázt
gyűJtőá1lomásra ke11 szállítani és tisztítani.
Az új fúrásponttal be akatják határolni a
gázmező nagyságát. Amikor a mezőt jobban meg-
ismerik, több kút lesz, akkor kezdik meg a.

kitermelést.
Az új fúráspontnáL amefikai gyártmányú fú-

rótornyot használnak, melyet a núlt év végén
vásároltak az USA-bó1 100 millió forintért.
Ez a berendezés ott már dolgozott egy fúrás*
ponton, tehát nem teljesen új. Összehasonlí-
tásúl: e8y szovjet gyártmányú fúrótofony 50-60
millió f,orintba kerü1.

Az új fú.rásnál még nem született eredmény,
mert még a munka elején tattanak. ,A cikk ítá-
sakor a f,úrással 23IO m-nétr tartottak, mikorra
megjelenik, addigra nár 3000 n körü1, 1esznek.
A korábbi fúrásnál 32Oa m mélyen van a tároló.

A biztató eredmények ellenére Csengele nem
1ehet már egy újabb Algyő. A nagyobb gázmező-
ket már feltárták Magyarországon, de kiseb-
bekre is szükség van, mert nincs sok szénhid-
rogénunk.

(M. M" )
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CSENGELEI DIÁKSPORT KRÓNIKA

Az l992l93-as tanévben az iskola és a CSDSE
a gyefmekekkel megbeszéIve a következő sport-
ágakban nevezett csapatokat a magasabb szintű
vefsenyekre: kis- és nagypályás labdarugás,
fiú és lány atlétj,ka. Nagy lelkesedéssel és
intenzitássa1 készültünk a vefsenyekre, bát az
iskola vezetése jelezte, komoly gondot okoz
anyagilag a vefsenyzők utaztatása. 1993. május
12,ig a következő eredmények születtek:
Nagypályás labdarugásban szofos mérkőzéseken
estünk e1 a megyei döntő 1ehetőségétől.
Kispályás labdarugás megyei elődöntője Csen-
gelén került lebonyolításra, ahol öt csapatot
megelőzve elsőként Csengele került a megyei
döntőbe. Csapattagokz Yincze F. , Pálnok L. ,

Kovács Sz., Törköly Á., Pálnok J., Haraszti
Zs. , Kormányos Z. , Vígh S. , Vígh T. , Sisák
Cs., Papp P. Önzetlenü1 támogatta, edzette a
csapatokat Kiss Nándor.
Fiú kézilabdában Mórahalom, Rúzsa, Üllés, Baks
csapatait vefve a megyei döntőbe kerültünk. A
döntőben Szentes város csapatát küldtük a
padlóra, de Hódmezővásárhely válogatott jával
nem bírtunk, így megyei 5. helyezettek 1et-
tünk. Csapattagok: Makány Á. , Ftózsa Z. , Szarka
A., Pigniczki Á., Szemerédi A., Szabó Zs.,
Sági Cs. , Vágó P. , Ádán L. , Pék Z., Sisák Cs. ,

Vígh T., Túri K., Magyar M.
Atrétikában 10 csapat versenyzett Csengelén a
megyei elődöntőn. Fiú csapatunk az 1. helyen
végzett és megyei döntős 1ett. Csapattagok:
Mészáros F., Hataszt.i Zs., Vígh T., Sisák Cs.,
Törköly Á., Vígh S. A fiúk B csapata a 3.
helyen végzett. A csengelei lányok minimális
pontkülönbségge1 2. helyezettek 1ettek. Csa-
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pattagok: Bagi K. , Szabó P., Csúri E. ,

M. , Kővágő É,. , Nagy A. , Kurucz A.
Na8y

Mini kéz7labdában csapataink versenyben vannak
a megyei döntőbe kerülésért.

Köszönöm a szülőknek, hogy segítették a
munkámat! Valamennyi lelkes vefsenyzőnek kí-
vánom, hogy tovább öregbítsék a csengelei
sport jó hírnevét!

Heim Géza
testneveló

Igazgatóságunk nevében is
elért eredményeket, aml a
kája nélkül nem jöhetett
köszönjük nekik is!

köszönjük az eddigi
többi kolléga mun*
volna létre - ezért

Általános Iskola
Igazgatősága

FOCI KRÓNIKA

Bajnoki mérkőzések:

1993. máj. 1. Csengele Petőfítelep Zz l ( 1 : 1 )

Csengele: Kucsora, Pigniczki, Kiss, Czeiget-
schmidt , Király, Pataki {Yincze 46' ), Yígh,
Tóth, Fíarlczia, Szabó (dr. Szigeti 80'), Mo1-
nár.
Yezette: Kormányos (jó1) 2OO néző.
Szép számú közönség előtt teljesen megérdemelt
laazai győzelem született, mely nagyobb atányú
is lehetett volna.
GóIszetzőkz Pigniczki, Molnár illetve Soós.
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lgg3.május g. Ópusztaszer * Csengele 3:0 {2zO)
Csengele: Kucsofa, Pigniczki, Kiss, Hegedűs,
Király, Pataki (Szécsényi 46'), Vígh, Czei-
gerschmidt, Fíantczia, Szabó (Szőnyi 60' ) ,

Molnár (Papp 80').
yezette: Papp. 50 néző.
Megérdemelt hazai győzelem született. Nem
bíttuk az ellenfél gyors szélsőjét tartani,
aki egymaga eldöntötte a métkőzést. Mind a
három gó1 az ő nevéhez fűződik.

lgg3.máj.16. Csengele - Átl.Főisk. 2z2 (l:2)
Csengele: Kucsofa, Király, Kiss, Szőnyi {Dóczi
65') , Czeigerschmidt, Tóth (Szécsényi 46'),
dr. Szigeti, Ftanczia, Pigniczki, Szabó (Hege-
dűs 46'), Molnár.
Yezette: Kun*Szabó 5O néző.
Húsz pefc játék után már 2zl-ta vezetett a
vendég csapat. Az első félidő vége felé Molnár
révén sikerült a trátrányt csökkenteni. A má-
sodik félídő 30. percében Pígniczki egyenlí-
tett ki. Helyzeteink alapján 0:2-re ís győz-
hettünk volna.

Edzőmeccsek:

1993.áptilis 28. Szank - Csengele 2z2 (I:2)
GóIszetzők: Vörös (2 öngó1 ), illetve Pataki
és Szabó.
I993.május 12. Csengele - HUSCOOP 8:1 (5:0)
Gólszetzőkz Papp (5), Molnár (2), Szabó i1-
letve E. T.
1993.május 20. Kistelek - Csengel,e 3z2 (2:O)
GóIszetzőkz Sejben (2), Vígh, illetve Szabó és
Molnár.

Kun-Szabó Tibor
edző
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XBnÉXPÁn !-4. osztályosok:
1 . Sül i Tamás 2.Hencz Lajos 3. Molnár Tibor

5-8. osztályosok ( 1ányok):
1 . Minkó Ágnes 2. S isák I ldikó 3 .Hencz Teo-
dóra

5-8. osztályosok ( f iúk) :
1. Törköly Árpád 2.Yígh Sándor 3.Hataszti
Zsolt, Csókási 7r:ltán
Gyovai Krísztíán óvodás különdíjat kapott.
SEGÉDMOTORKERÉKPÁR
1.Cirkó Róbert (Jászszentlászó) 2.Tóth Atti-
Ia (Jászszentlászló) 3. Széplaki Tibor
Sánta Csaba (Kistelek) motorkerékpáros külön-
díjat kapott.
SZEMÉLYGÉprocsr
11oo "r3*ig kategória: 1.Csáki Lásztó 2.Lptó
János 3. Sü1{ Lajos
11oo-15OO cm3 kaiegória: 1.Toldi Csaba (Jász-
szentlászló) 2.Kucsora Péter 3.Csókási Jenő
15oo cm3 feletti kategóriaz 1.Kun-Szabó Tibor
2.Tóth Tibor 3.Tóth Tiborné
Női verseny: 1 . Yastag Zoltánné { Jászszentlász-
1ó) 2.Csáki Lászlóné 3.Tóth Tiborné
11-Es RUGÁS
1. dr. Szigeti Zsolt (Szeged ) 2. Korom Tibor
3.Pigniczki Tibor

Az idei najcílis a tavalyihoz hasonlóan jól
sikerüt t . Az Önkormdnyzat 14.0OO Ft-al tcímo-
gat ta a rendezvényt . A napi programot zcíró
utcabcílon sokan vettek részt, bcír a Zenekar
többet is zenélhetett volna.

Juhász Anett



öuxonuÁuvzATI ütÉs

Csengele közsé? Önkormányzat i Képviselő-
testül ete 1993 . ncí jus 1 1-én ül ést íartot t .

Első napirendi pontként Ladcínyl Imre tnérnök a
tornaterem beruhcízcís hel yzetérőI adot t tcíjé-
koztatcíst. 1992. év végéig 4.725.0OO Ft lett
f elhaszncílva és az épület a födémslint i g
készül t el . Az tdén, mrírclus 31-tg 834.0OO Ft
let t felhas7ncílva aj tók, ablakok vcíscírlcíscíra,
i l letőle8 vílcsatorna, gcí7fűtés és elektroillos
kivtteli tervek elkészíttetésére. Az elektro-
mos nunkcík kivi telezésére meghírdetet t ptíl ycí-
zat eredménnyel jcírt, viszont a vízcsatorna és
a gcí7,fűtés kivi telezésére a. pcílycízatot meg
kel l ismételni . Jelenleg tetőfedési és cícs-
nunkcík folynak. Elkezdődik a vrílaszfala7cís és
a szaki pari nunka. Az 1993-ra jóvcíhagyot t 4,5
ni l l ió Ft keretből tetőfedésre 5O0.0OO Ft ,

el ektromos munkcíkra 5O0.0OO Ft, ví zcsatorncÍ-
Zcísra és gcízfűtésre 1 ,5 - 2 mtl lió Ft, vcí-
las7falazcísra, ablakbehelye7ésre, burkoló
anyag vcísrírlcíscíra 660.0OO - 1 .160.0OO Ft for-
dí tható. A képvtselő-testület hicínyol ía, hogy
a vcíl lalkozóval nem készül í hatcíridős szerző-
dés és enig.t t a kivi telezési munkrílatok elhú-
zódnak.

Mcísodik napirendi pontként tdjékoztatót
hal l gat tunk meg a Földkiadó Bi zot tscíg munkcí-
jciról . Bencsik Ferenc, a bi7ottsríg elnöke el-
mondta, hogy a7 19OO - 2OOO részarcíny-tulajdo-
nosból 1211 fő adta be igényét. Mcír csak a
földterület helyének negfelelő csoportosítcí-
sokat kel l elvégezni .

Juhcísz József
képviselő



19

A VÁLASZTÁSOK CSENGELEI EREDMÉNYEI

A választásokon a nyilvántartásba vett 1756
polgár közü1 386 fő jelent mo§, ami 2t,98 %-ot
jelent. F,zek közü1 379 szeméIy szavazott ét-
vényesen.

EREDMENYBK
Egészségbiztositási képviselő választász

szavazat
Munkástanácsok Orsz. Szöv. 36
Értelmiségi Szaksz. Töm. 1,2

Keresztényszoc. Szaksz. 59
Autonóm Szaksz. O. Koordin. 27
Független Szaksz. Dem. Lig. 50
Szaksz. Együttműk. Fóruma 27
M. Szaksz. Orsz. Szövetsége 168

Nyugdí jbiztosítási képviselő vátasztás:
Független Szaksz. Dem. Lig. 33
Munkástanácsok Orsz. Szöv. 24
Autonóm Szaksz. O. Koordin. 18
Értelmiségi Szaksz. Töm. 2I
M. Szaksz. Orsz. Szövetsége 2IO
Keresztényszoc. Szaksz. 49
Szaksz. Együttműk. Fóruma 25

%

9,50
3,17

I5,57
7 ,l2

l3,19
7 ,12

44 ,33

8,68
6,32
4,74
5 ,53

55,26
12 ,89
6,58

Franczia Jenőné
a választási munkacsoport

vezetóje

HínnBTÉsBK
MINDEN rÍpustj ÜvecBt MEGRENDELHET KISTELEKEN!
Váttatunk síküveg, drótüveg, katedrálüveg, bő-
szigeteltüveg, tükör stb. méretre vágást és
bedolgozást, valamint képkeretezést nagy té-
telben is. Űi házak teljes üvegezését is vé-

Üvegcenúrum 4. sz. bolú
(Az Iparcikk áruház mö9ött)

gezzűk.



xü tör,ttacrs,ll ÁunÉKNAK poncttÁu rorórt
Legs7ebb fotójcít porcelcín vcízcíra vagy tcínyérra
dot7ozzuk. Tovcíbbra is vrítlalon fotó- és videó
felvétet készí tését . Fotó cikkeket círusí tok.

Nacsa Jcínosné
Kistelek, Kossuth u. 34.

Tel efon: 364 541
**rr

SIMSON kipufogók és egyéb SIMSON alkatrészek,
valamint ETZ-150 és ETZ-251 motorkerékpárokhoz
kipufogók a bolt i átnáL olcsóbban kaphatók a
gyáttónál:

Yarga Mihály lakatosmesterné 1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon:386 191
*r(***

Minden típusú szivattyú javítását és ferújí-
tását, úovábbá háztájí gépekhez való alkat-
részek gyártását (fogaskerék stb. ) vállalom.

Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefon: (06-62) 386 017
**r(

Eladó a C5engele tanya 178.szám alatti tanyás
ingatlan 3 hold földterülette1. Yillany van.
Itányát 2§0.000 Ft. Érdeklődni: Tisóczki Pé-
ternénéI a Lippai sarki boltban 1ehet.

CSENGBLEI KRÓNIKA Információs havi lap
Á Pol9ár6r Csoport támo9atóinak lapja
KiadJa: Csengelei Pol9árőr Csoport
Felelős kiadó: kucsora péler
Szerkesztő: l,íolnár Míhály
Szerkesztőség: CsengeIe, Felszabadulás u. 11.
SokszorosítJa: Áttalános IskoIa, Csengele
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