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III. é'ufolyam 1. szám L994. jarutár

a ronoÁs+Érp sáruanont

A 19. sziuad második felében Csengele környékén felélénkült a
szélmalomépítés. A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1894-rő1 szóló
jelentése szerint Csongrád megyében 440 szélmalom működött.
A mai Csengele területén kettő épült. Az egyik Kalmár János tulajdona
volt. Ez kisméretú volt és főleg darát készítettek benne az 1940-es évek
elejéig. A rnasik Kordás Milrály tulajdona volt, erről szől ezen tanulmá,rry.
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Kordás Mihály 1850-ben született és 1949-ben hunyt el. A
csengelei kapttány ságterületén nagyobb filldteruletet bérelt,
módos gazdavolt. Az első csengelei szélmalrnot ő épttette a

mai Felszabadulás u. 19, számutelek területen. Az építés
dátuma nem ismert, de Szeged 1 8 87-bő1 szátmaző ktiltertileti
házszárq e gy zéke már felttinteti.

Kordás Mihály nem r-olt szakember. ezért szélmalrnában
molnárokat foglalkoaatott. 1918 előtt több molnár dolgozott
náIa, közte a már enrlített Kalrnár János is. aki késóbb saját

srÉknehrnt éqttett t8 Lt tttqtmu 10-ttt kck§Rlltll tLltí
:----!z4?+rr-_=a::=::---*_...-=_--=.=-};:-----,--* j:},+:::,
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Ő a molnárság mellett az asztalosmesterségét is kitanulta , igy a
gondozatlanság miatt tönkrement malmot négy hét alatt
rendbehozta.Ezenidő alatt a malomban lakott, mert a
mo]nárlakás is le volt pusztulva.
192l-ben egy erős széIvlhar levetette a szélrnalom tetejét és a
l,itorlákat is összetörte. A helyreálhtás mintegy két hónapi
mrrnkába tellett, melyhez Kordás gazda adta az anyagot, a
molnár pedig a mrrnkát.
A szélmalom az l920-as évek kőzepéigfehér lisztet nem fudott
őrölni, Ekkor szereztekbe egy hengerszéket és egy
koptatógép et, így már Csengelén is készülhetett fehérlisZ.

r§ ./}

Kordás Mihály és neje Hajdu Répa Jenő
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Ez azonban nem sokáig tartott, mert az öreg malomszerkezet
ezt aterhe|ést már nem bírta el, egy év alatthárom esetben

szakadt össze. Újra kellett volna csinálni, de a tulajdonos erre

nem volt hajlandó. Felszólítottallajőíl Répa Jenőt,hogy azíj
berendezéseket szerelje le és fizessen kártérXéstrészére. A
molnár ezt nem tette meg, ezért p er Iett az ügyből. E zt Hajdíl
Répa nyerte meg és a leszerelt hengerszék űjtalanul az ővé
lett.
Az 193O-as évekre a szélmalom teljesen elavult, azigényeket
nem tudta kielégíteni. Hajdú Répa Jenő és sógora, Hegedűs
Jőzsef a szélmalommal szemben felépitett egy motoros
meghajtású malmot 1935-ben. Mikor azbelndllt, a

szélmalom b efej ezte műkö dését.

Molnár Mihály

Forrasok:
Katona Rózsa és Hajdú Répa Péter visszaemlékezéset lí993l
Török Ferencné főiskolai hallgató szakdolgozata 11962l

CSENGELEI REKORDOK

Válás : A legtöbb váIás az 1 9 8 1 -ben kötött házasságokb ól

származott: 11 házasságból 4-et bontottak föl (36,36 %). A

legkevesebb válás az 1977-benkötött 2I fuigyből|ett,

mindössze 2 eset (9,52 %). Az 1987 óta kötött házasságok

közül még egyet sem bontottak ftil.

M.M.
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Végezettil álljon itt azoknévsora, aklk eádáig az ővodában

dolgoaak: Vezető óvónők voltakz Kerekes Józsefné (1997-ig),

Bo:óné Motnár Éva Q9B7. jan.2.-aug.3t), Csúriné Takó

!íária ( l 9 87. szept. I . - I 9 89.j an. 8.), Tóth Józsefué (I 9 89.j an. 9-

tő| Óvónők voltak: Puskas Béláné, Bella Lászlóné, Kurucz

Rozália, Almási Eszter, Csólmsi Tiborné, Gémesné Deák

Etelka, TörköIy Aranlra, Cztfra ltdikó, Mária, Vtrág Eva,

Nog Zsuzsanna (a;zülük többen munka mellett szereztek

diptomót) Ielenlegi óvónők: Mészáros Aranlra, Kontesz

Józsefué, Béres Anikó (ő Tóth Andorné Farkas Éva helyett,

aki szülési szabadságon van) Dajkák voltak: Sisák Jánosné,

Siili Lajosné, Forgó Sándorné, Bitó Mária, Süli Sándorné.

Ielenlegi dajkák: Forgó Gyuláné, Csíkas Józsefué, T'óth

A ndor Józs efné. Kís egítő v olt : Joó Mihályné,G on dozón ő

Gyórfiné Vincze Gyöng,,i Gazdaságvezetű Turi Lajosné.

Szakócsnők voltak: Magony Menyhértné, Toldi Józsefué,



Szabó Jenőné, Gácser Antalne lelenlegi szakácsnők: Pölös

Józsefné, Forgó Sándorne.

Az óvodafelett elszőllt időt nem csupán afelszerelések

öregedése jelzi, hanem az ís, hogl az eglkofi csetlőbotló

apróságok ma már a saját kícsinyeiket bíaák ránk.

Kontesz Józsefné

A CSENGELEI TANTESrurpr 1956-BAN

A képen az akkori tantestület összes pedagógusa (Fekete

Erzsébet és Dudás Pálné kivételével) szerepel. Afénykép a

majálisra összesereglett tanárokat és tanítókat ábrázofa. A

nem pedagógus személyeket a nevüllrtél csillaggal jelöltem.



l. Sánártő Ferenc *

2. Posáós Zsuzsa
3. V€h Sándonré
4. Tóth Lászlőné
5. Horváth Andrásné
6.HerczegAnna
7. RláczNdária
8. Nagy Ilona
9. Tari Mária

10. Sárhegyi Károlyné
11. Obajdin Vincencia
12. Sárhegyi Károly
13.Balázs Aranka
14. Papp István *

15. Papp Istvránné
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16, Nagy Tibonré
17. Horváth András 8

18. Tóth Antal
19. Bitó Margt
20. Bárkányi János
21, Szúcs TeÉz
22. Papp Tetéz *

23. Fekete Jenő
24. Frátet Béla
25. Fekete Flórián
26. Orbán Denes
27. TőthLászlő *

28. Nagy Tibor
29.Dorog1Géza

Popp Istvánné
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HoGy Ár,r,,q. röLurranÁsr

Bencsik Ferenccel, a Földkiadó Bizottság elnökévet történt beszélgetés 2.
része
Ha sorsolásra keriilne §or, hogyan történne ez?
- Amennyiben tu|jelentkezés esetén nem tudnak megegyezni, a
sorsolás menete a következő: 15 napos me8hírdetési határidő
van. A hírdetőtáblákon ki kell hí{leüú, ho5, X tátlfuapkkql qs _

ekkor sorsolás lesz. Minden jelentkező nevét egy kalapba
dobnánk és a kihúzott személy kafra meg a ftildet.
A szóbeszéd szerint Ön munkáj áérthavi40.000 Ft fizetést
vesz fel. Igaz ez?
- Nem, ezígy nemlgaz. Tudni ke[ hogy énmezőgazdaságl
kistermelő vagyok, tehátkertészkedem. Az is tudnj kell, hogy
a kistermelőknek 750.000 Ft-ig adómentesség jár. En ebbe a

kategóriába tattozom. Az elnöki munkámét tisaeletdíjat
veszek fel, ezekúán frzetk az SZTK-I és az adőt Á. Ez így
nem 40.000 Ft, hanem 44.000 Ft. Késáeziszont 20.500 Ft-
ot kapok. Abefrzetelt adót, hogy visszakapom-e, az a jövő
zenéje.
Azokat a földterületeket amelyeket kiosztana\ a tsz
jelölte ki?
- Durván 50.000 aranykorona ftild van Csengelén. Ebből
1 6. 000 aranykoron a az, ami a termelőszövetkezet tulaj donát
képezte, úgy, hogy annak idején megváltotta a ftildeket. Tehát
nem haszonbételte, hanem megváltotta. A 16.000 aranykorona
kétrésne oszlik. 8000 aranykorona kárpótlási területté lett
nyilváníwa, a másik fele pedig azt a 22 aranykoronás
földalapot kepefte, amií aísz atagtranak, mint saját földet
kiosztott. Nem fog annyi kárpótlási jeggyel rendelkező
személy hcxrt!úln, hogy a 8OO0aranykorona kárpótlási terület
elFoggyon. Ertesüléseim szerint a megmaíadt ftildterrilet az
önkormány zat ílJajdonáb a megy át.

- |Iilyen minőségű területek ezek?
- Osszességében tudjuk, hogy Csengele egy futóhomok terület.
Itt-ott foltokban, de nagyon kevés helyen, talán összesen 30
hektár terlileten van olyan rész, amelynek hektáf a a 18

aranykoron át eléi. Színtő művelési ágró1 beszélek.
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A többi átIagban8-I2 aranykorona között van, úgyhog! elég
rossz min óségu földek összességében.
Mit gondol, meddig tart a földkiadás?
- Ezt kétfelé kell b ontani. Mo st azokkal fo glalkozunk, akik
önállóbirtokkáktvánjáknyllváÁttamiatulajdonukat,tehátki
akaqákméretri. Emberi számitás szerint ennek 95 o/o-ahelyén

lesz kb. három hét múlva. Ma november 16-ot írunk. Egy-
keítő mand csak el, de a zöme meglesz. Utánna következik az
a dolog, amikor adminisztratíve kezdjük el csinálni atáblában
maradtakat,tehátazokataföldtertileteket,amelyeketnem
kívránnak önálló birtokként kijelölni, hanem haszonbérbe
akanrak adni. Utánna ezekkel foglalkozunk. Most már lassan
j önnek a Án ajzok b efelé, emellé határ ozatokat kell késáteni
és azt a tulajdonosoknak és a telekkönyvi hivatalnak kell
megktildeniink. Tehát ezek a következő munkák Mire ez
helyre jön, ezkö. 2-3 év.Ilyen hossá lesz.
Iűván még valami lényegeset elmondani?
- Sokan nem ismerik, hogy az 1993. évi II. törvény, ami
alaplán dolgozunk, nem ismeri el az ősiséget. Tehát, hogy az
enyém volt a ítlldterulet 35 éwel ezelőtt, aztnem ismeri el.

Amikor 1 9 6 1 -b en létrej tittek a terme}ő szöv etkezetek, az
aranykorona értékmeqnaradt a tulajdoni lapokon, de a
mezsgye viszont megsziint. A tulajdoni lapokon egyetlen
hebyrajaszám sincs. Amenyiben lehetőség van, mindgn

további nélktil kiadjuk azűetőnek, de atttudni kell, hogy
mindenkinek a saját frldjét visszaadni nem lehet. Rengeteg
ftilrlre erdőt telepítettek, majorokat építettek, tehát nem lehet
üsszaadni. Tudni kellazt is, hogy mezsgyéket úgy kell
elhelyezri, a fiildtertileteket egymáshoz kapcsolni, hogy nem
maradhafirak 5-6 méteres parcellák a birtokok között. mefraz,
művelhetetlen. M.M.

§4§ § § § § s § § § § § § § § § § § § §\á
§ FIGyELEM! #
§ Megielentetjük a Csengelei Krónika első két &
cE ér,folyamának tartalomjegyzékét. Aki igényll Vígh &
" Attila palackozott italok boltjában kérheti. áa

fu '-".'- r-'------" {
7\"## Ps # & &sP s#sPs# ## s s#
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AZ EGTHÁZI ÉY

Vallási éIet"ünk eseményeiL, emlékeit tart-
ja számon az egyházi év. Eredete az aposto-
lok koráig nyúlik vissza. Célja, hosy Jézus
megválüói működéséü újból és újból jelenvalóvá
tegye.

A liüurgikus év első időszaka AIIYEHT, tír-
jövel,, várakozás. Kárácsony előtt kb. négy
hét. Yágyakozás: bárcsak eljönne a "}tessiás"
Isüen kütdöüte, dz ési harmaü!" Az adventi
koszorú négy gyerüyája aat a négyezer eszüen-
döt jelenüi, arneddig az ószövetség népe a
}tegvátí.ó el-jövet,elére várü. Több helyen feI-
újíí"<ltták aat, a régi szokásü, hogy ltapfelkelte
előtü mondják a "roráré"-t., a hajnali nisét,.

A máeodik ünnepkör a KARÁCSOI{YI, december
e§-tőt január második vasárnapjáig, Jézus
megkereszüelkedéséi g tart
" hz Isten elküldüe Fiát, az lge üestl.é
lel,t,, megszületeüt a t,legválüó Juda városában,
Bel"l.ehernben." - ezt olvashatjuk a Szentírág-
bót., de a szüleüés időponüjáról pontos dáüum
nincg benne. Jézus korát köveüő évszázadokban
a keregzt,ények úey dönt öüüek, ho§y a i,éli
napforduló után a fiap újraéledésének időpont-
ja, december 2§-e legyen az Üdvözíüfi szüleüé-
sének ünnepe, hiszen Ő aa igazság fiapja.

A karácsonyfa jelképezi Jessze üörzsének
hajt,ását, j az öröklétre segíüö gyümölcse a fa
cgúcsán Hária és Jézus. A fenyőfa zöld színe
reményünkeí., a rajüa levő gyert,yák hii.ünkei,,
az ajándékok a szerel,eüünkeü jelentik.
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A hagyornányoknak negefelelően éjfélkor van
az: árrglíálok miséje, nert a fényesség megsziin-
üeüüe a bűn sötéüségét. Reggel a pásztorok
riséjéi, mutatják be, ezí, köveüi az ünnepi mi-
se: örvendező és hálaadó a }|ennyei Atya nagí
ajándékáért.

Karácgony másnapján István elsö vÉrtanúróI,
harmadnapján János apostolról emlékezünk meg.

December 28-a aa aprószení.ek napja, akikeü
Heródes megölet,et ü_, ők adüák előszőr ártaülan
éIetükel, Krisztusért.

I}ecember uü.olsó vasárnapja a §zenü Család
ünnepe. Á családok példaképe az a gzereüeü-
egység, amelyel, Jézus, Hária és József való-
sított me§. hg egymásérü élés, az önmagunk
ajándékozása a másiknak, az öröm meg,sokszoro-
zódása, a kereszt, közög hordozása süb.

tíjév napja Jézus névadága, egyben a
világnapja. Ha az emberek szívében2 a, csalá-
dokban béke uralkodik, akkor aa ernberiség is
negt,eremtheti az óhajtoüü békét.

Yízkereszt a háromkirályok napja, akiket
csil-lag vezel.eüt a }tegváltóhoz. ök követ ték a
hívást. Vitt,ék ajéndékukad: aranyat {hódolaü a
királynak}, t,ömjént (imádási, a főpapnak},
mirhát (hal.ot.t,i balzsamul az áLdgzat,nak}. Lá-
t,ogatásuk emlékére a lelkipásztor a lakásokat
nregszenieli, ha kérik. }íegjerőli a házaü a
napkelel,i bölcsek nevÉvel: 19+§+H+B*94.

Keleüen ezen a napon oszüották ki a ke-
reszüséget és megáldoüták a ví-zeL, innen az
elnevezés: vízkeregzt iinnepe.

Prányó Károlyné
{folyttrtjuk)

BÉK§
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SZENT C§"{LÁD

úrfel mut,at,áskor
valaki 1efényké-
pezt,e a míséző
papol. Előhíváskor
a SzerrL üsalád
vált Iát hat óvá.
Két elyek miaLL
Olaszországba {Ró-
mába} küIdték a
képet, véleménye-
zésre. A kegye-
lemben éLő S. J.
válasza: Ez egy
valóságos Aut.hen-
t,ikus kép. Hogy
honnan kele,tke-
zeLL 2 a választ-
maga Jézus adja:
"Nem az a lényeg,
hogy hcrnnan és

kitől. Ez;:.eJ- a képpel a világnak segítségei,
akarok nyú jt ani . Eu a ltlázárethi Család, mely
áldásomaL inozza a családoknak, ahová kerül,
Hif- és ima elevenedik meg jelenlét,emme}, mert
Én magam vagyok jelen. "

Ez a kép az Ég igazi ajándéka, Aki fel
t,udja fogni, 42 fogja fel.

P. Christ,ian }t. S. J. nyomán F, K, -né
t*f*
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öNroRffár,íYZÁTI üLÉS

Az 1993. éui ut olsó ül ésün.b"eÉ deeember
r6-án torlot t u,h ffiE6, ami közel másfél órds
F_éséssel k-ezd,ődött me5: c haiőrozar.héptelensé5.
nriot t . A pol1órmester úr me6.nyi tő ja után r
pet"ce§ néma felőllássol tisztele5tünlr. dr. An-
talt József minisaterel,nöts- emlé.h_éneft.

Áz üLés fő napirendi pant ja Ez í994" éui
höl tsé6,ele{,és tár5yalóga elol t . I1en ets zrlmarító
tény, ho5:v c falu Aöatsé5.tletése ínessga nem
halodja me€ a.z i5"ényeJtet. Ezt a témőt hossaa-
son t ór5ya 1 t uít. Árra űE áL t áspont ra jut oLunF-,
ho6y a ,kul t rircent rumot be .hel l fejeani .

U5yannakkor i l lene a köuet kező önftormdnyzatnak
is pénzalapat ha5:ynt, mirlel mi is k-özel ítr
ni, l l íó t<rrtaléJqlrat indultuak,

Az Új b-özműuesitet l, (uir, tlillcnyJ portók
számg jeten{ősen csö/c,Jc,en, mitlel a körműuesítés

. cst l la6ósaat i ára,F'ba Jqerül í.b,b. 4r.o eaa.. fo-
rint portőnh-ént). í5:y csa.k Io-I3 új porta lesz
&,d,cloíq,ítrlc,

Igen herles ui t a at a}"ul t ki a ic-épui se t ő-
testÜlet és az isiplolo r;egetése közöit, cmely-
ne}e lényege .ké* f o5atom tisztázása uolt. a
bérmarodudn3l és a bérme5tg&,arítás, Az ön&,or-
mónyaat a.r.Ta. aa ólláspontra jut ot t , ho5y az
zsltol a t aual yi .höt t sé5.uet ését f t5yel embe t ét e
u6yanazt aa össee5:et F<a.pja, 20 mzlltó forin* c
bérmoradeltinnyal e5yütt, ptuse d k-özat.b-clma-
zott t töruény cíltot időközben teísüt döti pénz.
Ez a je5yeő úr szerint z,e mittd,ó, c!?_ i€az?a-
tőnő sgertnt e milLiő felet t uan. ü5.yanole&or
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bí.rálatok han5zottaA el , amelyek aa i6az5atőnő
és a pol gármest er munk-úját árint et t éJe.

Igen uelősen Ri tett t<ír5yolurr cí szol1álat.i
l ale-ások, problénrájcr. Ennets- eredménye,hént azok
nem lesenele eladuc, d€ uárhatő, ho1y dra.sz|i-
/q,us lahbéremelés Lesz., mtuel a mostant össae5l
4oo-rooo Ft,/}"ő.

A touábbtchbon me5*.őr5yalLuh-, ll.a6y a hét
oruosi, körzet 4aű.oao FL-ot e5észsé5üayi 5épek
beszerzésére költhet.

Áz egytn.őe kérte, ho6y az előtte és a postc
áLtaL behat árol t t erül et ei t el ele-tsönyui l e5:
odjuk tíi lemplomépítés céljőra. Árra az őLlds-
panlrrljutottunh, },z"o6y a januári ülésre o
ttsgt.elendő at.yát me5híujuft és dör.lünk a te,-
rütet, sorscíról . Ehheg ,kopcsol ődi}- a.z emtékmű
épíréséne& a terue. Erre a célra az ö*kor-
mányeat 5oo.ooo Ft-ot le-ülönitett el és to-
uóbbra ts udrjuft, cr l,akossóg anya9i se5itsé5ét
az emlékrnű me5ualósít ásóhoe.

Nc5:yon sgeretnénk a posi.a és o ffójus í. ut-
ca köeötti szakasat szilórd burkolatlaL elláL-
li, el"re is 1eü t pénz eth"üLönít,ue.

ütotsó napirendi pontieént a se5:élyehet
aszlottunls közet 5o.ooo Ft össze5i5 a.Z, a:..rrr
rászorul óhnah,.

Éjfél etőtt ptir perccel ft,edues ne5:lepetés-
ben leit részünk" a r{is ABC vezetője jóuolLá-
ból e6y-e5:y pahár pezsyőuel kíuántunk e6y-
m<ísna&, leellernes ünnepeket és e6:y seebb, boldo-
boldo5trbb jöuő esatendőt.

fla'r&,at Jst uda
képuiselő
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KlS C§trEfLElEx: A ],lllG,f §fiüff}l szinn{,iznilr,{

Idők idője, eljöt,L a színházláLogaíás ideje,
De beleszőLL a miniszt,erelnök halálesete.
l{eg volt a szertarLás" a nag:y t.iszteletadás.,
Vasárnap tarüották a szombat,i előadást.

Alkonyatra menet*készen állí a Csókási buszunk,
Gyülekezüünk, mes is leít a mi kis csapadunk.
ZILL vigan vezeüett, s körülötte családja,
Jobb kedve volt, hogy míndezí ingyen csinálía.
útközben nasy volt a nyüzsgés, vártuk a csodát
S X észrevet,te, hogy nem vágta 1e bajuszát,.
Á színházba érve, megkapván a jegyekeL,
}íindenki nézeüt,, hogy hol kap majd helyeü.
Volü, ki fogüa párja keaéL, s állt mellette,
NézLe jegyét " reméIve az előkelő helyet-.
De mégis volt,, kinél nem volt náta jesye.,
S nem is tudLa, hogy hol lesz aa ő helye.
Pont, ő és kedves barát ja keveredett, el,
}tíg párjuk a helyükön várt türelemmel.
A kéü férj képzelt- t,erve egy bombariadó volt..
!{ert, féltek, hogy nélkülük kezdik eI a műsorL.
Fénykio}Lásig mindenki a helyáre keveredetL,
A szinészek is elkezdhették az operellet.
Á várt,nát sokkal szebben végződött a üörüéneü,
A Harica grófnő férje a helyes titkár leüü.

Az e}őadás szép, a darabhoz illik a díszlet.,
Engem is ebben a mámorban kapoíí el az íhlet,.

Árvai Ká]-mánné
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LÁNYÁII{K A LtlcA-KüPÁN

Hat csapaü részvéüel.ével tlórahalnron ren-
dezi.ék rneg 1993. december lZ-én nők részére a
teremiabdarugó kupáü.

A csengelei csapat a következő összeállí-
tásból átlt: Horváüh Imréné" Yincze Erika,
Árvai Kálmánné, Yirágh §zilvia, llegedfrs Éva,
Török }Iónika {csapat kapiüány}. Cserék: Tör-
köIy lrma, Bársany Krisztina, §zabó Gabriel.la.

Csapal,uk reális jáüékerejét a közÉpmezőny
képviselte volna., de a ját,ékosok ruüinüalan*
sága miaüt csak az S- helzezésre futot,ta hö-
sies küzdelmükb61. Áülagon felüli teljesít-
ményü nyújüott Hegedűs Éva, Árvai Kálmánné és
Török }ldnika, de a üöbbi ját,ókos is dícsére{.et
érdemel "

Eredmények:
Kübekháza - Csengele 2:1 {1;1-} cserrgelei sdl-

L övő: He_cle<lűs Évcl ,

Hórahalom - Csengele 3:O (1:O}
Csengele Zákányszék Z:L (1;1} cséngeLeL

góL t +vő; 116.;1 *dű* Érrcr.

A üorna különdíjail' a köveükezők kapták:

legjobb kapus Radícg Hariann {Kübekháza}
legjobb jáüékos Hegedfis Éva {fisengele}
gólkirálynő Csányi Perencné {csengelei lakos,

de Kist,el-ek színeiben játszoüü).

Kun-§zabó Tibor
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FUTBALLHÉRKŐZÉS

Huszcrnkét_ esztelen félmezüelen egyén,
Egymás háüán,hegyén,
Nyüzsög lenn a pályán,
Egymás mája üáján taposnak.
És a bíró elég laposnak lát minden egyest,
}legítéI egy 11-est.
Eközben a meccsen,
Egy-két sípcscrnt reccsen.
Fel §em veszi egysem
A fetrengő jáüékost,
Fontosabb a játék most.
Á dúrva középcsatár,
Át,gázól a bekken,
úgy esik össze,
Hosy csak meg sem nyekken.
Azüán a labdát, megcélozza jól, GóLl
Egy alacsony néző,
Ki oda nem lát át.,
ürdítva paskolja szomszédja hátát.
Hert saéL verem alapjáL,
Azt a kerek tököi"
És a feje felé bökött.
Hire az,
ó te €áz,
Engem sérüegetni mersz-e!?
Persze !

ltíind keLt,en szólt ak
Egy-két, havernak.
Gyertek fiúk verekedni,
Ha mertek!
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Jöttek is mind verekedni,
Úgy is kezdüek berekedni.
Buzgón verekerlt,ek., biz' nem volt,ak rest,ek,
És időnként a §yepre etnyűt,t Lest,ek est-ek.
Akik egy rés*. }eltek, syorsan elszele,ltek.
A többit, azLán_.alig egy-két nappal
Buzgó Rendőrség:ünk verLe széL,
Kardlappa1 

"

Le a kalappal!!! {Serfőző Zsi:lt-)

I{EHÉZ YOLT A KERESZTREJTYÉHY

A decenberi számunkban megjel_ent rejí,vényre
tl megfejtés érkezeüt be" ebből { volt hel.yes.
Az összes hibás válasz abból saármazotü, hosy
sokan nen tudták" van Csengelén Rózga uüca.

Á december 2§-án megt,ar{.oüü sorsoláson Ho-
vákná Yízhányó Erzsébeü ajándékkosaráü Yarga
Lászlóné, Yígh Áüt,ila vásárlási ui.alványái.
Sallai Endrg ég Kiss Ferenc ajándékutalványát
Gérnes Erzsébel, nyerüe el. á Seerls.

HíRDETÉ§EK

Érüesítem kedves vásárlóimat-, hogy virágboltom
nyit,vaíart,ási ideje január 1-jétől megválto-
z i k. Keddiől péntekig 7 , 30 és 13, 30 közöt,ü,
szombaton 7,3ü és L2 közöüt tarüok nyitva.
_Alkalmi és sírcsokrok melleLü könyveket, és
ajándékt,árgyakaí is vásárolhaL boltomban.

Novákné Vízhányó Erzsébeü



Garancia felelősség-, cascö-, lakás- és va-
gyonbizüosít-ást köüheü Csengelén. Részlet,es
Lájékoztatóval á1lok a
rendelkezésére"

t,iszLelt ügyfelek
Sütt Lajosné

telefon: 38ó O1t4
s6§

Vállalom fo*,ó és uideő feluételeF" készítését
{eslqüuőíc,, lckodalmclt, cstrlddi eseménye,k stb. ).
Fató cikIqeket drusítoJ"_. Ámatőrf ilm kidol5ozős
a n&p alat t 16 Ft,tkép dron.
Nccsa Jdnosné lítsteleh"t{ossuth u.34.T. :364 54t

SIH§OH kipufogók és egyéb §II'í§OH al-kaürészek,
valamint ETZ-I§O ég ETZ-áőL motorkerékpárokhoz
kipufogók a bolüi árnáI olcsóbban kaphatók a
gyáríónál: Var6a ltihőly lalc.ctos mesternél

Kisüelek Tanya 34§. Telefon: 38ó 191
#s6

}íinden tipusú szivaütyú javííását és fe}újíLá-
sát, üovábbá házüáji gépekhez való alkatrészek
gyárt"ását {fogaskerék st.b. ) vállalom. PB-gáz
szabványos csatlakozó {pörkölőhöz stb. ) árlan-
dóan kapható.

Dénes Batőzs uóllatkozó
Csengele,Felszabadulás u. 3. Telefon: 38ó at7

trtrEtrt]nnnnnnl]Dnnt]I]nnEt]Onünt]nnt]Dnt]úDtrtrntrlnBDDnDBt]
C§EN§ELEI KRóI{IKA Inf ormóci ós hctvi L clp
A PoLgr'lr,őt, Csoport Lómogcrlóincrk Lopjo
Felel-ős kiadó; Kucsora Pét,er
§zerkesztő: Holnár Hihály
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 11. sz.
§okszorosítja: ÁItalános Iskola, Csengele
üBnnnnútrBnnDtrBDütfnBt]nntrBrlnúnr]ünnif DBBEtrtrEt]nEDDt]


