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csENGELEI posTA röRrÉ,wnrn III.

A Csabai házaspát vezetése alatt a hívatal
kézbesítő átlománya 4 fő, a belső létszám
kettő főbőt állt. A postai anyagot a vasútról
autóbuszon száIlították teggel, este lovasfo-
gattal vitték az áIlomásra. Ezt a tevékenysé-
get Szabó Míhály látta et a saját fogatával,

1965. előre lépés a posta életében. Ebben
az évben adták át a maí posta épületét,
amel"yet a posta saját beruházássa1 épített és
a mai napig kényelrres munkakörülményeket biz-
tosít az ott dolgozók számára.

Csabai Lajos és Csabai Lajosné 1972. július
2O-ig |átták eI Csengele postahivatal itányí-
tását és a hivatal átadására Csabainé nyug-
díjba vonulása míatt került sof. A hivatal
vezetését a Szegedi Postaigazgatóság utasítá-
sára Ceglédi János vette át. Felesége a leftIap
és az egyesített felvevő teendőit Iátja e1,
1,973. március l, jén újabb f e j lődés a posta
működésében. A vasúti és lovaskocsi postaanyag
száIlítását felváttja a gépkocsival való
szátlítás, amely Szegedtől Csengeléig, Csen-
gelétől Szegedig száLIítja a postai anyagot
napjaínkig.

1981 augusztus 1-jén indult be a hivatalná1
jelentős betuházással a támpontos kézbesítési
rendszer. Negyvenfiárom telepítési hel lye1 és
1000 lakossági 1evélszekrény felszerelésével.
külterületen a kézbesítés ettőt kezdve két
gépkocsival történik. A kézbesítő az anyagot
azzal szátlitja és helyezi a levélszekrénybe a
küldeményt. Az utalványt és egyéb könyvelt
küldeményt a lakosság a telepitési helyen ve-
heti át a kézbesitőtől etőzetes értesítés u-
tán" Felvételi teendőket is ellát a kézbesítő,
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utalvány, ajánlott 1evé1 és csomag felvételét
biztosítja a lakosság részére.

1985. július 1. jeles nap a posta történe-
tében. Ekkor adják át a 300-as automata
krosszbár központot, amely közvetlen óssze-
köttetést jelent a telefontulajdonosoknak,
valamint a 1akosságnak a vílág összes országá-
val. tr2 3kkori ZO telefon előfizetőbőI 130
lett és három telex gép van településünkön.

1993-at írunk. A posta az átalakulás évei-
ben is mindennapi munkáját becsületesen, tIlá-
radéktalanu1 elvégzi. Lakossági panasz az e1-
múlt 2l évben egy esetben fordult eIő, igaz-
gatósági szinten vizsgálva. Ebben is csak
részben hagytak helyet a panasznak.

Yégezetül azoknak a személyeknek a neve,
akik 1950-tő1 napjainkig a postánál alkalma-
zásban voltak, mint kézbesítők:
id. Csókási István
id. Szűcs Mihály
Halász Elek
szúcs péter
Szabó Jenő
Gera Szilveszter
Anta1 Ferenc Pá1
Kővágó Pál

Balázs Matild
Laczkó Klára
csákí István
Bangó Péter
kovács János
Csőke Imre
Bencsik József
Yízhányó Béláné
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Tóth Jánosné
Tisóczki Ferenc
Gombos György
Fekete Ferenc

BESZÉLGETÉS EGY V|TÉZZEL,

Németh János
Géczi József

Ceglédi János

ID. TÓTH IsTvÁNNAt

Ön hol kapoú t vÍ-tézí telket? Csengelén ugyanis
nem tudnak róla.
- Nem én kaptam, hanem az apám. Akkor Horthy-
vátának nevezték azt a falut, ttl& Majakovszka a
neve és Jugoszlávlában taláIható. A vitézi
címet apárrtól örököltem, mint a család legi-
dősebb fétfi tagja. 1941. június 2-án avattak
vitézzé Szegeden.
Nem sajnálja a Jugoszláviában rekedt vi-tézí
fö rdj éí ?
- öt éwe1 ezelőtt elmentünk megnézni a falut.
Azt állapítottan meg, hogy nagyon jó, hogy
eljöttünk. Eltelt 50 év, közben a falu nem
váItozc>tt semmit. Az égvilágon semmit.
|,z elmúlú társadalmi rendszerben a vitézeket
azonosították az 1919-es fehérterror elköve-
tőivel. Mi erről a véleménye?
- Én l922-ben születtem, tehát akkor mé8 nem
is éltem. De hogy a vitézi rend valami terrort
gyakoroljon, úgy emberekre lragy párt,ta, ílyen
a vitézeknéI nem volt. Fiatal koromra is
vísszaemlékszek, de nem tudok ilyenről.
Volú-e bántódása amiatt, hogy vitézzé ütötték?
- Középiskolai végzettségem van, technikumot
végeztem. Az IJtf enntartó Yállalat útmestere
voltam két hónapig a megyében, amikor tájőt-
tek, hogy vitéz voltam. Azonnali t.atátlyal
visszahelyeztek az etőző munkakörömbe, a la-
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pátnyéllnez. 1939-ben vizsgát tettem motorke-
rékpát, személygépkocsi és tehergépkocsi ve-
zetésből. A hadifogság alatt a vezetői enge-
dély elévült. 1 950-ben új ra akattam v izsgázni,
de az akkori rendelkezés szerint nem vezet-
hettem közületi gépjárművet. Magán meg nem
volt. Íey csak a motorkerékpát vezetésére
kaptam engedélyt. 1957-ben újra vizsgáztam, de
míve1 újra negállapitották, hogy vitéz voltam,
nem adták meg a papírt. Csak közbenjárásokra
kaptam meg 1958. júniusában a vezetői igazoL-
ványt. Másík megtorlás az volt, hogy hiába
voltam a vadászegylet tagja, t.iába volt va-
dászvizsgám meg mindenem, a fegyvertartási
engedélyt nem kaptam meg. Két évig voltam
vadász, de csak stikliben, más puskájával
vacrászt'iattam. Hát ennyi tráttányát éteztem az
örökölt vitézi névnek.
ön a fronton is harcolt. kéri kálnán tábornok
azt mondta, hogy legyenek büszkék azok, akik a
Szovjetunióban harcoltak, mert a kommunizmus
ellen küzdöttek. Mi erről a véleménye?
- A szavát meg 1ehet vétózni, mert aki ott
harcolt, &z nem tudta, hogy miért .van ott.
Abban a rendszerben a katona nem olvashatott
újságot, rádiót nem hallgathatott, mert eze*
kért fogda járt. Oda kell menni, az volt a"

parancs. Filmeken is 1átom, hogy lelkesen vo-
nulnak a magyar honvédek a szovjet frontra.
Lelkesen, pedíg nem tudta, niért harcol - Azt
sem tudtuk, mi 3 ftommuilizmus.
Tudomásom szerint még most is jogszabály
tilt ja az előnevek használatát. Ha újra enge-
délyezik, viselni akarja?
- Persze, hogy akarom. Nekem fogadalmam, esküm
van rá.
Mennyi esküt kellett letenni az élete során?
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A vitézi rend jelvénye

sasági elnököt, Tildyt
tettem.
Köszönöm a beszélgetést !

(-r -1y)

A CSENGELEI KöZoKTATÁs rönrÉNETE I I .

Érdekesség volt, amikor a címerbserék történ-
tek az ískolákban, az igazgatóí irodánál (Fel-
szabadulás u. 17.), egy akkor kiállított a|a-
pító iratot találtak az igazgató aláításával
és pecsétjével, aki a címertábla aIá helyezte
1926-ban Sajnos, zz irat eltünt.
1938-ban Csengelén községháza és parókia épült
és kialakult a magja a mai községnek.
A községházát jegyző itányította l946-ig, et-

- Soroljam Először
is vitézi esküt tettem.
Utána a katonaságnál,
Horthyra tettem foga-
dalmat, katonaí esküt.
SzáIlasinál újra ke1-
lett katonai esküt ten-
ni. Ezután a németekhez
csatoltak bennünket,
Hitlerhez. Hitlert ki-
szolgáltuk, e1 is taka-
rodott. A hadifogságban
Sztál int imádtuk és fo-
gadalmat is tettünk.
csak ílazatérhessünk.
1947-ben hazajöttem a
hadifogságból, egy hó-
napía rá behívtak kato-
nának Szegedre. Kiszol-
gáltam az első köztát-
is. Hát ennyi esküt



?-

tő1 1950-ig, mint kírendeltség Szeged-Felső-
kőzpontlnoz tattozot,t .

Csengele 1akói ügyes-bajos dolgaikat helyben
intézhették, ami rragy könnyebbség volt, hiszen
eddig mindíg Felsőközpontra kellett menni,
tempiom nem épült. Sajnos, a részben rneglévő
anyágot csákíszalmájának nézték, széthordták,
Kápolnát a Belterületi kísiskolában alakitot-
tak ki, kis toronnyal jetezve e minősítését
is.
A belterületi iskola udvarában, a f\agy eperfán
elhelyezett harang hírdette minden délben a"

nándorfehérvár i győzelem emlékét, s itt húzta
Nagy Ferenc hlarangoző mínden este az esti
imára, a nyugovóra hívó harangot l9íL-ig,
Csengele egyre inkább fejlődött, a bérföldek
apától-f iúra száIltak, egyte többen települtek
le a tanyákon, szapoíodott a népesség,

'I
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flófehérke előadcís
kolcíban. középen

t939-ben a templomhalmi ls-
I l tés Erzsébet tanítónő.
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1,942-ben ismét új iskolát Szeged-Erdősarki
Iskola néven - adtak át, s nagyon hamar bené-
pesedett, sok munkát adva az odahelyezett
Dóczi házaspárnak.
A békésen fejlődő, sok nuntával éIő lakosság
éIetét is megnehezitette a II. világháború. De
t944. októberében a Horthy - Szála§i prokla-
máció l;ratására, az oíosz hadseíeg szinte pus-
kalövések nélkü1 haladt át e területeken.
Tudták, étezték, hogy negváltozott a világ, de
a tanyákon tovább dolgoztak.
Az iskolában azonban megszünt a tanítás. A
tanítók részben katonák voltak, részben a
szolgáIati felhívásokra elmenekültek, de ha
itt is maradtak, az ískolák hatóságilag gaz-
dátlanok voltak. Az iskoláknál, vagy a közeli
tanyákban maradt pedagógusok éberen örködtek,
s igy viszonylagosan a berendezések mesmarad-
tak.
A tanítás 1944. novemberétől szünetelt, s csak
í945. tavaszán indult újra.
Csökkentett anyaggal, néhány hónapos tanítás
után, de bizonyítványt kaptak a tanulók az
I944-45-ös tanévrő1.

papp IstvánnéPapp

' 
f,.-íI

Az erdősarki iskola mrl
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EoL vAGyToK TI RÉGI ló p,qlrÁsoK?

Nyonom a ped.cíl t, pörögnek a kerekek,
Észre sem veszem, hogy Csengelére megyek.
Kicsi a falu, de tele emlékkel ,
Tíz éve Jcírtan ttt, nagy renényekkel .

Barcítokat keresek, de nen talcílok,
Eol vagytok t i régt jó pa j tcísok?
Megvcíltozott nínden, úsy tűnik idegen,
A ctmborcik elmentek, szét foszlot t minden -

Az évek núlcíscíval a szeretet elszcíll,
De az enlék marld, oZ idő meg elszcíll.
Elhagyom a falut, könnycsepp a szenembe,
Istenem d.e jó lenne, ha aZ idő vlsszaperegne.

Gyeki czki Andrcís ( Baks )

FOCI KRÓNIKA

lgg3.máj. 23. Ságvári DSK - Csengele 2z4 (0:3)
Csengele: Kucsora, Pigniczki, Kiss (Vincze
75'), Kitály, df. Szigeti (Pataki 60'), Hege-
dűs, Ftanczia (Tóth 65'), Szabó, Szécsényi,
Kun-Szabó, Molnár.

Az első félídei jó játékunkkal magabiztos ve-
zetést szereztünk. A második félidő vége felé
feljött az ellenfé1 és sikerült a szépítés.

Gőlszerzőkz Bicskei (2), illetve Molnár,
Szabó, Kun-Szabó, Bicskei (öngó1 ) "
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t993.máj.30.Csengele - Baktó Metál1 1:0 (0:0)
Csengele: Kucsora, Pigniczki, Kiss, Hegedűs,
Király, Vígh, Kun-Szabó (Pataki 85') , Ftanczia
(Tóth 70'), Juhász, Szabó (dr. Szigeti 60'),
Molnár.
Yezette: Len8yel. 2OO néző.
A szezon legjobb játékával sikerült vissza-
vágni az őszí vereségért. Helyzeteink alapján
nagyobb atányú győzelem is születhetett volna.
Az egész hazai csapat átlagon felüli telje-
sítményt nyújtott. A győzetmet Molnár 82.
percben rúgott gótjávat szereztűk neg.

1993. jún. 5. Sándorfalva I I . -Csengele 2:4 (l:2)
Csengele: Kucsora, Tóth, Kiss, Hegedűs (Ben-
csik 55' ) , Király, df . Szigeti , Vígh (Yincze
65'), Pataki (Papp 65'), Szabó, Kun-Szabó,
Dóczi.
Yezette: Csóti. lOO néző,
A dobogóért vívott mérkőzéseí,I az erősen tar-
talékos Csengele a jó erőket felvonultató
Sándorfalva ellen magabíztosan nyert a jó na-
pot kifogó Vígh Csaba vezér|etéve1.
Góllövők: Bitó, Nagy i11. Vígh (3), Kun-Szabó.

1993. jún. 13. Pusztaszer - Csengele 1:3 (0:1)
Csengele: Kucsora, Pigniczki, Kiss, Czeíger-
schmidt, Király, Vigh, Tóth, Ftar.czia, Juhász,
Kun-Szabó (dr. Szigeti 90'), Molnár.
Yezette: Bali. 3OO néző.
Az első fordulóban félbeszakadt mérkőzés újta-
játszására szépszámú és igen ideges nézősereg
előtt került sor. A 18. percben Kun-Szabó
partdobását Juhász csukafejesse1 juttatta a
pusztaszeri kapuba. A, 66. percben Ftanczia 20
m-ről bombagólt lőtt a bal sarokba. Pigler a"

63. percben fejes góIIaI szépitett és szerte-
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foszlani látszottak a csengelei remények, de
nem adtuk alább két gólos győzelemnél, A 89,
percbenJuhászremekülmentelajobboldalon
és pazar beadásából Molnár bombagólt fejelt,

Bar átságos mérkőzések:

1gg3. június 3. Kistelek - Csengele 5z4 (3:0)
Góllövők: dr. Bitó, Domonics, Buknicz, Bióíőcz,
Mihályf i i 11. Kun-Szabó (2\ , Molnár, Vígh,

1g9g. június 11. Csengele * Gerabronn (NSffi)
2z1O (0:4)

Góllövők: Ví8h, Magyar il1. Tóth (6),
Beck, Bender, Király (öngól).

Kun-Szabó Tibor
edző

BoCSÁNAT!

l,z előző számunkban i-smertettük a nájus l-jei
yersenyeredményeket, amibe hiba csúszott, A
női autós versen;rnél tévesen 3. he|yeze.ttként
jeröltük meg Tóth Tibornét, pedig ó első
ie|yezett lett. Ezért elnézést kérünk tőle! A

helyes sorrend a következőz
1" Tóth Tiborné
2. Csáki Lászlőné
3. Vast ag Lo|tánné (Jászszentlászló)

A Szerk.

Thomas,

CSENGELEI REKORDOK

A 1egnagyobb csengelei tanyaszám a
(M.M. )

Tanyaszám:
86 1 -es.
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TANÉvNEr

A csengelei Általános Iskola 213 tanulóval
zárta az I99Z/93-as tanévet. A gyermekek 50
%-a tanyákról jár be. Nem könnyű ezen gyerekek
ttelyzete, meft hátrányuk sok-sok összetevő
eredménye. Fáradtabbak, kevesebb idejük jut a
tanulásra stb. Ennek ellenére igyekeznek
helytállní és az iskola is míndent megtesz
azétt, hogy eredményes tanulmányi nunkát vé-
gezzenek.

Az egész iskola tanulóínak 8 %-a kiváló
1ett és a pótvizsgán is mindössze 1, % gyerek-
kel ke11 majd talál,koznunk. A végzett 38 fő
nyolcadikos tanuló beiskolázása 100 %-os, és
az évek tapasztalatai szerint helyt is állnak
a továbbtanulók.

Az iskolaí munkát a szakos ellátottság hi-
ánya háttáLtatja. Igen nehezen lehet objektív
okok miatt lakásgond, területi pótlék hiá-
nya stb. - tanátt alkalmazni itt, a megye tá-
voli csücskében. A jelenlegi pedagógus állo-
nány munkáJát pozitívan értékelem, mert a
versenyeredmények (sport ) és a tantátgyi ered-
mények ezt tükrözik. Ősztőnző tratású az eríngí
kapcsolat, de a német tanításra sajnos inten-
zivebb képzést beindítani anyagiak hiányában
nem tudunk.

A teljes felsorolástó1 eltekintve: a tárgyi
feltételeinken az utóbbi íét év pénzmatadvá-
nyainak felhasznáIása sokat javított tető,
csatorna, villany és kerítés javitása; magnó,
videó, színes tv, sportszer vásárlás stb.

A szülők segítőkészségérő1 tett tanúságot a
tantermek meszelése és a. gyakorlati kert
felszántása.
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Köszönöm az iskolavezetés és a pedagógusok
nevében mindazok önzetlen segítő munkáját a
képviselő-testület támogatását , akik igaz,
őszinte partnerek voltak a nevelő-oktató munka
göröngyös területén!

Yatga Lászlóné
i gazgató

úlann poLGÁRőR EsKüvő

Egyre f ogyogatnak a függet I en pol gcírőreink.
1993 . rui jus 29-én líartus I stvcín pol gcírőrünk
kötöt t fuízasscígot Kornríny Anncíval . A könpöci
lakodalmat június 5-én követte a. csengelei,
i7y a rokonscígnak és a barcíti körnek bőven
ki jutott a. jóból . A tnellékelt fénykép tanúscíga
szerint az új hrízasok között nagy a s7erelem.
KívcínJuk" hogy e7 sokcíig tartson és vcír juk a.

pict pot gcírőröket! Sok boldogscígot!

Pol gcirőrök
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sANDERs ATvA uJunn csrnoruÉn

Sok gyógyulást remélő és kevesebb kíváncsi
ember volt június 5-én a futballpátyán, kb.
300 fő. Ott aho1 az emberek a meccseken k...
anyázzák egymást , ezeI7 a napon Isten szeretete
volt a 1egfontosabb.

Sokan lekicsinylően beszélnek erről az em-
berről , a yilágot játt misszionáriusról, aki
próbá1 bennünket szeretetre nevelni, atía
bj,ztatni, hogy a Biblia szerint éljünk. Erőt
akat adní a betegségek 1eküzdéséhez.

Részletek beszédébő1:
"Isten maga a szetetet."
"Ilo1dogok a békéért igyekvők, meft ők Isten
fiának érezhetik magukat. "

"A szeretet a szivekbe öntetett, nem a fejek-
be. "
"Imáitokat csak akkor fogadja Isten, ha te is
megbocsátottáI azoknak, akik vétettek ellened.
Ő is megbocsátja minden bűnödet. Űzzúk e1 az
ördögöt, aki terjeszti a gyűIölködést, a be-
tegségeket Jézus segítségével."
"Mondogatni kel1 a baj közeledtét érezvén a
>>Sátán<<-nak: Én szeretetben járok, vedd e1 a
kezedet az életemről, vedd e1 a kezedet a
gyermekeim életérőI| "

Gyógyítás előtt az emberek megvallják hi-
tüket . F,zután sorban á1,Iva vár ják az Atya
kézrátételes gyógy ítását, energia á1-vitelét .

Sokan érintésekor melegséget éreznek, főleg
fehér fényt 1átnak maguk előtt, súlytalannak
érzik magukat és többen szószerínt eldőlnek,
ami számukra nagyon kellemes étzést jelent"
Nem fáj semmi, pihen a lélek, a test. Úey ét-
zik, egy-két perc alatt újjászülettek.
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Hogy kevesebb gyógyszet fogy-e ezután a
patikában? Ha csak ez kellene minden ember
gyógyulásához, ez yalóban csoda lenne. Ez az
energia csak rövid ideig képes megmaradni, nem
pótolja mindennapi panaszainkban az orvosi
diagnőzísokat, a győgyszereket. Lyukas fog
esetén biztosan ke11 fogorvos, fájdalomcsi1-
Iapitó.

De sok-sok ezet embernek erősíti az Isten-
ben való hitét, könnyít elviselni a betegsé-
geket, sok esetben csodaként enlegetik gyó-
gyításait. Pont Őt ne kellene szeretette1
fogadni, aki szeretetre, egynás megbecsülésére
tanít bennünket? Aki fátadtratatlanul, váloga-
tás nélkü1 csak ennyit mond angolul, amikor
hozzáét az emberekhez: "Jézus most!". Kinek
átthat ezzel? Kel1, hogy legyenek Igazak, ha
vannak csalók, akik őket utánozzák. sokan
utolsó esélyként tagadják meg az alkalmat a
vele való taláIkozásra, gyógyulást remélve.

Régi bölcsellők mondták:
"A lélek épsége a test egészségét
het i. "

is jelent-

"Ha a beteg is akarja a gyógyulást, az mát fél
gyógyulás. "
"Bármi 1ehet gyógyszet, ha valaki jobban lesz
tőIe, "

Szeretnénk hinni ebben és abban, hogy sok
emberben csökken a gyűlölködés, a betegség:
Jím Sanders atya (sajnos rövídesen abbamaradó)
Látogatásai alkalmával .

Levélcíme:
Krisztus Szeretete SzolgáIat
l46t Budapest, Pf. l74.

Tóth Tiborné
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A Képviselő-testület 1993.junius 19-én 19
órakor tartotta ezévi 6. rendes ülését. A
szocicíl pol i t ikai f eladatok el lcítcíscíról szóló
beszcímoló, a. I I . félévi munkaterv vol tak a
főbb naptrendi pontok.

Községünkben 57O fő a 60 éven felüliek
szcíma. Sokrétű, összetet t feladat a f elmerül t
igények kielégítése. Alacsonyak a nyugdíjak,
sokszor elkél az anyogt segítség. Sok a lnun-
kanélkül í , s 44 fő mozgcískorlcítozot t is él
köztünk. Közel 5OO fő a kiskorúak szcíma, ennek
a létszcímnak mintegy fele iskolai tanulmrínyo-
kat folytat" Közel 20-25 csalcídncíl 50 gyermek
veszélyeztetett körülnények közt él (alkoho-
l izcíló szülők, nunkanélkül iség, lehetet len,
sokszor embertelen körülmények) " A kiutal t
segélyek nem minden esetben a gyermek érdeké-
ben lesznek felhas7ncílva. SaJnos a.Z cíl lami
gondoryís nem iga4ín magas szintü, ísy csak a
legvégső esetben élünk ennek lehetőségével. Az
idei rendkivül i nevelési segélykeret gyer-
meké l e lmezésre és az i skol císok t ankönyvvciscír-
lcíscíra lett forditva" Sajnos, olyan intézmé-
nyes formók kialakítcíscíra nincs pénzünk, ahol
szakavatott, gyermekszerető alkalma7ottak
fogl al kozncínak l egal dbb hétközben e
veszélyeztetett helyzetü csemetékkel, jobb,
emberi kőrülményekhez szokncinak, némi i gé-
nyességre nevelődnének, ne termelődnének
újra az ismert gondok, életkörülmények, mely-
ről legtöbbször aZ érintett szülők tehetnek"
Órícísi gond, hogy a felnővekvő nemzedék szülői
trínogatcisból kénytelen élni " hiszen tnég a
szakképzet t f tatal jatnk zöme sen talcíl nunkcít ,
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fogalmazódtak neg a. vélemények a vttcíban"
Az eIőterjes7tések sorcín zöld uíat kapoít

az I "szcímú hcíziorvosi s7ol gcílat öncil lósodcisa,
vcíl lalkozcísban történő el lcítcísa. Terítékre
került az egés7ségügyi cígazat arcínytalan bér-
fej lesztési gyakorlata. 10.0OO Ft tcímogatcíst
kapot t a I I .Csengel et Pol gcírőrnap rende7vénye .

Vi ta trírgycít képezte a tornaterem beruhcízcís
e l húzódcísa . A Fö l dki adó Bí 7o t scíg munkcí J cínak
előkészí tésére külső szakértő alkalmazcíscíra
került sor Franczia Jenő szenélyében, .s Ben-
csik Ferenc is rendszeres dí jazcísban részesül .

Elvetet ték a képvtselőink a hódmezővciscírhel yi
kf t . ajcinlatcít , miszerint kőzel félni l l ió fo-
rinttal az önkornrínyza.t is vcíllalkozzon a te-
l efonhe l yzet Javí tcíscíra.

Néhcíny rendel et módosi tcisra kerül t sor,
egyrészt megval ósul t pénzüsyi tcírulgatcísok
költsségvetésbe való beépítése, nrísrés7t a he-
t yt épí tési szabcíl yrendel et karcsúsí trísa .so-
rcín.FeIülvízs4rílatra kerül t az Át talcínos Isko*
la alapí tó okirQ.ta, mel ynek megelőző irata nem
kerül t elő.

A Földkiadó Bizotscig elnöke, Bencsik Ferenc
részletes tcí jékoztatcíst adot t a f elgyorsul í
munkcílatokról " szol id tgéret hangzot t el ,

mely szerint az őszl vetések idejére a prob-
léma mentes területek tdeiglenes birtokba
adcísa negtörténhet .

Az ülésen egyéni segélye7ési kérdések ls
megvi tatdsra kerül tek, véleményezési sziníen.

A Képviselő-testület ülésén 6 képviselő
vol t jeten, 4 fő lga7ol tan tcívol . A testület
legközelebb augusztus 17-én ül össze.

Borbély Jó7sef
iegyző
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CSENGELEI REKORDOK

Gyermek: Ismereteink szerint legtöbb gyermeke
Csókásí Imréné Katona Máríának született: 7
f íú és 2 1eány.

Házasság: Csen8elén 1950-tő1 van anyakönyve-
zés. Az azóta eltelt időben 1955-ben kötötték
a legtöbb házasságot, 46-ot. A legkevesebbet
1986-ban és 1990-ben, évenként 8-8-at.

(M.M. )

HínoETÉsEK
MINDEN TÍPUSÚ tivecnr MEGRENDELHET KISTELEKEN!
Nagy tételben is vállalunk síküveg, drótüv€$,
katedrálüveg, hőszígetelt üveg, tükör stb.
méretre vágást és bedolgozást, valamint kép-
keretezést. Űi trázak teljes üvegezését is
végezzűk' 

uvegcentrum 4. sz. bolt
(Az Iparcikk átttt'áz mögött )

Ami a Csengelet Krónikdból ktna.radt - azt
eIolvashat ja a KI STELEKI E ÍR},lONDÓ-banl Kőzl i a
Csengel én történt bűnügyeket és a csalrídt
eseményeket /s. Kapható az ÁrÉSZ vegyesbol t*
jcíban" Ára 2ó Ft.

Háromszobás, új csengeleÍ- ház eladó
szögöles telekkel. Érdeklődni a 476
fonon a reggeli és az esti órákban

4OO négy-
132 tele-

lehet.



SIMSON kipufogók
valamint ETZ-L50
kipufogók a bolti
gyáttónáL:

2o

xütöatrcEs AJ ÁNDÉxn,ex poRcELÁN FITóT|
Legs7ebb fotó jcít porcelcín vcízcíra vagy tcinyérra
dol gozzuk " Tovcíbbra i s vcíl l al ok fotó- és vi deó
felvétel készítését. Fotó cikkeket círusítok.

Nacsa Jcínosné
Ktstelek, Kossuth u" 34.

Telefon: 364 541
**x<

és egyéb SIMSON alkatrészek,
és ETZ-ZS| motorkerékpátokhoz
árnáL olcsóbban kaphatók a

Yarga Mihály lakatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon: 386 191
****

Mínden típusú szivatt;ni javítását és ferújí-
tását, továbbá h.áztáji gépekhez való alkat-
részek gyártását (fogaskerék stb. ) várlalom.

Dénes B.alőzs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefon; (06,62) 386 O17
***

E]"adó a Csengele tanya 178" szám alatti tanyás
ingatlan 5 hold földterülette],. Villany van.
Itányát 250.000 Ft. Érdeklődní: Tisóczki Pé-
ternénét a Líppai sarki boltban 1ehet.
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CSBNGELEI KRÓNIKA Inf ormác i ós havi I ap

A Polgárór Csoport támogatóinak lapja
KiadJa: Csen9elei Pot9ár6r Csoport
Felelős kiadó: kucsora péter
Szerkesztó: üolnár l{iháty
Szerkesztősé9: Csengele, FelszabaduIás u, 1, I,
SokszarosítJa: Áttalános Iskola, Csengele
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