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Ezt irtúk Csengeléről 30 éve:

VETIK A ROZSOT CSENGEI-EN

A csengelei Ararrykalász Tsx gazÁltt nemcsak az aratr{,st és a cséplest
lejezték be elsőként a járásbarr, elsók az ószi vetéeek kezdé§ében is. A
csengelei hrtár nyrgati részén a múlt hét végén hat iraklor kezdte meg
a §zfu a§i r*zs ajA, hárorn gép perlig a vetómagot szórta" s az elsó
r rr4xn 40 }roldon készültek el a l,etéssel. Az Ararr),kalász Tsz az elrnult
évben is elgóként íéjeáe be a vetést, az idén azonban már rraryobb
gr:ndot forriitanak a mrnóségi mrrrrkára. Az araláq után 500 hoirlat
ugaroltak.

1!,Iegieleu a DéI-4uíag;arország } 9ó5. aug. 3C-i szlmaban)

PERT INDiTOTTAK A KTSZ ELLEN

I;rpunk l9ó5. jünius 4-i sámábaIt -Papirbarrikádok" olnu rrel közöl-
ítirrk ci}liei, mel5rbar feltárhrk a termelószövet}ezeti építkezések
elhrirót{asának tötrb okart. Kritika targyává tettük többek között a
sándorlhlvi Áiabnos Ktsz nrunkáját. Arró1 voit szó, lro5, ez a ktsz
több §zövctkezeti bfrulüáá§t eredetileg elvallai, kósóbb pe,dig

lettltT trdta a nrunkák elvégzétét,
A lfiripari §óvet]ierrtek C*ongrád megyei Szervezete a cikk nyo-

mán az ügrben v{zsgí,latot indított és mint utóbb értesítctte efiól
szerkeszlőségíinket. a Megyei Beruháá§i koda is pert indított a
sá,]rdortaivi Alialáios Kisz ellen. A szegedi vá,rosi iárasi birósag
dOntése alapjarr a ktsz már hozáátott a csengelei ,Ararrykalász Tsz-
lxn a Del-Magrmorszác áttat sóvá tett gümölcstároló, műtrágla-
ralrrá,és permetlé-f.orony épitéséhez. Mintegv 700 ezer forint ertékben
lehetóség szerint a,z év végére be i; fe_jezik a nrurrlcái. [...]

1Á,íegi e lent a l}é l-A,íaglarország } 9 ó 5. cruguszttts -1 l -í számáhan)
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.1 liflár a Kefeshedelrni Éurut vefllth &, dz adúoké-rt íetelő§-
séga aan udank vúl]alní Célszerü vli§áít megeliilőer, ( helyi
Pofutfumesleri Eivdall íekfown lelhivní me?t eg,e§ uirdrnk el-
,rúadhúngk.

A rővidűesek felolúisa: uih-orszúgos tillll- és hba*odti vtistit,
alt-ors7ligos hitchó r.tisút, bl-búcsúytisót, R-regiségvlísb, nmv-
népmiívészeli lásót, oó-ots4ágos tillúvtlgia, oát*mgv-ors4ágos
itha- és mun*ugép tttisdr, osk-otsltigos se és- és kirakó vti*tb. m,-
;ltltóv árór, av+mgv-ca*i. és manlugépvósúr

{ugtr§rhl§ 16. ( srcrda}: "Iánoshaza - orik es av*6gy, Rudabrirrya -
.rali, Sarrétuilv,ari - oálc, Yajszió - oak, Zánoly - bv.

-{ugusztus 17. (csüíörtöl<): Eclelény - rrak, Pacga - ok, Ragály - rrtrk,

áugusr,tus lt. {péntek): Balatonboglár - szilreti- és ok vásar,, Kisbér -
,.rak. Komádi - oak_ §zonrbnthely - ok.

.lugusrtus 19, (srombat): .Asá,J - oak, Asl,árryraró - oák, Balaton-
boglar - szttreti- ós ok vásáí, Döbnököz - oak, tlajdrismboszló _ ok,
Kiskurrlaclvuz - oak es av. fuIernye - ok, Mohács - oáLk, Fatvarc - o;í,k

es av inrgv, Pécs - trk és av, Raca}nás - oá{<, Sá,r,bogárrl - oali, Sarkad "

av.mg-v-, §iófok-Kiliti - av, Szegerl-Kisktmdorozsma - o{ VajszJó -
,_tak.

.{ugusrhx 20. (vasárnap); Akla - bv, Ajka - av-+mgv, Arrdrásfa - bv,
tsaiatonboglár - cák. Békescsaba - av, Daraboshegy - bv, Dehrecen -
av. Dulrajöldvm - oák. I}urrlrar,aszti - bv, Durlaúiváros - av" Feisöcsa]táí
- bv. Fót - bv. Galvács - bv, Gcrendas , bv, Flajdusz"oboszló - ok,
Hatr,an - rlv, Hegyeshnlorn - bv. Horlervár - kin bv, Hódmezóvásár_
}relv - av, Jarrossonrorja - bv, Jrászapáli - av*mgy, Jri.sziá]tóha]ma -
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oáq Já§zladáíry - oák, Kecskeínét - oát<, Kerrdetes - oá, Kerréz - bv,
Kereke5&áza - bv, Kisl§ürfeleryháza - av, Kocsér - bq
Kuruzentmiklós - oik, Lukácshaza (alsó) - bv, nÁaryamádalja - bv,
Medgeyesbodás - b1 Mélyl,rt - bv, Mskolc o.rk és av, Monor - oák
és aq Móratr,alom - oak, Na5lbörzsöny _ oék, Naglcenk _ bv, Naglg*,
rezsd - bv, Nagykarrizsa - av. Nagykarrizsa-}v{iklósfa - br Nagylózs -
bv, Orcgházt - av, Palotas - oák. Pata - bv, Pécs - oák és av. Pér - bv,
Polgárdi - bv, Pusztacsó - bv, Rábapa§. - bv, }l ábaíamási - bv, Sru v-ár
- irnlv. Siólbk-Kiliti - ar.. Szaiol - hr,. §?ászv-ár - av+rngv, Szeged - a'l.
']'iul rasi - ok rrs bv, 'i'ápiórze,lc - r,ák, Tisia:ll-iir,.jtl - rlk, Tisarkér:skc -
o:.ri<, Tiszrrug - üm§i]i .,,j:siii, '1'ó,!}:r:rlir!x - bn'f,;t,kevc - ,rn]i, Ijj q7:i;7 -

bv, Va,Salja - bv, Vasrsszoryriá - bv, Vasvár - t,,,, Vnssrrr;liry - |lv, Vec
- oák" Velence - bv, Vógesep9,irázq - oáli, Zrlakopi;arry - bv.

Auguszhrs 2r. @étfö): AMa - bv, Béiapáiíaiva - or4k, Hegyeshalom -
bv, Kölee - oák, Körmerrd - or\ Rábatamasi - t}v, §zil - oak,
Tiszafrred - ok.

Augrrsrúrs 22. (kedd): líatvan - oá! Szombathely - oik, Tiszafured -
ok,

Auguszáts 23. (srerda): Jánoshalma - oá\ Veszprérnvarrárry - oák,

Augusrfus 14. (csütöríSk): Okáfiy - oák.

Augusrfus 25. (pénúek): Dévaványa - oá" Smrrbathely - ok.

Augusrtus 26. (smmbat): Alsómocsoiád -nmv, Busii - üák, G}ál -
oá, Ffujdüsmboszló - nrmepr vásár, Jásáruksállás - o&; Kecskeínéi -
av, KislrÁ,rrg - av, Mezőberény - av, Mezótur - mezőgazdasági lciáütás
és vlísár, Pecs ok és áv, Siófok-Kiliti - av, Tarc.tl - trák.

.{ugusrtrrs 27. (vasárnap): Abadszalók - oált, Abony - oárk, Als&
szentiván - bv, Békéscsaba - av, Bodrogkereszhlr - oák, C,'sonp{d _

áv, C§orrra - av, Debfecen - av, Falmo§ - av, Fegyvenrck - oák, Feigyó
- bv, Fülöpsállr{s - oák, I-Iajdúsmboszló - itrrrrepi vasrir, I.Iatvarr - av,
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ílodnezór,asarhe§ _ ar,, Járros}úda - oák, Kaposvar - av, Kecskcnrét -
av. Kisharsrirrv - bv, Kisrijszálás - av, IVíaglóca - bv, Mezőtur - Turi
Yasár, ivliskoic - av, Nág]ratád - ok. Nagykarrizsa-Sánc - bv. Nagyka-
nifi"l-Palin - bv, Nagykórös - oak, Nádasladárry - bv. Nemesnép - bv,
Orkónv - oák, Pasztó - av, Petómihályfa - bv, Pecs , oák és av, Pecs-
varad - otik. Siófok-Kiliti - av, Szeged-Ki§kundorozsma - ok, Szeged -
av, Tamási oák es a1 Tata-Agostyarr - bv, Tápióbicske - oák,
/,al aszení,grót - av.

Augu;srúus 2t. ftétíő): Kapuvár - rxt Körnerrrl - oalr, N{agl(ra - bv.
Sztlcsé.r.y - oá,k-

Augusrtus 29. (kedd): Pincelrely - oák.

.{ugusrfu§ 30. (srcrda}: -

Augu§rhrs 31. (csütörtök}: Püspökladánv - oák, Szarry - ok.

úcnőr.p(mIYÁ§Tf [ÁIrTr

Auguszh}§ 5-én, l,asrimap délutan kr]lönös élményben volt résre ré
hány csengeleinek. A í'alu szclér1 \ttagony Alrtal ianyája elótti ryepen
e5i motor nélkiili sárkany szált le. A pilóta egv 20 év köíüli larry volt,
aiti eilrrondtrr. lrogy DurrarijvÉrrosbó1 itrdult két táí§ávai szegxli
utiéilal, Az eg;.ildl Csólyospáoson, a másilrrk Algőn ért fbldet. Ö
Csen_lele felett kb. 5-600 m magasan haladt, amikor egy légörvén;rbe
került é§ rnár nenr tudott továbh halartni. A telefonon lúvort segitsége
hamar megérkezett. igy mar e cikle irojánÁ se-in sikeíiilt beszelnie
veie.

M. M.
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Augusáue 19-en egésznapos rendezvény lesz a Faluházbarr, A
rtsdetes p,rogram a kOvetkezó:
9.00 Papirvár építés 5ierekekkel

1 1.00 Helyi g;Éjtemények kiállitásának megrryilása
13.00 Felnótt ping-pong bajnokság (nevezési díj: 300 Ft)

Jrmior biliárd verterry (nevezési dij: 200 Ft)
ló.00 Felnőtt büárd bajnokság (nevezesi dij: 300 Ft)

Jrmior asáalitedsz verseny (nevezési dtj: 200 Ft)
20.00 Műsoros est Dalvá§ár cíínmel a Vidám §ánpad és fóvárosi

múvészek fellépésével (belepójegy felnőttekrrek 200 F't,
gyerekekrrek l00 Ft). Jeryek a Palrrházban rendelhetók!

RerrdezvényeirrJoe §ok §zeretettel várunk mindenkit!
Horváü lrÉrr

Tudósitdsot Eringől

víaupxróK BAJNoKsÁGA

A szoká§os évi viziór-bajnokságot idén Amshaíneíben rerrdezték
rrleg. A íé§ztvevó csalxlok §aughofenMl, EggenfeldMl, Mtterskir-
chenból, Pfarkirchenból, Eringból és Amshamerból érkezí.ek.

Érós napsütésnél és magas hómértéklet ré1 bimnyitottak be az úsás
tudásukat. A gyakorlati felké§álltség mellett elméleti tudásból is meg
kelleti felelni a verserryzóknek.

A díjakat átadó körreti csopoítvezetó kösánetet mondott a
}tizigazdárknak a rellrJezl'léxty megrendezeséért, és kimagasló sz€rveó
nntlüájáért Wiü llambergerrrek §Iamberyer úr szervede az erbvi
gyerekek csengelei lcirfurdulását is! - A Szet*.). A 12-14 é§ 14_16
eves korcsoportokban Ering versenyzói lettek az elsók. Az összFslté§
szerint elsó lett az eringi térfi és nói csapa1 is.

Mésráros Ararrka
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1-5,1 §r.ent Domonkcs a XL
száad na5, szeníje. Nagybirtokos
csaladból sz:lrmazott. Iskolás korá-
barr már erezte elhivalott§á8ál. Ka§Z-
tilüban éhinség urajkodott, n indené t
- még a köq*eit is - pénzzé te.tte,

hog,l segíteni rudjon. ivlskor pappa
szelrtellék, k&e, hogy rnissziós
leliessen, _A papa lXl-Franciaor-
szÁeba Lüldte, hogy a va]lághoz
hútlerr iestvércket ússzavezesse.
.lár,ta rr kömyéket faradhatatlanul,
RItIíIott, iffiádkozott, szegétwségben
é,s alazattal elszenvedte a gúrryo-
!ódásokat a lelkek űdtasségéért. E$,re többen csaiiakoztak hozá.
Pápai engedél|tel megalapította a pre<likátorok kol<iulc, rendjé1. ahol a
tblszerrtelt papok szerzeiesi lbgadaloln s;er:nt eirrek, ieijesen a
larrulasnak es a lelliek megrneniésének szentelik magukat. Nói kcllos-
tort is nyitott, lro5, az apácák imádságai tármogassá& missziós mufiká-

_irtkat,

1ó,/ §eení Klára nernesi csa|ádban sále{ett Assisiben. Két
hugávd (Ágnes es Beatn*) egyűtl islro!ázott^ íöbb nyelven beszé!ő
klr*,ok voltak. Édcsalryjuk rninclerrro rnegtaiiltotlá óket, arrrit a jú
}úz.tsság érdeké'ben tudni kellelt. Gyölt|,öiien hlmeztek (láihrk az
assigr múzeumban §zent Klrira kezenrunkáját.l. Szent },erenc lÁíurc§ara
Klara ellragyta a gazdagságoi, a r"ilágoi es váasziotia a "boldog
szcgényxégci, nely OrOk gazdagságot rejt magábmr azok sz*tmá,ra, akik
§zerctetlei olelik nragukhoz. " Istenbt veteit végtelur biralonrmal
több§zör is csali csoda útjarr jutottak láplalékhoz. Sokan kOvetlék, a
húgai is, sói édesanl,juk is, mikor mögözvcs/ült. A tbrenccs apácák
l}larisszak) az "}_,igyhazbarr másokert allnak az l,]r szine elé. ., a
iirr-llzaios resi nirrre]en lligiáelt" vá,llalryrt felelósseget. Átdozatukkai,
( n?e s ue líi é lt| tükke t,gokaknak xtüí.rtnk segitséFeí.

sZliN,|, ]X)l\,l()NK()s



i7.i Kolltc §zení Maximi-
lián l.c.rrgyelorságbtu r szüleíett, a
keresztsegt*tr a Rainrunrl nevet
kapta, t91-1-}xn lbrenceskenl tetle
1e ixu.epélycu szerzetesi fogadal-
mnt (kól te§tvere] Fe.renc es Józsel
i§ }..üvetle peld4iát } ]víaxLrriiiárr
pátur Krai<_hób;rn iio:ófiat és
ep§|háztórtén tet LlJ]itott, szÉrke§?.-

lelte "A Srepliilelerr §á:: Ix;vag-

ial" cilrtű fcly*irai*t. ,1z egész
vilagct szere c w)lna mcsm,emi
}*iriszftssnak és a Szent Szűznek.
czel t T, ávo},ts_elutre brrJrrll,, oíl üj
lnlssziliktt rri:rllittrtt. Á hlí'ború
kiiöÉ§c utáí haraiéri, a Geslapcr
leirü,toztai,ta es Ausci rwiizba ke*
rtllt. líJ ltlgol],toísái elrhallfua ítól-
ték-- lrz t:sylk íélz.rlkrrg(:}tt, mi lesz a
g,vermekeivei es feiesegévei, ha ó
:negha1. Eklic,r \,Lrxírri]iarr páier
ké.rte a parancsnokol. hogn, ó halhasson meg a családapa hel;lett.
T'eije*itették kerését, Retrsóseges i_tnádsággal es érrekkel búcsúaatla a
halotíakat, mikor kir.itlék őket a sötét zarkábi, utolsóként a hólrér ölte
rncg a pátert. i982-btn avátt'rk szentté. (-) válóbmr hősi .!ökban
gvílklro!!ü ü s,;:ereleí paFltlncsál, "Egryre szentebtpn kel1 elnem" - ez
lrrlt a jelszrva.

l8.1 §aent |str,án királ), üér.. tejedele,rn gyermeke, arnikor álr,,etie
.,,el,ie a hatírlmat. 99?-l_rcn e keíesztéqv szellern melyseges hive volt.
ttte*.,,tllíl, itz orsaigtlt a ixrgár ryságtm. virló visr+i:ar",séstó1. Szivós energi
ár,lri, ,ltr;oll tattikával és Tlten segítségérre} sikeritlí tnáiló, fftggetle.rl
állanr rtier:|*remtese. 3 íilng_var nepl §7oká§c,k megórzesével Nyrrgat-
I,iru"ópálla beilleszíelri nerilzetét. Scgító tru,sa 1,o1l iblesége, a l-njor
lrerceg iánvq Gizglia. li}(lü-r^+rr kor,-lliaááli l.:irállyá Esáergonrbr,ur.
illele eJktrrr,.rltrlrr|< tátdairnes e§elllü)ve, ltrr§J q\renrrt,kei rrreqlraltak,
iltire herc,eget ke,.nieire íbl l,rtlkiis*i]1, akinek az "]ntelmekbe.rr" leirtalc

KOLBE sZEN,1- Ní^xl\llt,IÁN
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az ó lelkárek is "tükörképét" rnutatja: "Uralkodj á7 szeltden, ahmttal,
béhésen, harag és &íllölködés nélkiil... legszebb éksaer a jótett,., A
kinilv igaz"trigotsággal" irgalmaxsággal és keretztény erénye}*el
ékeskedjék." 1038-ban halt meg, mi,,íÁn./elajónlotta a Szűzanylmak
az országát. Lá§áó kiíály 1083. augusztus 20,im olárra emelte
Istvánt, frót: Imrét ás armaft nevelőjét, Gellért csmádi pilspököL
Tisáeletuk hamar elteriedt §ok e§öda tórtéítt kozbenjárásukra.

l9.i lüsrap István, az ifiúság
példukép Szekesfehéívárott
szí}letett. Feltunt a feleharáti
szeretete és a tiszlaság megőr-
zésére törekvése, kerülte a
kétértelmű tréíákat. ?udatosan
nevelte önmagát a szorgalmas
íanulásra és pontos munltára.
sokat kuzdatt indulatos, malutcs
természete p/len. Kifirnóen érett-

ségizett. l934-ben a iez§uita
rendbe lépeti. Spoítoí, tornasáai
nokságokat nyert. Fél év műva
felismertg hogil a tttreiemmel
viselt szerrvedések salk útjá keU
jámia a megfe§átett Krisztussel.
19 éveeert visszaadta lelkét
nremyei Atyj á,,ria}. Akik ismerték,
ma is ernlegetik összeszedett-
sége| segitókészsógét; mintha
Isíerr jelenlétében ólt volna. §okarr fordulnak Hozzá kéréssel, ö
meghallgaíja imáikat. Boldoggá avatása foíyantalban varr,

KÁszAP lsl,VÁN

Franyó Károlyró
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Jubiku mi kötkétdés itnk :

MI TETSZIK ES MI NEM
A C§ENGELEI xnÓxmÁBAN ?

Baranyi Ildikó fodrásr: Nem tetszik, ho5t a Cserrgelei Krónika rlagy
rrszét az epházi tárgó cilrkek toltik ki. Örülök arrnak, hory a
mindennapos esemé,rryekról (§porh,áp, polgárőn ap, bálak stb,)
tudóeitác olva§ható. Jó az is, hogi néha van humoros lep is a falubarL
iti a Kornyikára gondolok.

Ceglédi F'erenc postahivabl vqr,ő: l'artalmilag jónak íartom az
rijságot, mert a rninderikori orikormányzati ttléselcröl ájékaúatja az
olvasót, tudósít a kózséget érintó esemérryekról. Külön jó, ho5r az
igkolágoknák is edfiák néhány oldalt a lapban. Nem tartom vismnt
szerencsésnek, hogl olyan hrdományos cilrkek is megielermek, ami
csak a lakosság kb. l Vo-át érdekli.

Frányó lfirolyné pedaepgu§: Tetszik, hogy a napi lrclyzetet tttlaozi
(pl. Onkormányzati ülések, a községbeíl tört&ró esemérryek,
itrurepsegek stb.). Naglon jó volt, hory a falu tóíténelét több
1,onatkoásban is bernutatía: iskola élete, egyház kömeg története §tb.
Kevésbé klvárratos a régi újMgcikkek feleverritése. Több ripotot
,úánlanék!

§émes Errsébeí s€gííó családtag: §okallom a vallásos cikkeket,
ezeket nem is olva§om. Tetszerrek a Csengele tOrtár{éról sóló
cikkek, valamrnt az, hory mindig kapunk tájékodaíást az
onkonnányzaü ülé§elaöl valamelyik képviselótöl, Dicséretes, ho5i
kOzOlték a menetendeket, a boltok nyitvstartá§át és a vásárrraptárt.

Horváth Irén künyvíáros-körművelödési elóadó: Tetnik, hory
egaltalán varr ilyerr rtjság, bár lehetrre berrrre több témakört érintó
cikk is. több gzerzó totlából.
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Kiss Ferenc vendéglős; A Krónikat jónak taríom, tükróui a közs€
regi és jelenlegi életét, (Jsszetartja a lakosságot, ho$, ne a rosszat
lrissa, haíreín e!§/ma§t §egít§e.

Menyhárt András plébános: Teíszik, hory val,lásos témákkal is
firglalkozik, mely a hlveket érinti. Inlbrmaciókat kapunk a falu
életéllól is. Negaüvum<rt nan tudnék rnondarri.

Pigtliflki Jórsef nyrgdíjas: A Csengelei Kónikával általában
elégedett va5,ok a lap szinvonalái tekintve. Részemról több hetyi
vorlatkoásu ciRet szere{nék bcrure lá.űri a kOzség egész életét felölcló
akar pozitív, akár negatív dolgok leglerrek is amk. Részemról
kifogrisoionr a folytatá§o§ töfténeteket, tnivel az edüg nregielentek
témája a lakosság igen-igen kis hányadát érdekli. Ermek harrgot is
sdnak áz olvasók a beszelgetések során, Kevés a gazdá§ági témájú
irr{s, eá is jó volrla potó]ni, mivel abbol élttrik,

Rényiné rlr, Tomníáü Renáta háziorvm: Jó volna" ha óssze lenne
túzve áz újság, mert félóíafl belül szethordjak a p5rerekeim.
TartaLnilag tetszik, viszon1 több közérdekü cild<et szerefulék a falu
jeierrkod problérnáiól.

§üi Lajosné bteúosííási ltdeíköíő: Nem tetszik, hogy a kényes
témákkal nem foglalkozik az rljsag. Feleslegesnek tartom és sok helye,t
e|foglal a, vásámaptár. Jónak tartom, hory varmak örrkonnányzati
furlósitárok, bár némelyiket ellogrrltnak tártottam. Fontosnak tartom
az cringi kapcsolatról sáló ci!:keket. A kriükáim cllcnórc nem
szeretném, ha megsziirme a lap.

Tóth Csaba vállalkoró: A humora tetszik, Erósen gondolkodom, de
nern hrdok olyat mondarri, ami nern tetszik.

A szerkesztő negieglzóse: Köszönü a pozltlv és negatlv kritikákat
is! Jelenleg Jöleg azi ke,ll biztosítanom, hoe/ a Krónika ne ü7es
oklalakkal jehnjen meg a cikkek hifu4n miatt.

MohairMihály
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l]AlürJ §Aropozon Az ovof)AB.AN

Att8usál]s 6-án. vasárnap a már megszokott nyari hőségben. iz8aíottán
vártuk trz erirrgi vendégeketet. ] 8 óía tí,an m€ § érkeá6k. Az iskolai
fogadróson Sfuria Ferenc i;{ ) ]ir:]r:;] i.ircí ur köszöntötie őket. Mósz&os
Aranka a vendegeket e§ Bz óket tbgadó qqalárlokat hozll ö§sz'e. Ismerósök
is aliadtak, hiszen tavaly tryóron ók tilltottak üszni o ntagyar gyerekeke| és
vohali olan vendégeh akik mar jártalc nalunk.

Ezen a Ityóron az edngi viziórük jöttek csa.ládiukkel cgyütt ö§szesü)
33-nrr, Rutlolf Girg vezetéséveL Voltak" akik az óvoda udvararr sáíraí
á]litottak fel (ók kéíték igy!), voltáli. akik családokttál hel_vezködlek öl. A
vacsora a vendéglálókná,l volt.

Hetön déieiiln 9 órakor irtdullak Kiskrrnmaj§ar& é§ tovt|tbb oklüty'rl, a
esengelei gy,ere.keket az úszasra" Délrrlfu n faluv ismerkedtek és fagyiztali
8 pre§vohán. liste az iskolátran szltlirrapi disco vtrtl Morruel ezen a napon
t.-\ltall1e be a 1_i. évet. ,{Z ümepÉlt a sok jókivá}rts€ rnellett két lortirt es
njarrclékokat kapotl A ltarrgulaíot emelte üj. l'ótlt Tibor által rendezett krs
iüZiierók,

Kerlde.rr a délelőtt ugvancsak Majsrful töhötték. e§te €/ közt'l§ vacsorán
vetiek rószt az üegmalom vendeglóbelr.

.{ kó""etkuó napon Szegedet isrnerték rrreg, A program elcjén a miir-mór
ílem7.etközi hinl (,'serepes sori piacor l€kintették nieg, uüna az alsóvalosi
lÉrrrplol}]. a nrúzeurn, ós a Dóm tór követk€zett. Meg,pihenni beülttink a
i/irág cukrmzdába. Déhltan nfl€§/ setát tettiink a Vadasparkban. Este a
I]alulrazb&l il€y,sikerű keanüves ít)€ilalkozi§oü vellck re.§zt,

Gvöngy{iizők



Lova skocsival az el dőb en

Szeged annyira megnyeíte tetszésüket, hory vendégeink es/ íé§ze
c§ütörtök délelótEo i§ €d vál8gtott8 pí€íamjáltl. A többiek - Csókási lrnre
bácsi jóvoh}óól - vidám kocsikÁzásban voh részolq l$t ismerkedheset meg
Cscrrgclc tanvrrlilágával. Délulán Öpuszlaszrrcn voltak atrol v€igndáek a
f&lum{rz€umo! é§ pönyöítödtek eFeszty_körltfubut is.

pénteken délelóü ismá úsani mentelc- Déhltín 6 órakor lczdódöü az
'óvi-party". K& bográcsban fotyogoü a marhapörköt, a jó hangularól
vrkÁcsunk _ Barrryi Józsd - gondoskodott SüíBött_foígott a vendQlátók
aprajrnaryja- A vac§oí8 kezd€tfu Girg ür mondott kö§zön€t€t a vendQ-
láíá§& é§ ajánd&ot adoü ái az óvoda az is&ola * a Faluház rész&e. A
cseogeleíel n€vó€o polgáím§teroot mondoí §z@ Eaval(8t a kd fafu
közöü tialalrult buá{ságól A íinom faldok után - a hanguldos §eítys &
trlihold megvilágitásnál felvÉrltva €ne&eüúk a ngnet é§ a mas/aí nótákat. A
viüm hangulatbarr iáncra is pcrdülülnk, némd brfitaintkal cgtílü járfuk a
cs&dá§t.

Szombaton s4inálkozva álltuk köríil a buszt mert a pár nap hüetellennl
ryomrn eltelt es büc§it keüett venni erymóstót 'Viszonütósra" és "Auf
Wiedersehen' hanFott, é§ ho§Ea§8n integefilnk utánuk,

PéIdaéftéld leha e, az ösvdogás, amit a vendéglftóknál mindannyian
tapa§ztalfunk. Nern erutítk soha, hogy valamilyar szcrvezési problernáwal
egyedill maradtunk volrra, mert annyi voh a segfuQ. Amíg Mészóros
Aranka 1iiradhalalanul tolmácsolt, 8 §zinte minden percét a vend{ekkel
tóhöte - Czornbos Móni segltségével - a következő programok |ebonyoli-
tasában a többick nekern segiteftek. Minden vendégláró csalfi kivette a



Á búcsúzás pillanatai
iiotók: \noInar \,tiJ:al.ri

rdilzól nlirirlen allnkából, Köszőnel erte! .^.7 anvegi reszek lneskönn:/ileseeíl
íZplll]Z'Llliiitlktral - (]st-\kirri Ttbante, (]strkasi Zohrl}lie- Deliestie ,lr, l]irlikó
Jiirtali,:. C'serrgelé,:rl li5;-esi!le|" Kiss Ferenc, }]o"-a.l,ne Yláarrr", Eresel,et,
littkurirr:lnlrrlal Oiatos Jciirsel-- Szel| Latos. Tólh iülrelle. Ioü 'l'tbor tls Vish
Attila - monilunie liöszönetet!

111c,r7 { zirrrk (iv,illPwcí

NínDEfÉsrx
§zeptctntlcr 4-iől az }.rarrr:' J. u- 6, sz_árn alatti íbdrasr, üdctbcn rrrhtden

he:i?ln koznrr.rikai renrJeiese,nr le§7, _czolp,áltaiá.§n|lJ1; ,:ir ii:;; ti;;s ,líi]i];;§:.,;!ii

lzeiiipilia-rzetltökiiik icrtás. gyarirrzj,s, *lekü okoz_nrüihiú k.:zeles, ralrctn]il-

nrta_<. fájdalonrnie.lrtes fiilcimpa tr,rrkasais. -Av{,)lri te,rmfkek l'orgalmazirsa.
ilricitlrtku_c,r i]u-aIlvi iliiikijirá,l aZ Ariu}v .I. U, 6. §Zíllll i)-lált vaP,v 38ó 024
tcieibnsznilr_.li,

I;Dí{Zek Ádlia-ttt} ko7'l}lel iktis
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Kiilöfiböző teméjű (t!júp, sxexlkép, áUarak síb.) heretezd képek
úkedek a Presszó mel]elíi vlrágbaltomba- Nagsógtól tíiggően 600,
950vag 1250 Fl álol athóíolhaíóh meg.

N w d kné Wú óny ó Er z.s é b el

l Villám és Szivárváryl Kfi, libagondozó mlnkásokal wsz Jel. Kereseli
Iehetőség 25,3a ezer.forint. Jelellt]rczni ]ehet a wlt Eonfoqlalás majori
telepen.

Báárá§t, §ántá§t é§ é}raszelet száütást végzek. SMer srálltás
billerrc,csel 1200 FtÁn3 áJon.

Cgókáqi 'Iibor
Cserrgele, Ararry J. u._5. 8 386 00ó

Táp-ta}andny }src§Ledésemet épitóanyag árusiüssai bór,ítettrm
10 q fcletti lásárlás esetén Cscngele íerületén díJtalan házhoasáüúás!

tsámnyi Jór§eí kercsledó
Csengoleo Annny J. u. 1. fl3t6 024 rádtóE06-ó0/4E0 67t

Billenős IFÁ+at sódet szóllfrtist vtitlntok: 1.100 F.Yml ,

Csókáti Zoltánnál a C*engete, F'et§ubadaüí§ ü. I5/A.
386 173 leleíOnoft,

Családi esernfuyekre (lakodalom, ballagás stb.) 220
híitókocsit leh€t bé.rehti Csókási LászJótól at Csengele,
alaít, Telelton: 386 082,

Édeútídni tchet
slÓm alaű tlagl a

volttal működó
Petőfi u.20. szóm

Érte*ttem atiraelt lakosrrigo! ho5r 1994. jeue l-t6l
táafu vrozáesat bóürft & tev€*ay§etwt

Váll{lom ne{tó 6 toíma teüet rz,átlitáerú kül-
Cs belföldön egynrónl

Tóth Tibor vráüalkozó CeengeIg Bé*e u. l .

Tclgfonlfax: 621386 046 R.tele.{on: 06-60/ 354 355
06-30/ 354 355
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Vállalom fotó és videó felvéíelek késríúéséí (esküvő\ lakodal-
malr, családi anemények stb.). Fbto cikkekeú árusítok Srln€s
amaíórfilm kirlolgorás 1 nap a}aít 22 Fí/kép ámn

Naesa Jáno§né
Kistelek, Kosguth u. 34. sám

a 364 54|

Simron kipufogók és e,gyéb Simson olkatrészek, valamint ETZ l50 és
ETZ l51 mrrtorkerékpároklroz kipufbgók a bolti ámá] olcsóbbarr
kaphatók a gyrirrtóná:

Varga Mfu í.üy lakaiosnáű
Ki§telek Tánya 3 45.szitm

t sso tst

Mirrden üpusú szivat§^i javttlrsát, továbbir htíziaji gépekhez való
alkatrészek ryártását (fogaskerék stb,) vállalom. PB-gáz szabványos
csatlakozo (girkolóhoz stb.) áűandóan kapható.

Dénes Baláz§ vállÁlkoá
Cserrgele, Felszabadulás u, 3. sáín

a 386 0l?

Garancia felelósség-, casco-, 1akás- és va6ronbiáosítá§t köüet
Csengeién, Részleteg táiékoztatóval allok a tisz-telt ü5felek rendel-
kezésére.

Suü Lajosné
a 386044

A Cctogdci Polg&& Csop6t thogdainrl
hevmtr Létrzr megidea8 lq|e

Kia{ia és rolaeuositja Csa4elei Polg&ór Cíopoft Felel68 kiadó: Ifucstre Pctff
§z6ker2c.ö§48: Cr€ú3elg Felra_abaölár u.,11, Felelór rzetkeraó: Molnár Mih$


