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ELSti C§ENGELEI VIDEO-pHONE
spoRTNAp

Augusaztus l3-án elsó izben k€rült mependezésre kozségttrikberr a
Video-Phone §porkrap, me§mek keretében lehetett elnyemi a Csenge-
le Vandorkupát nagypatyas laManigasban. A rerrdezvényen mintegr
400_500 érdekl$dó jelent meg. A sportversenyek mellett volt karate
bemutntó is a kigteleki Horváth Jarros vezetésével.

A várrdorkupáért zajló mérkózések sorárr a következő eredmények
sfitlettek:
Csengele - Ba}ástya 6 : 2 (2:0) Gólszerzök: Muhel (3), Szabó P.,
l,osoncd, Pigpiczki T,, illetve Hegedűs, Kauczki.
ópusrtasrer _ pwrtamérges 1 : 2 (1:0) §ólszerzók: Fodor illetve
Iíirály (2).
Ópusrtasaer - BaHstya 0 : ü (1 l-esekkel 8:?)
Csengele - Pusrtamérges 4 : 1 (1:1) Gólszefzók: Mutrel {J), illetve
Veres.
Az összesitett eredmeny szerint elsö Cse*rgele esapata, ók nyerték a

Csengele Várrdorkupat. Ivtá§odik Rrsáamerges, 
-harmadik 

Öpusz-
lanznt, neryedik Balástya. A gólkiráy Mu}rel Antal (Cserrgele), a
legjobb kapus.ÁUranem József (Rxdamérges}, a legjobb játékos

Gulyas János (,fuusziaszer) lett.

A ll_es nigó versenyerr a férfiakrrál az elsö helyet Tóth Róbert
(Pusztamerge§), a mr{sodikat Vígh Sárrdor (Kistelek), a harmadikat
Majoms Imre (Pusdamérges) szereáe meg. S nőknél az elsó Bararryi
ndíkO" a nr*sodik Hegeóü§ Eva" a harmadik Ánlai Kálmárrné lett.

Az autóverteny 3 kategóriában zajlott le. Az eredmérryek:

1§00 cm3 alatíi lraíegSri:n: I. KormáLnyos Istyán (Csengele).

1§00 cm3 fclefii kntegória: I. Csókási Gábor (Cseirgele)
IL Csókási Jerró (Csengele)
III. Csóká§i Tibor (Csengele)

l,ersenyautó kat*g6ria: I. §z*pláki Ferenc (§sengele)
II. Csáki Lá§zló (Crengele)
IIL §remerédi Lá§zló (Balastya)

Ar abszolút legiobb ereclmérryt Széplaki Ferenc érte el, melydrt
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Lrrlonűj barr reszes uli.
;\z sporh,apot hajnal 3 óraig tartó ut§áMl zárta, meiyen a kisteleki

Santa zenekar lqletí íbl, A rragy érdeklódes nrellett lezajlott tobola
sorsolá§on Csá}ri láxzJónak naryobb szerencséje volt, mint az,

autóversenyen, ugyarús a ffiat, egl Mowrtain Bike kerékpárt ő
nyerte meg.

A sportrrap fó támogatoia a kiskunfélegyluzi Yideo-Plrone Kft. és a

csengelei Önkormán}zat voit. Továbbá szporrmrok voltak még;
Bararryi ildikó, Fránczia Són§n, }vIuhel István (Kistelek), §üli
Lajos, Reke Cjsaba (Kixkunmajsa)" Cxókási lá§zló, Tóth Tibor. Novák
Imféné, Novákné Vlzhá,lyó Erzsébet, Csáki lá§zló, Kiss Ferenc"
Humanitas Bt. (§zeged), Kiss Arrdrán (Kistelek), Kreutz Endre, Kék
larrg ABC (Kistelek), Csengelei Potgárór Csoport, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Türi lrtvárr, Rácz József, Kertész lá§zló (Pusáaszer),
Agárdi Ernó, Horváth Karoly (Budapest) és K. T. A támogaióknak és

a sporinap tebonyolitóinak k$szönet jár, mivel nélkíllük a spcrrfirapot

nem lelretett volrra rnepperrderrri' 
*un_§zabó Tibor

,TANízÉRvArARLAll,,
TAJvtocATA,

Éríe§item a srülöket, ho§ grermekeik résrére triln-

saervásárlásra e5lsrsri tílmogatást nyújfunk A fámogatás
kifhetése a Ptllgármgsteri Hivatal ?. srobályában történilE l'óth
Istvánnénál. Kérem, ho§ snfveskedjenek maguklral hcrni
g,ermck*ik islrolalábgaíási birnnyítványát, amely besrerenlretii
ar. iskolákbann nhol n kiskgrrlnk tanulnak

A kiíiíÉté§ 1§9§. sr*ptember §<én és 6-án *-tól l2{ráig lesr*

A.g álúalános iskolásolfiftk a kiíiretés al islrolában tö,rt€nilr.
Kérem a sriilőket na időpontok sríves hetnrtásánn!

§ántn Ferenc
polg$nnester
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§tr}t l\[_Lt_ ,üÁ{"r:) A JOVOBí_§ A
í$l" D§rfirT !}[§Tt)r vlFtF{r!

BeszéIgetés Bencsik l,-erenccel, a Vettp.r Kfi. csengelei
képviselőjével

H.orynn került ll Vetter-cóg Csengelére?
- Vetter Edit magyar á[ampolgái,rságü személy vi}í<end tnnyát keresett
rnaganak és teláIt eryet náunk. Mint jómódü személy - aki Németor-
szagban a térjével zöldség-gyitínölcs nagykereskedéssel fcrglalkozik -

f*lvetődött, hogy a falrurkban is benrlrazlubu. 1l0 hektfu földet
vásrirolt Csengelén a cé§ai megv.dósitásáhoe
A milyen tervei vanrrak?
- A cége hüto}rrtrzat epittet es 6G80 hektaron spargát fog termesneni.
arrri a nyugati orságokban nagyon kelenJő, A többi foldteruleten

rredis +lyarr zoldnéget ültefuiek, ami jól eladható Németorságbarr.
Jeien pillarr,atbarr úry néz ki, hogy dirurye, vöröshagirna" helgres vegú
fehér paprika johet sárnttáxba. A Blorrdi fajüj{, pprikát nem
kertvelik náluk. A saját tbl&ernletéről betakadtott zrildség a hűtőhaz
telies kapacifá,*át nem íbglalia ie, ezért terrneltetni kivárr a lakos-
xáqgat is" Az a cél vezérli a cég vezetését, lrogy rninél többen é§

lrossz*bb ttrvon találjak íneg ín termeléx és é,ítékesttés lehetóséget,
ezert szerz&léseket kot m*,id a tenrrelőkícel. Arnenyitren rrarr lesz elég
jelentkeró - nteít az emberek azert bizaimatianok -, aklior esetleg piaci
íbívasárlasra is sor kerUlhet. A szerződö tbleket támogatrri kívánja
sz*krnai tanálcsadással, talajminta vétellel, vetómag ksze,rzéssel es

r:nköltségi aras gépi rrrunká{<kal. Az a telve, lrogy lrosszabb üivon
magához kösse az embereket, a felvasárolt án*ért tisáességes arat
fizetve.
Áklrar tehát a termelölmgk nem kell Budapestre fuvaroariuk a
ziitdxéget?
- Ha aá termelnek, anri eladható Németorságban! Tudni kell azt,
hogl *gv *ve a paradiceoffrlt ég rr *rjlvára akkora védővá,rnot tettek rá;

lr*gy tul neln éri nreg Levirrri az orsidrgba. §gy rnórahalnri tenrrelötől
írrd*rrr, lrogy 120ü rrégrsz,ögöl i*rületen tenrresutett spárgábol 300 ez€lr
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ftrrint tisáa jovxlelme szennác§tt. Fá a tbldterttletet ketten rrrűvelték,
neha-neha egy harmarlik szenréiy segiteti cgak be.

]líikor kerdik * hűíőhár épí{éséí?
- \,{a (auguszhrs 23-ón) kijelolték a transdorrnátor he§,ét, holnap
kezlenek az e_oitésé}r*z. A jr:vö lreten vonul tbl a kuí.furó, trtajtí €?§n a
heien tiiaik ki a hútő}rárz helyét is. Enrtán vanul fel az epító brigád az
aiapoáshoz. Tólire tető ar]á aksíják hoari az épüetet, hogy azrrürr a
szakipari mrmkák fol,vhassanak. 19_ü6. április 15-re vnn tervezve a
befblyezesi lrntáridó, al*orra rnüiiodőkqlesrrek kell leruúe.
Milyen volrrrncnü ea a Yetter-cég?
- Korrlcrét összeget rnosi nem mondhatok. Németorsz.{gban 25 éve
mukci,clitt már ez a cég, így triztasitva vaíl} hory nem mehet íönkre. A
hűttlhaz épitése tsbb, mfurt 70 milüó foriniba kertrl. }Ia nem sikertil
a]iami tamogatást sr.*renri. akkor is megépül maganeröből. E5,
§pá,rga palarrta jelenieg 4ü"45 fonnt és epry hektar telepitéslrez kb. 20
e-zer dar-ab ke.11. Ez senl kis összeg, de rendelkezésre ájl,
Mennyível fngia tsöklce.nícni a vállglkorás a munlonéltr{tliségct?
- A sparga ülietvény igen nagy mennyisegri bemrrrrrkást tiry igényelni.
lbvaszi silr::ittirűilr - arni az időjárrárstól fitggően ápriüs l0-15-tö1
júniue l0-15-ig tart - ez hekLlrarrként 4 fót sámolva 240 dolgoát
jelent. Telrát lesz munkalehetóseg! A lcrrnrrpliásaslroz lrasonló
munkriiert eiés ió órabért ígérnek. Bizom tenne, hog1 a dolgozok
megtaldák a sátnitá,§ukat! Arró1 még nem is beszéltem, hory a
hútóházi ftilvásarláshoz és csomagoláshaz is kell mrrrrkaeró.
Honnan fogiák ar ütetvényí locsolni?
- Kutakat kívfurnak §irabri és lesz egy tnrozó merlence, mert a spr|rga
mosásalroz igen nary menyiségú viz kell. Naponta kOzel l00
köbnreter vizet haluÉlnnk fel. arni a larozó rnerlencebe kerül, de ez
kevés az §rrtözéshez. Ugy vatr tervezve, hogy pl, egr 30 lre},1fuos

terirlelre a v{_zhozamiól ftiggően 1-2 kutat furatnak a locsolárshoz, Ha
€z,neín leline elég, ak&or a viztárrozotpl is iehet ntajd vizet verrrú.

A úermelós*tivetk*mt vkíánoróját hasmáljáh majd?
- Nem, saiát víztfunrót foprok késdttetni" A tsz mirrrlen lehetséges
mócion akacláJyorín, ho§y az óvékót megvánáro}hasí§ák, pgdie Vetter
Edit 2,5 nrillió íbrirrtot ajánlott érte. Jugilag u§láJr nent volt igaza a
tsz-nek, m*g lelretrett vohna tánradni a dontósét, de ez egy 2-3 éves
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peíe§k§dé§t jeleniett volna, Erre azonban rrenr lehetett várni a beruhá-

ás megkezdése miatt.
A spárgát kevesen ismedli. Mit ketl rúla fudni?
- M€a a növény az trgmevezett fátyol a§zparágu§z nemesített váltal-a.

Kizáról€ étkezési célolrra há§málják, Naglon jó étettani haüga van,

Nyugaton levest, eúuztés salátát késdtenek belö, vagry pedig pfuoljak
ktlonféle ízesitéssel. hlag5rarorságorr nincs fo5,asáási kultiuája"
nem nasr§n szeretik. Flallottam már olyat is, hog5r rosszul késuttették

el és ke§effi lett. Van diíEkt speciális §p&rga hámozó, amivel vékonyan
le lehet vágni a héját és eltünik a keseril ize. Ma5yarorságon kb. 300
heLífuontermesztik" de ettől solícal több€t el lehetne adni nyrgaton. A
palántat tavasszd tiltetik, Az elsó évbsn még nem, de utárra 12 éüg
folyamatosanminden évben szednek rÓla. 

Gr _ty)

RwnrRÁLl§- És §?oRTnENDrz-
vtuwr a mLwíÁzBAN

,4ugusztus }9-én egésznapos rendazvétty volt a Faluházban. Áz
e.lső program 'a glerekeknek szóít. Paplrdobazokból építe-ttek

köajsen várdt. Mint a clmlapnkan is latható, re esemény sok
érdeklődőt vonzott.

Egész nap megtekinthető volt a hetyi gltljtők anyagából össze,
állltott kiúllItás. Báthary Ferencné néprajzi eszközeit, Rényiné dr.
Torontáli Renáta kaael l00 db-os vtziló labalaffijteményét, Bánhidi
Betti lcaglóit és cserépűszeit, Juhász József őztrófeáit, Széa Znhán
írnglhit, áwárryait, rágógumi pnp{rjait és Kinder-tajás frguráit,
Hencz Teodóra béIyegeit, Lantas István kagylóit és rwarffij-
temérlyát, Motnár Miháfu ré§!ém- és paplrpénz galjtemértyét, vala-
mint miniüveg kolíekcióját és Erdályi Fere.rtmé bé.lyegeit lehetett
megnézni, A kidllrtást lcözel kétszáran tekinrcnék me§, a wűjíe,
mé.rrye* rngy íetszés t lrpkettek.
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A kiál§iá§ egy resrJcte

D é Iu tán ű s zta I i t€lli s t b aj n a k s ág ü k 1ro ltak. Á fe tnő tt v e r s er,y-ző kn é l
nagJ kiizdelem aíakult ki a hefuezásekérr, Á balnok Figniczki Árpad.
tt tttástlcíik helyezttt Kun-Sutbó Tibar, a ímrrnadik Tisóczki Ft:rent
le,tt, ,1z t§*srigi lrtteg*riában Papp lstván vitte. *í" a pálmát, Csókási
Zoltrrrl mésarlik, lI*raszti Z.srslt harmaclik lleblezaít lett.

Á biliárd vtrseltl}bgn ,sainíé.n kér ka*góri* volt, Á"felnőíteknél Kun-
Szabó Tibar bizánvalt a legjobbnak, Rényi László násudik, Bencsik
F:erenc hamtadik heí_vezé,st ért el, ,4 iStl ve.rsetryzőknél Haraszti ?.solt
,<1,,őzött. ú lisóczki l,'er*nt músodik, Csókasi 'í;ttlían h*rmarlik
!,^I.,..-^u í-,tt
l r{. !l/(.t,L' éVLl,

.4 nnpot miisaros est úria, fríősaör a t:sengelei ,4rany66 néptfmr:
csaport Íepert Jél, {jwta a truriapesri Vidám §zínparl m{ivése€i ma-

{r,üf noíák*L ű}rer€ít slúgereket musir:uleket és "*i!ágslágereket url-
iak e!ő. ,4 rn{isort mintegl nj,otctafi sxemáS, tekintette r?ü8.
.\zereru:sése.bh futt valnc *zt a műsrlrt e§i htil k*retéhen p.tőadni,

me.rt a küzötiségnek nag,ltlbh ke.*,,e Íeti vobln €gffirí}ít énekelni aa
p!<iadokka!,

Iantas Istyán
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C§rHCrLr A,lrrGYr ll.
o§zlAtyBA§

Besdélgetés Kutt-Szabó Tiborral, a Csengele Kózségi Sport
EgrcsüIet elnókével

I{ognn kerüt a csengelei focicsapat a morye II. osrfályba,
amikor az elöaű bajnolrságon ne35redikek lettetek?
- Mint köztrrdott, az elmúlt 3 évben mindig ery he§ezésrel lejjebb
vegeztünk llz esrene§ felkeritlé§t jelentő helytől. Ebben az évben
csoporhrrrkból a III. helye;rett ZsomM csapata került automaükusan a
mes|e II. osdáIybá, mivel az első két helyen tartalékcsapat végzett.
ótc t5, nem kertilhettek fel. A nrzsai sport egyesület nem hrdta
vállalni a megye II. oszíályt, mivel nincs utárrpótlás csapata. Ebben az
osztalybalr eryéves halasztás után ez kötelezó. A legiobb lciesóként a
§ratyrnaz maradlratott volrra a második o§zÉálybaíL de lrasorrló okolcra
}rlvatl*ozrq mint Ruzsg ók seín vállalták. Íry törtérr}retett me5 ho5l
hét nappal a bajnokság kezdése előtt derttlt ki: lrarmadosztály hetyett
*gy osztállyal fe§ebb kerttl Csengele, A sporteg5resületürrk örömmel
vállalta a kinálkozó lehetóséget elsősmban az utfutpóüás csapat miatt.
lgy lehetősége van Kiss Nándor irányitásával 4 éve együtt futhlozó
2a-25 helyi tietatí,ak a sze.fl/ezett bajnokságban töftéítő sp<xiolfura.
Milycn válúolások tőrrténtek a csapat tissrcállitasában?
- Az eduó újra én lettem. Visszakerült hozzárrlr Molrrár Zsolt,
Pignieztd Tibor, §zabó Péter Kiskrrrrmajsáól, Bencsik Attila
Kisí.elelríöl. A iegnagrobb erósitést jelenli sámurrkrq hogy Muhel
Anüal, Csongrful }rregye 5 legiobb góllrrv$je köeött emlegetett játékos
it houán kö,fült. E$téves kiha$rás után újra csatasorba állt nfitnk
Vtgh Zoltáí," Dcrrogi Andr.á§ és Csóká§i János. Hat év után újra kezdte
a slrurtolást §zabó Ferene. Titkos szavaá§sal a csapatkapitárryi
tisztségre Vígh Z§ltáíú válaxztották meg e játékosok. §ajnos két
erösségürrkre nern szárnltlratok: Heirn Tamás §kóciában van, Franezia
Z§ltán pedig murikahelyi elfoglaltrag miatt nem tud állandóan
iátszuri.
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Mit rrársq rnií jósolsr a hajnolrság végére?
- Minimáis célliitilzésiinlr van: minél jobb játékkal
smrakoztaíáaa és a biáos bermmararlás elérese. Bimm
csapat jó szereplésébtrr.

a kOzonség
az ifirisági

(-* -ly}

)\íK)RMÁI{YZÁTI Ür,És

,4 nyári szünet után, auguszus 22-én a Faluházban tartotta a
következő í}lésé.t a községi képviselő-testtilet. Á Potgúrmester iJr
besalmalajában az elmúlt két hónap lontasabb eseményeiről adott
tájékoztatást.

fiamokb&nya: "4 
je lenlegi hamokb&tyából tovább homokot hor-

dtmi nent lelrei, ilzt a teriiletet - talaiegt;engetés udns - fasítani kell.
Úi hottokllordási lehetőséget biztostt az Önkurmdrtyznt, azcnban
előszőr tereprendr"zési terryet kell késaíteni, ezért a lakasság türeímét
kérjük,

Áírídpályfr épttáréhee hamah biztttsíttisu Az autópdlya épttésé-
hez szükséges homok kitermelésére la-}0 hektarnyi terüIetet
biztasítana aI onkarmá4.,ant bánya fuíajdanjaggal rendeíkező
v a l la lkozó ré s zére.. Á tár gla h s ok m e gke zdődtek,

Kiskurntajsc - Csengele összehöű at: Lljra pályázatot adatt be
a két taleptilés az összekötő út megépítésére. Á páfuázatat az
illetékes minisaíériumoíc szeptanber hónapban btrálják el, Á beru-
ílázás S0 .9/o-át állami támagatásból lehetne fintmszlrazni. Á
c s e.rlg e l ei s mka s z l 3, 5 m i lli ó forintb a kerf} ln *..

Víanű freemeüetés: Több ónkormónyz.at vízsgalatot kért a ftiste-
íeki Ylzmű Kfi, nérlegének ú*lzsgálásúra. Á v{zsgálat ererftnényétől

ftg a csangelei Vízmű üzemeí.tetésének további sorsa.
Ezután a Palgármester {Jr kösaönetetmondott azan családaknak,

akik az auí?tszfirs S-től itt tartózkadó eringi venelégek ellatását
biztosították. L}glancsak köxzönet illeti azakat a csengelei lakosokat,
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akik az auglJ§Ztus 13-i Spartnpot rendezték és lebonyolltouák. Áz
épülete* előtli köztert}kiek rendbeté"telére hívafel afigrcImet &hnn
Ferenc.

Á kavetkezö napirendi pont szerint Tóth Józsefué gazdáíkadási
főalőadó §tzött szóbeli kiegészítést a lct;ltségvetés L íélévi végrehaj-
tásáróí szóló írásas anyaghoz. A képviselő-testíllet megállapította,
hogl az első félevi gazdálkodús eredményes és az artyagi eszkazcft
talrarékos lelhasznáíása tübb feladal megoldását teszi lehetővé.

,4z Ünkormányzat elfogadta a kOzség összdont rendezésí ten,é-
nek smbályait, mely kiterjed Csengele. teljes közigazgatási terltle-
tére.

Á képviselő-testillet módosította egle§ bevételi és kiadási tételeit.
A kilrt lalrásvásárlási és epttési páIyúz"atra öt család adott be tá-

mogaklsi kérelmet. Az Önteormáfiyzat az igértylőbtek ]0a-Ia0 ezer
forint - kamat néIkül vissmfizetendő -összeget biztosltott.

Á kápviselő-tesíület hozatjárult a fogszakorllosi körzet privati-
záüójahoz, olyan /eltételekkel, mint a háziotvosi snlgdlatokttál. A
s a e.r ző d é s e Ik é. s rl t é s e. fo $,,arn ath an v an.

Áz Űnkormmyzat végüI a Vaglonátadó Bizottság ákal kiadou
határozatok alapján a Csongrád Meglei C4ngszertári Központ
privatiúIásáróI é-s tervezett átalakítá§úróI szóló előterjesztést

fogadta e.l. Előzetes elbeszélgetések atapjan az Ónkormefi}Eat -

melynek tulajdondba kedllt a ptika -, I99ő. január |-től bérbe
kívánja adni a jelenlegi gtógtszerésznek a patiMt. Á szerződés
megkatésére és elfogadására később kerül sor.

A testttIet a nyitvános ülés után röid zárt ülést furtaft.

I{uklis Ándrás
képviselő

rALVHÁZ, l HiníK
A követke,zó taníblyamokra lehet még jelentkerri:
- aerobik
- ké.zművex sza}rkor (grönglrfii#s, korárforrás, papirhajtogati{s, sz*
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vés, hinzés, bábkésátés)
- színjátsákör
- renei klub
- néptarrc.
- német nyeivtarrfolyam.
A foglakoások időpontja és időtaítárna a jelentkezók igényéhez
igazodik.

v}

Szeptember 6, es 8. között a }'aluház es a kOrryvtár szabadság miatt
zimatart|

Honráü kén

},Á§AR1TAPTAn
A lisíü a Kaeskedebli Elelből ve.flitk &, ítz a&úokérl feküis-

séga nem ta&ffik vtillalni CéIszerü a vdsdrt megelózően a helyi
Polgúnnexkrt Hivúglr íelefotnn íelhtwú merl qtes vásfuo*
ebnartdhuna*-

Á rövidlíéseh fetnlúisa: eú*-orsuígos tílld- és kirakadó vtisdr,
oók*R-atsuigas úllfrl-, kirckodó es régiség vátór, ok - országos
*irahodó vásfu, o**R-erszúgas kbú.odti- és rfuiség várdr, bt-ha-
csúvtisúr, ask-orszúgas sertés- és kbakoáí ltísó1 osfr*Jt-arsz{ísas
seríés, kbahaúí és régíség viísfu, nrnv-népmüvészeti vtlsfu, tú-
orszúgas üIú,l,tl§b, at*mgv-arszúgas áIIat- es mun*,rgép ttl*úro

&.-lóvásdor, kjv-közurü júrmíí v&rúr, av-aalóvúsb, ntmgv-autó- és
mankagÉp l,ús tb, üu-ünnepi vtls úr.

§reptember 1, {péntele}: Bóly - *ák, Gyóngvös - oá" Gyula - oák,
Hódnreáváxárhely - oá, Pecs - R, Putrck - aak és üv, §uombalhely -

ok, Tomyiszentmiklós - ok.
Sreptember l. (srambat}: Abony - oá, Békéscsaba - oa" Deb-

fec€n - av, Hajeiusn$böszló - ok, Herlervrk - oák, Jászber§ty - av*mgv,
Kecskemét - av, Komló - oák+av, Magiarnárrdor - o&, Mmcali -
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ávj-msv, ticsa " orik, Orosziaqy - barryásarapi vásár, Pecs - oák+R és
av, §iófok-Kiliti - av, Zirc - oák,

§reptember 3. {vasáruap}: Ajka - ar, é§ bolhapiac, Rlbetirsa -
*áü< en av, Iíonyharl - o&, Delnecen - av, Dunaftildvár - av, l)unakeszi
- ok, §dve - av, Gyomaendrőci - s&, üyőr - ay, üyőrujbaraát - bv"
$yön§rös - av, .Llajdrlszobosrló - ok, Flalva$l - bn Hatvarr. - &v,
Hódrnerflvártarhely - aq Jaslapáti - oá, Kaposvar - ok és oá, Kapuvárr -

av, Kecskelnét * av, Kistelek - 0*, i,ajosrnizse - rrák és av, K*}nnend -
av, Miskr:lc,, - fiv} Na6,kór,5* - av, Orosdárry - bárryósnrapi vásár,
Petőliszálla§ (PáJossrentkúti kegyheiy) - bv, Pécs ok+R ós av,
Pusziíü}ronostor - bv, Siófok-Kiüü - av, Sz&rvas - ü*, §zákezend - bv,
§zeged - av, Szente§ - av} Szombathely - kjv, Tab - trv, Tiszakécske -
av, T"isr*várkonv - bv. Töröksr,rrtmikló§ - ilv,IJjxritvás - oák,

§repíember 4. {hétföi: Csongrád - oá" Doboz - oák, Dunaújvaros
- ö&, §yőr - oá,k" Kórmend - ü&, Zalaapáii - oák.

§reptember §. {kedd}: Beled - oák, Cegled - oa" Nagrkanizsa -
*ák, Recsk - ,f,ák, Saiókazt - öák" Sellye - oák, §zrrrnbathely - öíík,
Tiszaluc - o*, Zalasrentgrót - oák.

§reptember ó. (srerda): JárrroshÉrza - bv, Mskolc - oák, Tab,
oák. Tfunörkeny - oák.

§reptember 7. (csütörtö*}: Ónod - o&, Peresznye - bv, Qsász
- §&, Vésztó - rrák, Zalakomfu L ffiskrmarom) - oá.

§reptcmber ü. (péníeki: Alap - oák, §á§d - oák, §zigefuár - oák,
Srrmbathely - ok.

§r*pt*mlrrr 9. {srurnb*rí}: "A.lsómocsolád - bv, Apc - oá,k, Báta-
gré.k - oák, Bcrdajk - bv, Csépa - ffi, Debrccen - av, {§tdöllő - bv,
Hajduszoboszl{r * r:k, Jászber*rry, elák" Kecskenrét - av, Kerekegrháza
- 0&, Konrpcrlt , 0&, Mogsa - o&, Óz* - oák, Pecs - ok és avo
Folgnrrti - rúk, Sáf\iáf - írnlv} §iófohKíliti - av, Snkosd - öák, §zegvár
- oák, §zentlörinc - fiík, Tósaeg - oák.

§r*ptember X{}. (vasárrrnp): Alsómocsolád - br,,, Baja - av, Bi-
hamagyha3om - o*ko B§dajk - hv, Bukkösd - bv, Dabas - 0*,
F)eb,recen - av, Duí,mvecse - oák. Érsekvaclkert - üák, Fót - Fóü §z{lret,
§3ödöllő - bv,I{ajdrlszoboszló - ok, }latvarr - av, Ileves - nv, Himod -

§1,, Inárcs - bv, },{ódmezővásarhely - av, Jásároksrá^llá§ - av, Keceke-
tn*[ - av, Kernence - bv" hdagyarban}reryes - bv. Memve - ok, h{i*kolc
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- ay, Me§áegnyó - oák, tvíezökovácsháza - bv, Nagykáía - oák" Ötiömös,
Pa_gtó _ oá,lq Pít§fiöri - bv" Pécel _ bv. Petőfiszálás - bv" Pécs - oák es ov.
Rabapaty - bv" Poroszló - bv, §fud - trv" §ióíbk-Kiliü - av" §iójut - oált"

Sopronnémeti - trv. §opronkövesd - bv, §zabadsziűás (Csintovn I.) - oalr,

Szeged-Kiskundorozsma - ok. Sz,egeel - av, Szegvár - bv, §zattes - oák,
Szornbatlrely - kjv" Tompn - $ák, Tiszaíilred - av" Tiszaug - bv" Törtel - o$k"

Vasvar - bv. VÉrtesszölós - bv. Zag;rvaréke§ - oá}* Zalaegerszeg - av.

§zeptenber 11. (hótfó}; BékéÁ - o#tmgv, Dedestapolcsnrry - oádc"

Himod - bv" Kiszsitlárry - bv, Körmend - öák, MezőkeresrÍes - oáh Péc§ -
av, Pér - oák, §iklós - oák" §opronnérrreti - bv, Szikszó - oált, Torony - tlv.

§rept*mhm 12. (hedd}: Alsószentiván - bv, P*tervására - oák-
Szonrbafiely - o&t" Zele§gerszEi- oák.

§r,tptcmbcr 13. (srcrda): Biharkoesztes - olc, Csorna - oá§ Heves -
oá" Mflkó - oá" Merócsá,í - oák, Tiszakarárt - o*rk, Ujkár - oak,

§zepttmbm 14. (csütörtök): Kapuvár - oá" Meaökövesel - oá,
Orosháza - oúl

§rcptembtr 1§. {p§nttk}: §ronrbatlrely - ok"

FOCI KRONIKA
Edrű m*ccs:
tlg5. ánúúsztus 17, c§óLyospÁtos - csENGELE 3 ;6 (1;1)

Csengelei gólszerzök: Muhel(3), Tlifi (2), Vigh,

Bainoki mec§;ek:
1995. arrgusztrrs 20, C§EN$EL§ Ifi - RÓ§Z;I{E ifi 3 : 0 (0:ü)

Cserrgele ifi: Bancsik (Kormr{nlros 7-5'), Rózsa I., §zaM Zs., Fapp l.,
ViEh S. t§incae F. 46 '), Adám l.., Sisák Cs, (Kovács Sz. 80'),
Pigniczki A,, Flrraszti Zs., §zarka A" (Kunrcz R. 77), Vi§h T.
Csengelei gólszerzók: }laraszti Znolt (2 tizene5lesből 66 éc ?5'),
Kovács §zilvesuter {első laMaérirrtésre 8 1' fejesból)

Áz első mé.rkőzásen minden játékas jó íeljesítínéfiyt nytljtatt!

1995. augusztus 20. C§ENGELE - RÖ§ZKE 3 : 4 (2:3)

l50 néző. Vezette: Tóth I. {Kiss, dí. .Iáfmai),
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Csengele; Benesik, Molrrfu J. {Kurt-§zabó S2}, Barna" Csókási J.,
Moltyár Zs., Pateld Pignicr&i T. 46 ), Dorogi (?ethő 85'), Vigh.
Losonczi, Smbó P,, Muhel.
Cserrgelei gólszerezök: Mrrlrel (2i, Pigniczki T.
Megiileődaft ksadés után a rösz*ei csapat 20 perc aíatt három gólas
előryrre tÉtt szart, najd a magához tért haeai uasxlt a második félidrí
köaepáre" egyserulttetí, de a vége előtt véde.lrni híbáhó,l és lesállásból
megszerezte a vendég csapat a g;őztes gók, Dörltetlent érdemelt
valna a *apahmk.

1995. nugusztus 2?: AP,{TFALVA Ifi - CSENGELE Ifi 1 ; 4 (1;2)
Csensele iíi: Berrcsil* {Kormányos), §zabó, P"pp, Rózsq Mjíkó
tKrrrucz}, }larasái i?álrrok), Pipricrki, Áaem. Vígh §, (Kovacs),
§zarka (Túri), Vigh T.
{_lsengelei góllövók: Pignieá<i (2?}, Vtgh t'. {36'és 80), Kovács (62),
§zt a g$zelmet az edzőmeccsen lesérült Yincze Ferencnek ajún§uk,

1995. augusztus 2?. ApÁTFALVA _ C§ENGELE l : ü (l:0)
üsengele: tlencsik, §zabo P., tlama" Dorogi, Dócui, Patakl, Vígh
{Kun,§rzbó 80'), Tüfi, Franczi4 Pigítlczki (Kiss N. 70'), Muhel.
,4z eíső 5 percben kétsaer is I00 9/o-os 4óIhelyaetbe ker*ltek
1útákosaink, de fleffi tudürk a he$lzetekat gólra váItani. Ezt
íórvi.nysaerii hazai gól ktive,ue a la. pe.rcben, Patakit a 65. percben
kiállítottak. Á latottak alapjón nem érdernelmnk vereséget.

Kun-Szabó Tibor

HÍR§ETÉsEK
§aqptember 4-től nz Arany J. u. 6. szí{m d.atti tbrlrász üzíetben minden
liétfón kozrnelikai rendelésem lesz, Beieleníkere§ Baranyi Ildikónirl az
Ararry J, u. 6. szám alatt vügy a 386 024 teleforxámon.

Forczek Adrierrn kozrnetikus
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Á Korona söröaő M,ijus I. u. 52) nyitavatartási ideje ne6t,áltozoit.
HéfitőI t:.§tíörtóbig ?-től 2j óráig, pénteken és vasárnap 7,től ?4 óráig,
szombalolt 7-től 22 óráig tart nyiMa.

Kütinböző léttuíJá $úlhép, §trent*ép, áIl§toh s,lb,) Rereíeze,ft képek
érkeÚe* a ?resszá melleűl vlrágbaltamba Nagságtót §lggűen 600,

950 vagl í 2§0 Iü áran aósáralhatók meg,

N w á kn é l4r& óny ó Eras éb eí

A ViIIám ds §enrír*.-dny EÍl. Iibagondozó munkásokat vesz fetr, Kereseti
lehetőség 25-3CI ezer forint. JelentkBzni lehet a volt Eanfoglalás majori
telepan.

Bálázíi§t_ sárrtast es repaszelet sállitast is vegzek. Sóder sállitas
billenccsel l200 Ftinr3 aron.

csókási Tibor
Csengeie, Arany J. u.5. 8 386 üüó

Táp,takamány kercskerlstmet épitóanyag ánrsitással bóvitettem.

10 q fetet§ vásárlás metén Csengtle területén diJehn házhorsraüüís!
Baranyi Jórscí kerest*dó

C*engelg Arnny J. u. 1. §3s6 024 Édiós06-60l4t$ 6?ü

BiIIenős IFÁ*vaI sédu száll*á.st vótlalok: 1, I 00 FY/mj, Érdektődrlí lehet
C§de{i§' EaüánnáI a Cscngele, Fehszabadv,ilis a. í§/Á, srl.m alaftva§} a
386 I73 te.lefonan.

Csaláeli e§em&}vÉk1e (lakodalorn, ballagás §tb.) 220 Votttal ntüködó
hűtőkocsit lehet bérelrri Csókási Lá§zlótót a Csengelg Petófi u.20. szám
alaít. Telefctr: -186 ü82.

Étteritem ntixztelt ldtoe:ágot hop 1994. január l-tól
tdrcrfuvrozá*sat bővült a tevéke*ry*égcrr

vállalom gc{tó 6 tonnn telrm §zátlítá§át kül-
e* be§öldön eprriril_

Tó,tlr Tibor valtdkoaó Cxengele, Be{re u. l,
Telefon/fax 62/ 386 046 R.telefon: 06-60/ 354 355

06_30/354 355ffi
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yállalom foíó és vitleó f*lr,étElek késtftését (eslriivő§ lakcrdal-
mel§ csallidi események stb.i. Foúú cikkeket árusítok §d,nes
arnaíörfilm kidolgor*ls 1nap "Aliltt22 Ftlkép §rulr.

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. 34. szam

* 364 541

§imson kipufogók és egyéb §imsrln alkatrészek, valamint ETZ 150 és

HT? 151 motcrrkerékpárokhoz krpufirgók rr bolti árnal olcsóbbarr
kaphatók a srártónál:

VargaMháy lalratosnál
Kistelek Tanya 345.sám

E sso ict

Mlrrderr üpusú srivat§nr iavitlqál, továbbá lláááli gepek}rez való
alkatrészek gyártását (fogaskerék stb, ) vállalom, PB- gaz szabl,ányos
csdlakoró 1pOrkOlőlroz stb.) állandóarr kapható.

Dérres Baláz§ vallallioza
Cnengele, Felszabadulas u. 3, sz_ám

- 386 0l7

§ararmia fclelőssé5, cá§eo-, lakás- és vaglonbiáosítasi kOthet
()sengelén" Részletes iájekoztatóval állok a tiszteit ügyfelek renclel-
kerrlsér*.

§üü Lajosné
E -386 044

A C**agdei Frígárőr Csoport timogdrÉn&
harionta kérzcr megiden6 lryja

Kiadja ée rolrrzrrrodtja: Csergelei Polgrirór Csoport Felel& kiadó: KlcxoraPág'
§e€fll€§áő§ég: C*engeig §elszóadulfl§ u.. }. 1. Fete!öe azgkes:C.ö: h4olnar Miháty

ffi


