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ÁRcHÍYUH

EaL írt"ák CsengelérőI 25 éve:

DOLGOZIK A §ZAHÁLÁ§I BIZOTTSÁC
Egy csengelei levél nyomában

I{ehéz helyzetbe került a csengelei Honfog-
lal.ág Tsz vezeüősége: a szegedi járás vezeüői
éppen úgy megelégelték a ráfizetéses gazdál-
kodást, mini. a tag-ság. lz elnúl.t gazdasági
évben ís tiibb mint kétmillió-háromgzázezer
forinü mérleghiánnyal zárl, ez az aránylag kis
teriileí.fi szövetkezeL. Á bank sen folyósíü nár
kölcsönt a részére, nrivel semi biztosítékát
sem l.átja annak, hogy vissza is kapja a pénzt.
A í.agság elégedetlen, s joggat-: a közösből egy
före ju{,ó jövedelenr átlagosan lindösgze évi
TT9Z forint voll, üavaly. ígaz, a valóságban
volt aki a l,öbbszöröséü kapüa ennek az
összegnek" mágrrk viszonl, cgak a töredékét.

§zégyent,el jes helyzet

"Itt születl,ünk, it,ü akarunk élni és dol-
gozni mondogal,ják az enberek -, de nen ilyen
körülmények közöüt. " Éz csendül ki abbóI- a
levélből is, amelyet a szerkeszt-öségünkbe
küldüek. Á napokban gyfrl.éseken kérdezték nreg a
tsz üagjait, hogyan gondol ják., nrit t egyenek a
jövöben. Az emberek 8O százal-éka azt" kértel
csaülakozzanak a helyi Aranykalász Tgz-hez.
ttások az önállóság megtart,ása mellett kardos-
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kodtak. Yoltak, akik azlzaJ- próbált,ák elrémí-
teni a népet, ho§y a másik szövetkezetben
szigorú fegyelmeü üarüanak.'"Igen, fegyelmet
tartanak, de jövedelmük is yan, az öregekeü is
segítik!" - váIaszoltak sokan.

úgy látszik., a Honfoglalás Tsz sor§a mes*
pecséüelődötü. }finden jet arra muüal," hot,y
"behódol" az Áranykalágznak. ísy akarják az
"összeegküvők", mert ezt mondják azokra.. akik
nincsenek megelég,edve a vezeüőség - egyébbként
valóban rü§sz - munkájával. A helybeli vezeüők
közül néhányan - éIükön az elnökkel mogt azü
kuüatják, kik írüák a levelet a Szabad Föld-
nek, és nen éppen hízel-gfi megjegyzésekkel i}-
1etik őket. Söü, ami különösen felháborító,
rúltjukat vízsgálva próbálnak yal-anit össze-
kaparni ellenük- §zégyenüeljes helyzeL. Bár a
saját munkájukat vizsgáldák és ellenőrizLék
volna ilyen kritikusan!

Álapvet-ő bajok

A szanálági bizottság, arely a járási ta-
nács küldöttjéből, növénytermesztési, állat-
üenyészüési, szárnviteli és pénzügyi szakembe-
rekből ál1, épp oüüjártunkkor kezddg eI mun-
káját, a Honfoglalás Tsz gazdasági hetyzetét
felmérő régzlgtes vizsgálatoü"

Á szanálás szó, amely újkelet,ű kifejezés a
termelőgzövet,keaetekkel. kapcsolaüban" volta*
képpen pénzügyi rendezégt jelent. A gyakor-
latban; a veszteséges, yagy cgaknem vesztegé-
ge§ termelőszöveükezeünét szanáló bizoüi,ság
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vizsgálja meg a közög gazdaság állapotát. Ha a
termelőgzövetkezel,enéI az eredményes gazdál-
kodás feltételei saját hatáskörben is megte-
remühetők, a bizottság különbözö üzengazdasági
intézkedésekre f.esz javaslatot. Yégső negol-
dásként azonban olyan előt,erjszt"ési. is tehet,
hosy a veszteséges termelőszövetkezet más
termelőszövel.kezett,el egyesüljön. t{i a helyzeü
Csengelén?

A Honfoglalás Termelőszövetkezetben Líz-
nrillió forintot tesz ki az évről évre felgyii-
lemlett mérleghiány. A tsz gazdálkodásában
alapveüő hajok vannak. Áz immár hag7orányossá
váló lemaradágü az időjárással, a földek fek-
vésével próbárják magyarázni, közben pedig
figyel.men kívül hagyják, hog a községben nég
három termelőszöveükezeü gazdálkodik hasonló
környezeüi és t,ermészeti adoütságok közöüü.
}Ggis gazdaság§§an üermelnek, ol7annyira, hogy
a llonfoglalás legí,öhh tagja előtt köveüendö
példaképpé válüak.

f{em a sor§ szeszélye !

Ilyen helyzetben sok mindent mondanak a
gzövetkezeü veaeüőire.. egyes tagjaira. Hem
vállalkozhaüunk az ögszes pana§z apróIékos
kivizsgálására, s annak ledöntésére, hogy ki
miért felelös. A szanáI.áoi bizot,üság nyilván
alaposan elemezni fogjaa gazdálkodás hibáiü,
és megállapít,ja azL ía, kit miérü terhel a
felelösség. Hert hogy nem a §ors különös
szeszélye folytán szárnolják fel a Honfogtalás
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Tsz-t, 4z világos a üagok és a vezet,ők előüü
egyaránt.

A csengelei gazdák azonban i,ürelmeülenek.
Türelmetlenségük legföbb oka.. hosy a kerüek
alaüt a tavasz, a földeken, a szőlőbenr a
gyümölcsögben már sürgeü az idő- Tudják jól,
hogr csak az ídőhen végzetü, leJ-kiismeretes
runka nyomán fakadhat jólót- Érthető üehát a
türelmetlenség. § az i§, ho§y megnyugtal"d
dönüésre várnak.

Kőmfrves §yula

(Hegjelent, a Szabad Föld 19ó9. már"cius 1ó-i
számában)

INDULNAK-E liJRÁ Á VÁLASZTÁSON KÉPVISELŐINK?

A fent,i kérdést, lettem fel az ÖnkormányaaL
jelenlegi képviselőinek. Ime a válaszok:

ErdéIyi Ferenc: Nem indulok.
Harkai Isüván: Gondolkodom rajta.
Juhász József': Igen, indulok.
Kuktis András: Nem indulok.
Lengyel Jánosl Nem indulok.
Szé11 Lajos: üondolkodom rajLa.
Tóth Tibor: Nem indulok.
Törköly Péi.er: Nem indulak.
Dr. Yarga Ferenc: Nem nyilat,kozom-

H. M.
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hZ E6YHÉZ I ÉV (II- rész)

hz egyházi év két, fő eseménye Jézus szüle-
t,ése.. halála és fettámadása" illetőleg ezeket
megelőző és köveüő időszak az eszte.ndőből kb.
1{1 napot köt le. A megmaradL kb " 22a-223 nap
"Évközi" időnek számít. Ez két részre tag<rló-
dik. kz első része vízkereszt utáni vasárnap-
pal - Évközi első vasárnap -l Jézus megke-
reszíelkedésének ünnepérrel kegdődik. BöjLelő-
nek vagy farsangnak is nevezik.

Ekkor már a felnőtt Jézus {31 éves} meg-
kezdi tanítói munkájáü. Lz ALya bizonyságot
lett: " Ez az Én szeretetü Fiam" akiben kedvem
t,elik, őt, hallgassátok! "

Á FÁRSÁN§I időszak hossza húsvét dátumáLól
függ, ugyanis húsvét,vasárnap a tavaszi nap-
éj-egyenlőség ut,áni holdtöItét köveLő vasár-
nap.

Az Évközi időben a Szűzanyár.óI, a saentek-
rö1 és a vérüanúkrót is megemlékezünk. Pl.
árpádházi SzL. líargit,, Szt,. Tamás, Szt,. Ágnes
süb.

Január 25-e §zent Pál fordulásának a napja.
Ő rnaga írta le a Lörténet,et: "A hívők köaiil
sokakaí börtönbe jut taLLam. . . ilyen szándékkal
Damaszkuszba mentem... dÉttájban napnál ra-
gyogóbb világosságot, láLt am., mindnyájan földre
hulltrttunk, s ekkor egy hangot hallotlam: Sa-
ül, §aul miért ütdözől?... l{egkérdezt-em., ki
vagy üram? Jézus vagyok - felete. Kelj fel-..
t,erjesztője és tanúja lágy annak, amit 1át"-
ü'ál!" S elkü].dt-e., hogy világosságra vezes§e a
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zsidókat ís, a pogányokat" is. Pál maradékla-
1anu1 teljesítet-üe a kriszt,usi rnegízást". Fcrr-
dulása 1Oü X-os, üeüt,ei" éleLe és ha]"ála a
bizonyság.

Február á. üye,rLyaszeni"elő Boldogasszrrny
Jézusnak, a világ Világosságának a bemut,atása
a templomba. hz Egyház így imádkozik; "trj fény
támadt. pogányoknak üdvössség, kiválaszüott
nemzet,nek dicsőség... Tőled ered és Belőted
sugárzik... Te vagy az igazság Napja. " Ahogyan
a gyerüya fÉnye megviJ.ágitja a te6söt ét"ebb
zugot, i§, az ist,erri világosság: heragyogja a
legbűnösebb emher telkét, is, ha az tiefogadja.

Február 3. Szenl- Balázs vért-anú püspök,
örmény szület ésű. a .iüü-as években élt " á to-
rokbajok ellen védőszent,ként Liszteljük. Ba-
lázs-á}dás ma is élő lit urgia. Á legenda sze-
rint a cellájába kísérték a püspököt, miközben
egy anya fuldokló g:vermekének gyógyításáért,
könyörgöüt,. Balázs megáldrríta a f iút, s az
megmeneküIt a halál|ól. Imameghalgat.ások t,í-
zonyítják hathatós közbenjárását" Az orvrrsok-
nak és fúvos muzsikosoknak is védőszentje.

Február 11. SzenL BernadetL napja, az első
lurdesi jelenés évfordulója. Á 1.1 éves kis]_e-
ánynak l8-szor jelent mes a §zűzanya a Lurdes
mellet,t,i Ftassabielle-barlnag:ban. ImáL, i:űnbá-
naLot_, engeszt-elést, (bőjt, körmenet,, lemplom-
épít,és st b. } kéri,. Forrást fakaszt,oLü a bar-
langban- Azót-a számtalan csoda t"ört"ént,. Ber-
nadett 1879*ben halü flEs, 1933-ban avaLt,ák
szentLé, f-esLe ma is ép.

Február 1§. "Húshagyó kedd", mert, a hamva-



zószerda előLt,i nap. Jézus Szent-séges Á,rca
t,iszüelelének szent elt nap. Kriszt us Urunk
arcának képmásáü az irgalmat gyakorló Yercrnika
k*ndőjén hagyf-a, a t urini halott i lepel Jéaus
szenvedésÉnek nyomait" őrzí "

Farsangkör a vígasság, mulatozás, szórako-
zás meg;engedeüt, de aki csak az élvezeteket
keresi (méríéktelenségig} _, üres lesz a lelke
és ér,te]-meílen az élet,e.

Február 1ó. Hamvazószerdával a NAGYBőJTI
ídőszak kezdődik. Nagyhét előüt, negyven nap a
megtérésnek., a bűnbánat nak , áz önmeg:Lagadásnak
az ideje. NagybőjL kezdeüén az eLőző év vi-
rág:vasárnapi barkákat elógetik és hamujával
végzik a hamvazást. Figyelmezt,et-ési, kapunk:
"Em].Ékezz ember, porból vagy ás porrá leszel!"
§őjtöléssel fékezzük a testei és erőt, syűji" a
lélek. Áz önmegt,arLóztaLás gyakorlása nemcsak
bőjt,tel leheLséges, édességről, Tv-nézésről,
cigaret t,áról sbt. -ről lehet, lemondani " Annál
értékesebh, minél nagyobb áldozat ot jelent,"
Szigorúbőjt tramvazósz*rda és nagypénLek.

}íárciusban t,öbbek között, Szent, Józsefről,
§aűz Mária j*gyesóről e,mléke:aünk meg. ő Jézus
nevelőaLíja, a családok véd6szenüje-

}íárcius á§. Gyümölcsolüó BoIdng:asszoí}y, áz
"Á.ngyali üdvözlet, napja". A Flessiás, az IsLen
Fia az ember tesüvérévé letü, hogy kereszíha-
lálával negváltson hennünkeí. Á Mennyei Atya
gzereteíi.el várja a hczzá közeledő" bűnbánó
emberiséget.

Frányó Kárrrlyné
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BESZÁMOLó ÁZ Igg4. rEBfr$,dF 3*_r ö.lVrOEt,tÁl,tYZATI
ül-Eslíoí-

A testület esy l+"épuiselő iáuallétéuel
szilnte ponúOsein me1F-eadte munts"tiját .

Le5főbb ncptrendi pant e"- í§gt4 .éui íiöt*-
sé5uet és e L f c5o'dása ualt { 6+ mt l l ió Ft -ról t)oll
szó}.

Ezen kiuüL megtárgyalásrrr í+-erül t elc, méE
t öbbe.k, közőt,t :

- a rtslc,unmajso-Csen5:ele össgehörő úi épttése
- a Vizmű áLalckuldsa
- a tarnaterem építése
- r*unRanéLk-űtiek k-özhasznú munkavé5zésének,

lehet ősé6e
Hőst emlékmű me5építése

- Falurnap me1rendeeése
- szociát is se5:étyelk elbíráltísa.

röbb éue már, ho#y órd.|+-cl ú öt t ünF. a &,öl t *

sé6:uetés szőmadatrl-i felet i. itülön pénzü1yi
bizottsá5 mű}-ödJk, amely trz örtkormánya"el ta€,
jaibót úLL. Feladato többe& között, ho&y a
ts-öitsé5:tletés tgrteíésénét miad.i5 elsődlede§
szempont le6yen a 1azdasd5ossó5:, tokaréleossd5,
lroáy cr beruházóso}. mdnól előbb befejezűdhe"s-
senets-. újah,at is lehessen terueani. EZ CSEN-
GELE ÉRDEKE.

Srrjnos nri.nden ú5y uon, min* 40 éui5. Áz
áLLam HríG most t?üldt a péne*, d€ 4z intéamé,
nyets" rreírr cr Le1hasanosabb cétolerg fordit;rdla",sőt
néhr; a. taF,a'réRossá6 sai.krdja sirrrs me€t Áz
össze1 cmt a FÁLü FENNFdBfáSáEá" JüBS ÉLEr-
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rÖÉüLríÉNY§r( me5:terem{ésére érkezik. NEff C§áí a
h"őzt iszt tlisel őIere ás }.özatip'almo'zot t olc,ra uo-
nat kazil+_ {uanat ieo3Éa).

Az. tsle-ola F.öt t sé6uetésénel+_ <ít teh,intésére
pár perc lehetősé5:em tlolt ülés közben {"zt kt
sem .hül dt é.k a t öbbi Jeöl t sé5ue-t ési anyaggal }.
r{iriuó pararlás itt neí}r Látsaott, De a hiányző
szakk-épxet !. tanáro}' nre5:felelő f izetéséhez aa
r:lqtot<ís ma5:asabb szinuclnalúerd iétel ére pénz és
munk-aerő átcsopor*ositássol Lú.tok lehetősé5et .

Á PaL 1ármesteri Hi:r.,at alnát azL látom,
mtnt ho nern l enne érde&,ük a t akoréJe"ossd5,
mtntha nem sc;tti* közsé5ilkért tehetné}e.

,4 mcjsoi útópítésre új páLyúztot adtuak, be,
e,e ,b"eduezőbb lenne a múLtkortndl . Az előző J5
?o-as önerőt F.ért, a mostani páLyáeal 3ú 7"-ot,
uenne t5:én3be. Ehhez ? milLiő ?t részünRr-e
eliq.ülöni*ett átLami tőmogatást i+_aphatunF-. A
tetjes útépiiésre saüts"sé5:es B,4 nrtlliő Ft
t errlegel }.ez az önk-ormányzat ű,4 miltió Ft -ot
lrlr*.otéRbc' hel yezet t .

Á Talurl.op nre5rendezése is sr-óba }eerült. Hés
ntrrcg pontos dei*um, de e5:yütt lenne;
- o áornaterem bőuítményeineF" ótaddsa
- ffősöF- emléí"-műr.léuek celo* dsa
- Pol 5drőrnap
- Ein5 tes{uérk"őesé5, rlendé5ül tdtáso.
Várhatórrn e§ az időpant Igg4. júttus hőnap
e.,é6e.

A tornaterem épitése röbb éue húz6úik,
so&saor F-italú.Lt oltoíc, nrta't t . rsniéú nem elfo-
5alható, ho6y ne eoo 6:yere& érdeis,e lerrne az
első. Ez le5:yen aa utolsó tót, ho6y 6-yereíteleet
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oz ut.cáln htde5ben, seélben ü szo,bodban lar-
názni lrissunA/

,4z rgg.3. éui dec. z§-ár. me€it an"ta*t üiásen
Borbély Jóesef j*1yrő 7 .h"iputsetői szatlr:.zattal
í994. ;rirr. 3ű-i átad,ísi ha'*dridőért fetelős.
Ha urllah-i .h-éstts_ o mun,|a-ák eluég.résétlel - rre mi
f izessü.n&, többet.

J hősöts_nelo" ft.ésgüLő emlékműuel kopcsolatban;
ct la}iossci5li i5:ény rrü6,y, c hozzújárulris sginte
semmi,. í6y ez, bdrmtlyen ma€asztos, szép s$n*
dol a* , Qz önAormdaygö* liö t t sé6:uet éséne/+- * er-
hér* }eésgül "

/ &,Öt * sé5t_,r6,{ §51 {t úöbbi ltépl;isel őt drsanrm1xl
el l ent ét ben nem t udt an eL f rsgadni a kötlet }e_eeő]+_

miat t:
Ar. eLuégr..*t t ml-rnts"áF"a* és r:g érte járó jrrt-
*cttisolqa* nem lritonr helyes rrtányban,

- Nern 4 fcntossá5i sorrendben történiF- a
pénaőss ze,6eh f eL has zntíl tisc.

- Fnrnaterarn bőuitése &"örül í hiáa3lossá6ok
8űzd*"§á6i htbáF"bót is adódnats,.
.ry*incs rendben a köaség kinézete, össgieéíre.
Ntncs lehetősé1-e az e5yéb &,i,eddsoia_ csö}a-
}e"ent ésérei.:
Á saocttil i,s se5ély iqérések rrenr a ualós
rdsaarul tsá$ot t ü.le-röei..b,.

AenréLen az új .b"ápr_lisel őts-aek me5ada* ilr- &

l eh-et ősé5 " hosy ez ,i.i pol 5ármest er ats* iu 
"

f e jlesztő *etléRenysé5ér-lel e59üt t trrdJanoR a
közsé5ért *cibbe* tenni. llat ározaltnbb to.karé-
ts_ossti5,5al attnden eséEyüR me5 ts lesg rd.

Addí6 is {[ soka* hal l o* t í:'áci }ít hót y L.}€r-
sébői e5.y idézet. reiszlet csen5:;ren Jülünkben;
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,N§ff ÉLÉc ,4 Jór "4rÁfrHJ
JóÉfrr rENNr, rENNr ltEí-i ?t

ró*h Tibor
lo_éoursel ő"-r

VÉLEI,iÉNY .& C§ENGELEI F0RTUNÁ FRESSZó
HÜKÖDÉSÉRŐL

Á Felszabadulás utcán járva megszakít ja a
járókelő úijáL egy épüte'r,, ami előt t, elég sok
jármíí parkol , Ez az épület" a csengelei pre§u -
sző. Ffost. üsókási Zo].üánné vállalkozó a íu-
J.ajdoncrsa" Ebbe a helyiséghe tret*érve nem is
igerr kivánkozik t ovábbmenrri an ember, mert, be-
Iü1 barátság:rrs. tisgt,a környezei és f'elszolgá-
Iók maraszt"alják. Én is bei,ér=t,em egy kis idő-
f€, és az előre t,ervezettnél egy kicsí+-_ to-
vább maradíam.

Vasárnap esüe.. mivel más válaszLási lehe,-
tőség nem is volt,, elment"em a gyerekeimmel a
presszóba. Nasy örömmel állapílot,tam HEs, hogy
a fiat,alo,k szépen felöltöave, kulLuráIt, kö-
rü}mónye,k között- tölt ik ití az idejüket" Ámi
nagyon jó szolgáILatás a szines TV, és az éIő
zene, Ez a hangulatos gerre még jobban adacsá-
bítja az emherekeü. Á felszotgátók is nag:yí}n
udvariasak.. és izlésesen elkészitve viszik a
rendelt it,alt" a vendégek elé. Ezen kivül sü-
teményt- is lehet fogyaszi.ani. Nagycln strk a
f iaüal és ami külön öröm.. hogy nem fogyaszt a-
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nak szesues it,alt,. Csak egy-két középkorú és
idős ember előüt lehet-et,í §zesze§ iüalt, látni.
Valamikor a Varga clakíirr úr azt mondt a, ho§y
semmi szüksÉg nincs árFa, hosy esy újabh
it-albolt,, "k{:csma" nyíl jorr űsengelén. EzL
sajnos meg kell cáfolnom, meri a mast-aní mű-
ködése alapján a Presszó nem italbolt., és
nagyon remélem.. hogy még sokáig nem is az
lesz. Sajnos, mivel még az új }Iűvetődési Kóz-
poni épüleüe nem készült el., jelen pillanalban
ez az egyeülen hely a fiat,aloknak". ami kullú-
rált, szórakozást, nyújí nekik. Olvasót erme
usyan nincs. de arra rr€m is hivaLott,.. hngy
ilyen szolgálLat ásL nyújtsrrn.

Kivánom á presszó doJ.gozóinak" hosy tehet-
ségükhöz kÉpest a legtöbbet nyújtsák., és vi-
g:yázzanak erre a színvona]-ra! A vendégek-
nek pedig ketlemes szórakozást" kívánok!

Ceslédi Jánosné

CSENGELEI REKORDCIK

llorgászat: Yarg:a László 199ü-ben 7 ,a2 kg-r:s
amúrü fogoít..
SzeméIygépkocsi: Első személygépkocsija dr.
Hunyadi Jánasnak volt, az 1930-as évek végén.
Tesl.magasasság: Legalacsonyabb felnőt"t, férf i
Juhász jános 1clli cm-rel. Á leg:alacsonyabb
fetnőíL nő Hegedűs Éva 148 cm-rel.

}l. }l.



Á KISTELEK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET CSEN-
§ELEI KIRENDELTSÉGÉNEK TÖRTÉNETE

Á kislelek és vidáke Takarékszövetkezet
19T5-ben alakult, meg lt9& alapítót,aggal és 5óO
slz=*l. forint alaptőkével. Elrrökké Gyulai JánosL
választ,otüák meg. A Takarékszövet,kezet szék-
helye a kisteleki ÁFÉSZ ir<rdaházban volt, majd
pedig saját, üzle,t,házba költözőL, ahol ma is
működik (Kosuth u. 9/A.>. A pénzint,ézet,
l9fiO*han egyesülü a balástyai Takarékszövet-
kezeüüel. Ezut,án §űrra jöt-Lek létre a kiren-
delt,ségek. 1980-ban Puszt,aszeren, 19§l-ben
Bakson és Csengelén. A cél az voLL, hogy min-
den pénzügyi szolgáltaLás helyben elinüézheüő
legyen, ezérf- rre kell jen más t,elepülésre
uLazni.

ha első cseng:elei kirendeltség a mai
könyvt,ár épüleüében {Felszabadulás u. ldl. } mű-
ködöüL. Kezdetben bet,ét , hii,el, al:t óbuszbérlet
árusít"ás, tot,ó és lotüó árusít,ás és nyeremény
kifizet és, bizt,osíüások köüése és kárigány
felvéteI volü a fő profit. Később ez a t,evé-
kenység kiegészüIt könyvárúsítássa}., ut,azás
szervezéssel, személygépkocsi előleg kezelés-
sel {HERKUR) és villanyszámla díjak beszedé-
sével.

Csengelén 198ó- június 27-én adták áL az új
épüleLet, ahol ma is működik a kirendeltség.
Az új épüleL tágas, kényelmes, kult-urálü kö-
rülményeket bizüosít, az ügyfelek és dolgozók
számára"

Évenüe közg:yűlésí t,art"anak a t akarékgzövet -
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,,l ts-irendel tsé5 moi épülete

kezet,i Lagok számára., ahol beszámolrrak a pén*
zinL.áze+- tevékenységérőI és eredményeirő1-

1992-ben Gyuiai Jánrrs elnök nyugdíjba vű-
nult és az irányítást, Kothencg Ede vette át.
Irányítása alai*- nclvekedetü a bi*t,ét, és hitel*
állomány, áz éves pénziig:yi fargalom közel há-
romszorosára növeke,det t-. Á szolgá"l{;atások köre
bővülr-. a serLés kií'rzetéssel mely hef-enLe
törüénik -, valamint sorsjegy értékelsítéssel
és nyeremény kifizeLéssel. Vállalkcrzók, köuü-
}et,ek és magánszemélyek részére elszám*lási
számla szerződést, kötnek, a számljájuk for:gal*
mát, bonyolííják. Ezen kívüI havont-a külteriile-
ti áramdíj b*szedését is végeanek, ami jelen-
tős összeget képvisei. E szolgáltat,ásaikkal
próbálnak a J.akaság igényeinek megfelelni"

iP82 és i985 közötü egy nöi kézilabda c§a-
pat is működötr-.., amely csengel*iekből á].lt" de
a kislelek és vidéke Takarékszővetkezet szí-
neiben jáíszotr-. }lirrden évben részt, vettek a
TESZöV bajnoksá§üil, ahol dohngós heJ.yekeL Ér-
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tek el. Á csapat íagjai voltak: Tót,h Hária
kapus, Tót"h §yöngyi kapus. Bartucz Klára"
Borbola §rzsébet", Kordás rbolya, Novák l{árt a,
!{észáras Éva, §agi Hária., Balagh Piro,ska,
Hészárcis Ár,anka ás Törköly lrma.

A k"ázilabda csapat

Á kirendeltségeL 1981*19B4 között Fapp lrén"
19ü4-198ó közöt,t, Flészártrs Éva., 19Bó-1988 kö-
zött Sándor Ilona. 19B8-í.9B9 közödt, Géczi Rcl-
zália., 1PS9-1"991 közöt,ü Fodor, Ántalná (itl*isaá-
ros liva) , Lq9L-lq§? közöLt. ilsákiné üéczi Ho-
zália vezeííe. A jelenlegi vezet,ő liarkai Erika
1992-t,ő1. }lunkat,ársaí Csáki Erika könyvelő,
Juhász aneüü pénztáros és Csányi Ferencné ta-
karítónő"

Korábban pénztáros volt Dorogi űézáné, OIa-
jas l{argit-, Bartucz §yöngyi és Fekete Gyöngyi,
könyvelő volt Csókási §arolüa, üakarítónő Vígh
Ist,vánné.

Juhása Á,nett - Fodor Ántalné
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DóCZI Af, IIIEI }tÁLsrffiAJflüK!

A Polgárőr Csopord §s az Öregmalom vendégl6
rendezésében lezajloti, az 1P94" éví nalom-
bajnokság. A 12 vgr§enyző közül Dóczi János
szerezl.e me§ az elgő het.yezésü 1{} győzel*mmel
és 1 vereségglel. }tásadík lgt t Tisóczki Ferenc
9 győzeJ-emmel , í dönt,eílennel és í vereség*
gel. A harmadik helyet, Fesi-ő Anüa]. {Pusz-
taszer} szerezte meg €i győzelemmel,. ,l" diinüeü-
lennel és 2 vereséggel" Á legjobh női veT-
senyzőnek járó díjaü Juhász Áneüt nyerl.e el.

á üovábbi sorrend:

4. Tóth Csaba 14 pont
5. Koron Tibor és Yirágh §ándor La-LZ p<rn{.

ó. Kopasz József 1S ponü
7. Korom }Iihály és Túri József 8-B pont
a. Kócsó Isüván T pont
9. Juhász _A,netd § ponü
16. Hell István ü ponü

A verseny ut,áni vacsorát egy mÚltévi doba-
gós helyezeüt megpróbálta köüözködéseivel el-
ronüani, de §zerencsére nem vették komolyan,
így Kiss Ferencnek nem kelett a t-el-i tányéro-
kal, visszavinni.

Az elképzelések szerint, jövőre meginü lesz
hajnokság!

Flolnár Hihály
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ű§EN§§LEI Ffif;rFÁR§Ál§ü - I.íAJ§ÁN

I,íegfeIe}ő t,ornat*erem t"rí ján a Csengeiei
Községi Sporí Egyesület a kiskunmajsai.
sporLcsarnokban rendezLe meg szeikásos foci-
farsangját" 1994. február 2ó-án.

Á versenyre t íz csapat- nevezelí., akik két
csoptrrt,ban körmérkőzÉses fnrmában küzdöLLek
mÉ.o é.rtlmÁsq:r ]

hz Á cscrpart,ba Kiskunmajsa, Fuszi,amérges?
§zank. §zatymaz és Cserrgele. a E csoporLba
Pusztaszer, öt,t.ómös, FINA {Szeged}, "Bokafosó"
(jászszentlászló) és Kaiser (Jászszent.lászló}
csapaía kerülí.

.& négyes döntőbe a FINÁ_, Kai-ser, Puszla-
mérges és Szank juttiit,. Á harmadik helyért"
ját,sznlt meccs eredménye: Kaiser - §zank 3:2
(3:ü}" Góllövők: Váradi, Grezsa és Kun*Szabó
{§} i11. §zudóczkL {2>. Lz első helyérL ját-
szot,f- mérkőzés eredménye; FINÁ - PttszLamérses
3:1 dG:1}. §óllövők: Harkó {2}, Farkas. ill.
Kirá iy.

A t,nrna első helyezeLt, csapat,a a FIN.A. a
másadik Fusztamérses" a harmadik a Kaíser és a
negyedik Szank csapat-a Ielt-.

Á gólkirályi címgt Piarkó józsef {FINÁi, a
iegjahb játékosnak járó díjaí Kispál Isüván
(Fr-rszt,amÉrges} és a tegjobb kapusnak járó el-
ísmerést üzirkó László {Kaiser) saerezi.e meg.

E srrrok szerzője a jászszent"lászlói Kaiser
színeiben iátszof-L.

Kl:n-Szabó Títior
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HíRDETÉ§EK

A csengelei ÖnkornrányzaL m*gvételre felajánl
4 db kb" 1B§O m2-es telket, a Felgaabirdutás
utca végén {a volü benzinkúínál} 12ü Ft/mz
áron. Áz írásbeli jelenükezést a Falgármesteri
}Iivatalban Iehet henyújüani "

Értesítem & ttsatett la.h,ossd6ot, ho6y Ig94"
joauár r-tőL teherfuuaroaóss.zl bőt,ült c *eué-
F,enysé5,enr. Vúllalom ne*tó 6 tona teher sgrit-
Líióstit Jtül- és betfötdön e5:yartint.

rd* h Iibor
uátLg.l&raső

VirágűzleLemhen meg:kezdt-em a müsrrrr:s videóka-
zett ák kölcsönzését. Ákció., víg ját ék, sci-f i,
mese, horror és klasszikus filmek közüt válo-
gaLhaü. ízelítőül néhány főszereplő: Si]"vest"er
Slallone, Kris Krist-ofer§ort, Harrisgn Ford,
Shirley }íaclaine., fihuck Norris", Latinnvits
ZolLán. Bud Spencer} Luis de Funes, Charles
Bronson, Clint" EasLwood, Tony űuríis. íIet*nte
újabb filmekt Napí kölcsönzési díj 12ü Ft.

Novákné Vízhányó Errsébet



íjarancia felelőssé§-" cascú-" lakás- és va-
gyonbizt rrsít ást, kötheü Cserrgelén. Részlet"es
t,ájékr:ztat.óva1 áilok a tiszt elt ügyfelek
rendelkezésére. Süli Lajosné

Lelefcinl 38ó ü44
Büó

F.ít ltrltlm fotó és ,-,iáeó fettléielek l"_éseítését
{ests"ütlőF", lots_odalnra&,, cscllddt eseményeft stb. _).

Fo{ d ctJ+"f+,ehet tiruse t olt" ánra* örf t l nr kidoláo,íeis
z rnrlp alct* _16 Ft,tkép dron. .foocsa -Iánosné

fftst el efq", §osut h u, 3+" t el efaa: jő4 54z

Simsnn kipufogók 
"**" 

*urUi §imson al.kaü-
részek.. valamint ETZ i§O és ETZ U§1. mo|-orke-
rékpárokhoz kipufogók a bolüi árnáI olcsdbban
kaphar-ók a g7árdónál: Varg;r }tiháty l-akatosnál

Kistelek Tanya 34S" üelefon: 38d 19i

Ftirrcien íipusú ="irr.ttyn javítását és felújír;á-
sát., Lovábbá házíáji gépekhez rraló alkat,részek
gyárt,ását {fogaskerék stb. ) vállalom. PB-gáz
szabványos csat-lakcrzó {pörkölőhöz st b. ) állan-
dóan kapható. üénes Balázs vállalkoaó
üsengele,Felszabadulás u.3. t.elefon; 38ó O1?

nüilmnBnEnnnnntrnnt]nnDnünrJnnününnnününDünnnnnnnü
C§EHGEL§I KRÓFIIKÁ I rrf gr,rnác i ós hcrwr L <rp

A PáL.7ár Őr {]soprrr L t, árn<rg..:l"l ór ncrk L .rp; cr
I{i. cr.d j tr: űs,engeL +i PoL gcir őr C§.,pör,t
F,aL*Lős ki"<rdó: í<u--Éörtl Pét*r
SzerkegzLő:. MoLnár M,-háLy
§zgrk+sztőség: C§errr_g.eLe, FeL*zabcr.duLás u. 11.
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