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Az eIőó hónapban emlékeáünk meg anól, hory 3 éves 1ett a
Csengelei Krór"rifta. M<lst újabb jubileurnhoz érkeztUrik: az 50, v7rna
jelent nreg az uj ságunknak,

Régi olvasóink rnég emlékehetrrek a kezdelre, 1992, auguszfusára,
Ekkor, az augu§ztu§ 20,i utcabálorr találkoz}rattak legelószór a Csen-
gelei Krónikával, a tombola nyertesek kapták a nyereménynk mellé.
Kevesen tudják, hopry ekkor még nem volt keztlrrkben a lap bejeg;ré
séról szóló }ratározat. vállaltuk az esetleges szabálysértes elkovet§
sének kockázaát is, de az utcabárrál jobb bemutatkoási lehetóségre
rretrr várhathrnk. Szerencsérc a következó héttón rrrár hozta a Ersta az
okiratot.

Az eltelt több mint három év alatt sokan segitették, néhányan aka-
dalyoáak a megielenésünket, Gondolom az.ll, hory csak
a ió sz|ndéhiakíói enrlékezek m€. A lapurik a kezdetekiól férry-

másolással jelenik meg, ami igerr drága (a nyomtaüás még drfuább
lenrre, és nem lemre olyan friss az újság, mint most). Emiatt majdnern
le is mondtunk a folyoirat kiad{§áról, amikor Varga Lászlóné. az
altalános iskola igazgatója segító kezet nyujtott. Igen kedvezrnényesen
álíthattuk elő az iskolábarr a Csengelei Krónikát íöbb mint két évig.
Erutml iöttek a gaxlasagi meg§mritó intézkedések, más máeolá§i
lehetóség utárr kellett rré.rrüik. Az önkonnányzat is átlátta a helyi lap
sziüségességét, ez,h engedélyeáe a Polgármeste,ti Hivatalban való
fénymásolását, Itt meg kell emlékemem ll'óth 'llbor voit képüselóról,
alri mirrdig me§tzentenóeJr tárnogatta az rljságwrkat. Azonbarr a
Polgármesteri Hivatalt is elérték a gazdasági megsmrltó intézkedé-
se}, ezen ez ev tbb,nrárjábrr kaphnk egy fényámároió gepet - sajái
fennhrtásra,

A Csengelei Krónika kiadasa jelerrtós arryagi megterhelést jelerrt a
Polgáróreég sámar4 de mint Kucsora Péter csoportvezetó modta, ez
az ep§iik legfontosabb tevékenységilnk. }üla Isíeínrek, a t4plrzoraink
limogatásai ezt még lehetóvé teszik. Bízom berrrre, hop eá a 100.
szá,rnná,l is leirhatom l

MolnarMiháy
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úl,ana csrptós rrNyrrprr
A Cetrrgelei Kónika ez évi jűiur l5-i szfonábaíl kózöltltrk es/

l941-beí, ké§dllt créplöt fotót. A cikk végérr fellrlvással ftrdultam a
lakosrághoz, hory akinek van ehhez hasonló égi féíyképÉ, az ajánlja
fel ködésíe. Eú az lrást olvasta Toldi Mklós is, aki Csengeléól
§áínamtt el és tobb cséplós fényképet adott át köulési élr:a" Erek
kötüt kettót választottarn ki: az epik a címlapon a másik pedig itt
srcftpel,

A képeken surcpló ffiír,él}€e azorroglü§a elég nehmn ment.
Végül azt is sik€fült megáilryltmi, ho5r a fotók l95Gban Kordás
Antal Cserrgele 640, számú (most 7ó4. szen) brryáján kérzültek.

A clml4on szerpló férryk@en a háísó soíüm a kovetkezó sF
mé}yek saepelnek (balót jobbra haladva): id. Kordás Aí,tal - Fe},ér
Máfia - id. Rói Kálmel - Rábi TdÉuia - tlmváü Jóasef , ism§etlen -

Kocsis József (vaey Pál) - ismeretlen - Z§ikó Imre , Toldi Mltáty -
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Z§ikó G/örsr - ism€íetlen - F€kote Lajos - Toldi Imre - ismeí€tl€íl
nevű eüerrőr. Az elsó sorbaír: isme,tetlerr (Zsolrrai?) - §. Kordás Antal
- Kordás Klára - TóthMhály - TóthZoltán.

A ciklrrél szerepló fényképerr a követk€zó személyek látlratók
@lról jobbra haladva): Fehér lvíária - §, Kordár Aíúal - Rabi Kál-
mán - Toldi MhÁly - Toldi lrrne.

A fotókon lá}rató sremélyek meghatároásálroz Toldi Mháy, Rói
Kálmárr és id. Kordás Antal volt na5l segítségerrue.

Id. Kordá§ Antal aá is elíne§élie, hop6i a kérdéses cséplés idejért
még élt a beszolgáltaári trdszer. A családok fejenként 2a0 kg
gabonát tarthattak mog, a többit be kellett szolgáltafoú. A créplést csak
ellerrór jelerrléiéberr lehetett régezri. A}lkor egy cséplómunkár napi
3&40 kg gabonál k€reBett.

Továbbra is várom a égi csvrgelei féíryk@l&el ísndelke€ók
jelantkezésétl Üzerret haglrató Vígh Attila palackczott ital boltjábaíl
(ír{ájut 1. u. 52. sám) is.

MolnárMháb

Á nDG{)avO§r ETIÁTÁ§ vÁIímzÁ§ÁI

1995. jtltius elsejéíól a Konnány olyan rendeleíclrst kel&tt
éleíre, amelyek ahpveíően megválúoztaíják a fogonosi ellátást
A heIyi újság leheíóségeú adott ercrr módo§ííá§ok ismertetésére,
melynek §rerotnék most eleget tfiai A jövűben Csongolén
rálbllMsban srerobénk folJúfui a fogonosi úerélrenységeú, de
t€rmé§r§t€sen aki igényli, lehcósége lesr ar §ZTK.eiln6s
igénybevéúelére is. A Népjóléü Mlnisrtcr 2ll1995,I|lM. reirdeleúe
alapján a birto§íúotbk térítésmonteseü váotik igénybc ar o}ábbi
elláúásoht:
- helyi érrésíelenítós
- varrat behelyerés
_ inci§ió, dlain (gemy levuetése)
- állcsontörések ideigteneues ügtííé§e
- ütaliá§ vfu§Eálat (éló vagt elhalt* a fog)
- fogbel megnyitts
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- r,érréscsilbFítás
- étes fryak korrekcitlja
- cra Irecelésekkgl (ksrefltgg6 gúgrsrer€§ l[3r3lés.

A 5lermekfogásraíi ellálás lórébe taríoaó elsódleges mege-
ltr *olgáltatás:
_ bnácsarl4c
- fry poüroás
- tömés políronás
_ h€tyi íluoridá}É§
- fogsrabályoÉsnál helyferntaró és passrív piívartemez késrí-
tése.

,{r örcgségi n5nrgeMíásna |ogosulí §renélynek csak a tech-
rikai üjat Ircü firefoie kivoü€úó fopótlósok eseíón A sorhtonai
526l8ólníoú úeljesít6 §remél]rek és úertes nók ar qbpell,átás
lreretén bellll in5renosen jogmulúak pbsztilms (amalgám)
íömé§re, eggükerll fog lrerelésére, foglróelátvoIításra é§
tryehÉltorás lrcreléséne. Ar iskolrfogá$rú abpellátási sriníen
levó inglcncsségét a TB-vel kötötú srsrrödés Jeterleg birfusítja.

Fogowosi üJíéí+lek

Stótus íelvéíel, kezelési tew
Röntgeil íelvétel
Ámalgám rcmés
Esztétihts tömés
Eggakedi Jog gltkértömé s
Töb bglökef ű ío g $/ökért ömé s
}Wkahá r\n k2 ze lé s a tka brranklnt
Erzékeny íos ftezelése
Fo gkő e ltáu o lltás á l Ic s on tonként
Sürgősségi foghú?Ás
Ne m s ür gő s s é gl íos lrrl zás
korotn levétel
korotm készítés

l300
ó00
l600
2s00
3000
5000

ő(}()

ő00
1800

800

300
I200
l600
1800
,r:,

500
60a

1000 600
800

4s00 I200-280a
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SZTK Macbl

Hldfurtpühíos
Telj es togsor á lhsontonként
Ré s zle ge s to g s or fém bm e zz e l
Fogsor jalittis
P reci-tagmű álbsontonMn t

2000
l2000
11000
rca0

I8400

l400
5800
8600
4oa

l40ffi

AI §ZTKárak a plinirn{| d{itételt fogb|ják magukbzr" mely-
íól a meglei inúérnónyr'€reíó bómilor elíórtet Ar §ZTK fog-
pótlásokra garanciát nem vállnhah a magán megrendelóre
kéilít§tt fognilvekrc más-nát ideJű Eanancia van

Kérem a lako§ságoú, ha bármilyen kórdésük vann ne a napi-
lapokban keressenek válasrt, haüem forduljanak hop*nk érdek-
lódésükkel!

Bírom abbart hogt a jövó fogorvm&isárak rrem er lesl a
jel*ava; "Ekre a foptlan Magnmroságért! ll

Kösrönöm íigelnülret!
Dénesné dr, B.liltó llaúalin

FtrRoToRoNT.A, FALU
§zELEN

Lassan keuditnk már hozásakni, ho5r kOmyéktinkorr ep6rre sffib-
berr valurak jelerr az ol4iosok. Augu§du§ 2l-tól a seriés átvevórrél
kezdtek feláütani egl fitótomyot. A rmmt<rAlatotról §zabó Fererrc
fófiiómeeteftól kaptunk tájékoztaiást.

Cserrgele 1. helyerr - eu a hirálalo§ elíreveds - a Rotary Frirási
Résaiénytfusaság végzi a furást MOL Rt rnegbiásából. Az R-65
jelzé$, amerikai 5rártnányu berprrdedssel dolgozrrak, amely otyan
sdnvonalú, mint peldául a gépkocsiknál a Mercedes. Napi bérleti dda
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fuírir dolgoznak a tonryon!
(fotó: Nlolnar Miha]y)

l nrillio forini, A villanros energiat 3 db CATO generátor temreli, A
furást sz+ttelnber 3-án kezdték meg és elóre lái}ratólag 90 rrap múlva.
november hónap vegen télezik be, Ekkor 2700 méter mélységet kell
elénüttli. ahol lng,r valósdnűséggel gáá, de lehet, hogy olajai is
lalálírak kb. 320 hír étegrryomással. A munkálatok során 2656 zsák
cernentet titgpak télhasmálni. Az óssz koltrég mintegv 300 nrillió
fodnt le§z, A berendezés kitörésgátlóval van feiszerelve, igy semmi-
lyen kataszhótb nem ferryegeti a csengeleieket. A furás bcfejezése utan
a tomyot elszáLllidak és eg5r ún. lukbefejezó bererrdezéssel végzik a
további nrrurkát.

A fófuromesier kerésére közö§iik: A Rotaqr menedzsmerrtje sdves
elnezest ker az esetleges zajok okoásáért!

,m

ü

,.
!

M. M.
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vÁsÁnt{AprÁn
Á Ii§ű a Ketahrlc.bttí Étatttva* & q, udaoh*atelclős-

§4d rcm fuúnh válllhtí Célszeú a vlsrl megellhőan a helyi
Palgblnestett frirúoü telcíoflon íelhh,n4 ,nefl egye§ vósbok eL
mcodhúnh

A tMűése*Jeloldósa: oóh-otszfuos úlld- & kba*oű l&&,
oh- orszfuos kbahó vtsb, bvbúcsllvá§b, R-tégisQv&ü, tutt*
népmlbést§i tásót, o&otsthos óIldyós&, oó|mg*otszógos
ólln- és mw*qép úlb, oshatstftas §atés- e *ba*ó vúsá, av-
ottüvú§&, av+mgv-aUL e ru*qavasa

§reptember 16. ( srombat): B€ícel , oálí" Deb,í€ceít - av, Fajrz -
oák, Flajdurzoboedó - ok, Kecskemét - av, Kápolrra - oák, Mohács -
oák, Naryoroozi - oák, Nas/íéde - olq Patvüc , av|mgv, Pécs -
ok+av, Répcelak - bv, Sa*ad - arrmgv, Siófok-Kiliü - av, §mged-
Kigkurrdoroasma - oá, T€lás - nmv.

§rep3embor 17. (vasanap)l Ajka - arrrbollrapiac, Ácr - bv, nuU
recerr - av, Duke - bv, Drrufil&úr - oák, Drírarrjvfoos , av" Erdótelek
- oák, Gersekarát - bq Gérce - bv, tlaj&i§mbo§zló - ok, llatvarr - av,
Herrcida - oák, Hódnregóvásárhely - av, Ikrérry - bv, Jászapóti -

aw|-mgv, Jásdényszaru - bv, Kakucs - b1 Kaposvár - ok, Kecskerrrét -
oák, Kendercs - oá, Kerrgrel - tlák, Kbkunfélegháza - av, Kötelek -

ol& Kun§renúnikló§ - oák, Ivíagruhertelend - bv, lvíárry - bv,
Mstolc - av, Mkosszéplak - bv, lvíorror - oák+rngv, Móralr,alom -

oák, Nagkrrizra - av, Noda - bv, Orosháza - av, Öcsöd - oák, Pá-
kozd - bv, Páznárrdfalu - bv" Pécs - oák és av, Répceszernere - bv,
Sándorfalva - bv, Siófok-I{iliti - av, §ülysáp - oák, Sdszvár - oák é§

arrlrngv, Srcged - av, Szombathely - §q Ter{rry , oálr, Tiszakéc§ke ,

oák, Tokai - ott, Újti§os - bq Vác - bv.
§reptember 13. (hétíó); Jászsz€ntáfidíás , fu Kapuvár, é Kör-

merrd - oák, Lovászpdoru - oák, Vereseg5iháza - oák.
§repúember 19 (ladd): Fels&ryeád - oák, Hatvan - oák, M}tályi

- oák, §mmbaíhely- oák.
§repí*mber 20. (saerda): Polgár - oák, RudaMrrya - oáik.
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§repúember 21. (csütöríök): hvafok - oák, Edeláty - oák,
§zeptsmber 22. fuéntek): Szombathely - ok, Vérnérrd - oák,
Srepúenber 23. (smmbat): Debr€cen - eq tlajdrlrmbocdó - ok,

Kecskemét - av, Ivíadaras - ori,lq Nlá8ocs - odk, Pécs - ok és av, Sárbe,
gaíd - oák, Siótbk_Kititi _ av, Szabadfudvég - ok.

§reptember 24. (vasánrap): Alat§rán - bv, Alcsutdoboz - bv, Bé.
kesszerriarrdrás - oá,lt, Csoma - av, C§ongrád - av, Csönge - bv, Cse
röbrek - bv, Debrec€íl - av, Felsópakorry - bv, Gomba - bv, Flatvarr -
av, Hó&nezóvás&íety - av, }Iajóiszobosdó - ok, Izsák - oák, Já{< - bv"
Já§zal§ó§zent§/örs/ - orárk, Jászfényrzaru - oák, Kapowár - av,
Kecskeínét - av, Kemme§sömjén - bv, Krrriheryes - oák és kjv, Ms-
kolc - av, Narykára - oák, Na5&órOs - oák, Na64ótfalu - bv, Orosz-
lfoiy - bv, Pá§áó - av, Péc§ - oák és av, Pécsvárad - oáq Sáíke§zi - bv,
Siófok-Kiliti - av, Szeged-Ki§kundorozsma - ok, §zeged - av, Szirák -
oák, Smmbathety - kjv, Taíná§i - av és oák, Tápióryön5re-Telekge.,
rendás - bv, Tömörkérry - bv" 7qlqqrent8ót - av,

Szeptember 25. (héúfő): Kormend - oák, lltíartorrvásáí - oák, §z§
csérry - orik.

§reptember 26. (kedd): Nagóorzsony - oák, §ajókaza - oák,
Szombathely - oák.

Srcptember 2t (csütöríök): Ki§b& - oáq Saíkad - oát §zarry -
o\ Pécs - R,

§zeptember 29. (péntek): Dévaváírya, öá, Péc§ - R, Szombat-
hety - ok.

Sreptember 30. (smmbat): Debrecerr - av, Qá - oá,, Iüjdurm_
bo§zló - ok, Isaszeg - o§k+R, Já§zfuok§állá§ - ot Kecskemét - av,
Kóröstarcsa - oá; Kószeg - lv, N4ezóberény - av, Pécs - oák+R, Si&
fok-Kiliti - av, Szabadhídrég - oáq Szaí,k - oák, Tomaszerrtjakab -
oák, Zaber - oák.

dd Jd C dd a{ ü aJa addaJ Jad ad+l aJidadddaJ{d{ddaidadJJidJ
A lavetkzző onleormánwti ulés

I995. szeptember 264n lesz a Faluházban
{adiddadddaddJJJrddddJdddddddJJJddaólJJJdJdaJdJJdd
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,E[.,KEL|í,, A ru,uíI{t&osuí/(K
Szepternber 9-én tárotta Crengelén az e§kövójéi a közínú\relódé§i

elóadónk, Horváth Irrén és l"arrtos l§h,áíl. Az esk{ivó után a nászrép
autóba sáll| és Csongrádon tartotiák meg a lagzit mivel a vólegérry
ottani illetóségú. Az elképzeté*nk srerint Cserrgelérr szeretnének lets,
lepe&i, aí,íál is inkább, mivel a f&j az áltaIárros iskola diákönkof-
mányzatának a vereóje lett.

Mindkét i§rl házas a kultr.rrális terttleten dolgozik, és blarrrk ben-
rre, hogr a ktizségiink is sokat profitril majd tevékenysegükMl! Már
eddig is büonyítottak a kiállltások és má§ köunüvelódé§i rcrrde-
vények szerve.zésével.

§ok boldogságot ktci és Pityu|

MolnárMlrály
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A szwttEx( fu-rrn v.
A lo§sai vértarrirk 16l9-bel a reformáció i&jén adtúk élafitket

hitükért, 1995. júüus 2-ám avatták óket szerrtté, mely nóry orság
közö§ öföme volt,

§rent Márk Horvát-§zlavóni{ban
galletett, Tanulmán;vai után pappó szen-
telték. Iskolaigazgató, késóbb karronok
lett" tObbszOr ievékenykedett Kassán ig.

§zent Menyhért ósei lerr$lelek
voltak. Jezsuita atyakfut Kassán a csá-
sári kaíonák lelkigondozását vegede.

§renú Pongrác Istrán mas/aí n§,
mesi családból sármazott ErdélyMl.
Jezsuita rendben missziós mwrkát vál-
lalt Kassán,

A vallás rnegújitá§áía t&ekedteh
oktató-nevelő t*ékenységet végezteí
nagl szeretettel és ttlre.lemmel, Sokart
követték tánítá§ukát. A tagikus ese-,

mény az erdélyi fejedelem bevonul,á-
sakor történt, Néhárry hajdrl megtámadta
a katolikus papokat, arra akarták
kényszedteni óket, hogy taga jók meg
hitüket. Retterrtó ldrrások kozott meg-
ölték es srerryvlzgödörbe dobták óket. A
véítailrk földi lnaradvárryait Kassán a Szent Eraébet székeseg;ilrázban
a üsáelet{llre épltett oltárba helyedék el haláluk 30Gik éfordulóján.
Több iínaíneghallsatá§ töítén kürbenjáfá§ul§a. Reméljük, ho5l
könyörögnek értttnk, hogl a Mllanbaui nemzetiségek és vallási
kousségek tagiai kölc§önös szeretetben és bizalomban élenek
egmással.

§reirt Róra a bérmálá,skoí kapta eá a nevet. Dél-Am€rika §záínáía
jelentós e5rélriség volt, Férjhez akarták adni, de ó elcsrlfltotta magát,
haját levágatta, kezért foró mésáe mártotta" vasóvet és töviskororrát

kőrösl Márk kanonok
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hordott. l60&ban óltöttre magáía a domorrkos }raírnadftídi nóvérek
ru}rájáí, késóbb megalapítotüa a nói rerrd kolosúorát. Az:t rallotta:
'..,hiába adja orla testét égó óldozatul, ln szeretet nincs bemte, mit
sem lnsmál". ÁttandOan Krtszfus jelenlétében ffi, na5lon soka1
imádkozott de fon| szót| himrett, katetmtve!í, Mindmkin se§tett,
rendszeresltette a lúslonr lók golrdozó§át. Szewedé seit Je lajánlo tta a
testt-hlh betegekért, a lelhipósztorokért. IMfu életében sEníkfut
ti§áelték. 16l7-ben halt meg,

Nagr §rcní Gergety púpe ómai §Éírátori cseládMl sdímá6tt.
Níagas tirztréget ölött b€ 32 Arer koráig. Ekkor asz}étikus élete
sárrta magát. Sant Berredek rendjébe kolostorba vonult 590-ben
pápóvá választották, I€g$bb frladatánnk taított]r: a íealebn
helyreállltását és minden néphez eljuftatni a lrttet és hthlrát. Erre a
lözéleti felelősségudata késztette. Elsó pápai t,ette a pestfu eüani
könyör§ó körmenet vol! medtláb érrekelve vorrrrltak és a legerrda
szerint látták §zerrt Mlrály fóaí,sólt" anint a hürcbébe letyede
tángoló kaídját. A jelorés anrlé&ére ma is ott áll a §zobfi az An5ralvár
felett. 854 db "lelkipásáori lewlen maradt ránb sok ma is akbátis.
Példáut: 'Ázt alarom, hogl mindmV pnasaát otlvsold... a netn
keresztényekét is szellden és jóságosan ftezeld. Az ő rcvéltrz, Wk
az e5úúzi rerre szabályoás4 a gregoriforium.

§rcnt Máúé az elró evangéüum snrúje. "Jéans látott ery Ndáté
nevrl ernberl aki ott ult E vámnál. §ált neki: Korress errgern! Az
fötkelt és rryomába rmgódött.n Ís, t ju le a }r{egváttótrm való
csatlakouá§át. Jó megfigreló és €ínlék€aóteh§tséggel rcrrdelkezett.
Tudott tmi és sámolni, sok apó mouaíratot crak ó örrölr{tctt m6.
Feljegzéseket ké§átött és ed foglalta össze Jéi § meíu§ó€ín€netete
utár a Szrrtlélektól veoérelve. Eűséges volt (a nevbtek jelentése is
ez) a véranlságig. Áz trgalmasságot grakofolta, hisz neki is
irgalínaáák. MesletÉnek szf,vfli szerint át: T,üerrr azért jöttern, hogt az
igázaket hívjrn, hanen ho5r bürrOsOket. fuelmasságot akry,ok, rrgn
ádozatot,.. a betegnek koll az orvoe.,. Mer{eúek tegy€tek taníM-
rryommá mindan népet... Én velete"k vagrok...a világ lég€r*éig.'
(ndt,9"o_13)

rnáíryóKárobné



íALvHi\zl HlTtEK

A könyvtÁr nyitvatartása szeptember 15-tól megváltozik! Kedden és

csütörtökön 8-tó1 16 óráig lehet könyv,et kölcsönomi.

Ásztaliteniszezni és biliárdomi a könyvtár nyitvatartási idejében,
wlamint héfőn és szerdán 19 órától 22 óráig lehet.

Nálet ryeblot{aPam hrdal tqdőh & halúh szffil A
foglalleozú,sohal Fejes §hdor és Mészbos Áruaka vaáL A
j elat*a,éseha a fu t bet 1 -j éig ttbon

Iányok, xsmnyok! Tobb sportolÁri lehet6ség rrylük a Faluházbaí,.
§reretrérrk léfughomi ery nói foci és kézilaMa csapatot valamint
amobik csoportot. §ok sueíetettel v&txlk minden sportolrri vágyót!

Áz októbertől ináth nnekhbba vájuk ankat, adk szeretnek zmét
hallsatni és olcsóbban szereílének zenei aryagoütoz hozaijuttí

Lrrtosné Howáih Iérr

8rApOn0O0TT A pOtGÁnűn§ÉB

Úiatl ptgárar bébi szí}letéséről szhnoünunk be. Régi polgá|ő-
flnbtek, Marfus Isuármak és feleségének szeptember 8-án 5 óra 30
perckor megsztlletett Rolatld neul] gletmeke. Á 47 cm-es baba 2620
grammal jött a világra. Soh boldogságot és egészséget klvánunk a
csöppséghez! 

M. M.
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A.IANDEK JATEKOK AZ
oVoDÁNAK

Ismerve az óvoda mai anyagi lehetóségeit, e5. kis leleményes-
séggel olcsó _iátékokhoz sikerult jutLrtnunk a $rerekeket. A Ságma
l'ack Klt, korrzervgyaranak igazgató,i+ Bogdan lmre keszségesen a
polgáórség rerrdellcezesére bocsájtoti l00 db itres, de leárt
korrzervdobozt. Ezeket a dobozokat Turcsán Antal polgáróíiiítk
lailonféle szinrlelcre lefestette. A festéket a polgarórség regi szponzora"
saícs Imre autófestó biztosította.

Mint az alróbi ténykepilrrk is brzonyítja, a kicsik boldogarr vették
biltolnrkba az épitójátékokat.

M.Ní.

(foió: Molruír Mihátv)
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F,ocI KRóxlra
1995. szeptember 3. Csengele - Újszegedi TC 0:2 (0:0)
Verette:Jakug. l00nézó.
Csengclc: Kucsora. §zóó P., Barna, Dóczi, Csókási J., Pataki (P§thó 70),
Dofogi, Lo§onczi, Ti,íi, Pieniczki T, (Kun_Szabó 80'), Muhel.

Az elhn!él 100 9lnban kihasnáfta helyeleil Mi pedíg a jobbnál jobb
heljneukeból sem tudunk a kapuba uláht.

Iíim&tózés: Csengele- Üjgeg€diTC 0;1 (0;l)

1995. szeptember 10. Szegvár - Csengele 4:0 (2:0)
Vezette: Ripchák. 40O nézó.
Csengele: Beírc§ik, Szabó P., Bamn, Dóczi Csóká§i J., Pignic*i T.
eető 80), Dorosi (Kuít-Szabó 88), T{ríi, Frarrcaia" Vigh (Kiss N,
65), Muhel.

Muhelt a 25 percbe4 Dóczit a 30 percben hiállltoltáh" Á két
hispadra kerülése utbl egl jogíabn ll-essel vezetést szereztek a
ínzaiak. Á lcilenc Jővel hősiesen jűszn (védelező) csapafrnk efáradt
a végére. Á 80. és 82. percben a BEK-et nyert laManlgó, Dragan
Bm$aca (CZ Vezda) frét gólt túgott a háIónkba. Á 85. percben az
ellenfél egyikjátékosát is kiállűtotta bíró.

Ifi mérkózés: §regvár - Cserrgele 6:0
Km-§zrbóTibot

aadadtddaca{acícc{dd{a{ca{c{acd{cc{ccdaaa{aadada{{
A Rtwdi Sporhtapot a ro§sz iüí miú I99§. aeptember

23-ra halaszlaíúk In&llts 7 órakor a
pűyúróll

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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I{YARI ELMEI\IYEK
Budapesten a Római-parti Qlermektáborban nyaralunk jlnius

1g-től 23-it.
Hé{ön Szegedről, a Nagúllomástól infultunk vonattal Az

rskohíól Apró Zsolt, Cshtyi Krisztina és én menfrJnk, Á
tóborhebnhkröl nagton szép kihfuis voh a Dmára. Több kallemes
és élvezetes programban volt részünk ez az őt nap dlűft, Héíőn, a2

első rup lnjókirMulást tettllnk a hnhl Kedden az egész napot a
strandon tököttük, este lIevesi Imre glereí*once4iét lallgattuk
meg, Szerdón HEV-vel utazfunk Szentendrére, ahol a sharuent
nézt k meg. Csűíörtökön városnézés, ászM és veülkedő voh. Á mi
csaptunk lett az első a versengésbea. Rengeteg éhnhtyt és barátot
szereztllnk.

Pénteken utaztunk lwza. Én nagna jól éreztem magam és máskar
is szívesen ehnennék!

s',li Gabnello

lw/ lw, \v/

A legszetrb rryari étrnérry sámomra az otasmnági táborozás vott.

Nyole napot töltóttfit Cyradoban, az Adriai-targer paítján A übor
kOmyezete nagron szép volt. Köa/etienül a tenger partjárr furült el.
Né$rrremélyes sátfakben aludfurk. Uszoda" bevásárlóűáe! pffi4
mozi, tevészoba és sportlétesítnerryek tették meg kellemerebbé a
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nyea!Á§L Érde.Le§ progíünokd §Icflleaek számunka
Volhrnk városnézéoen Gradoban, Triesztben, Ligrranoban én V+

lencében. Lipanoban n€yon lz6alma§ voh a Vlzipart- FélÉl,neh§
csúgdát voltalq de minderrt kipóbó{tunk. Legizgalma§Obb a "Kamikgc' &
a 'Fekete Vuk" volr

Velerrcében vaporefióval hsladfirnt v§ig a Canal Grurdén. Ea a
csaoma krnyarogva geü ft a vóío§t Petjáü c§odáláto§áo §zQ hületek-qlá|h*ók 

amelyek töl$fa cölöprócsokon Állnat
MegnÉmk a Dózse-paloíáL Gyt nyóí{i vot a dlrdereul u, óriások

lfocsójc és a fcsEnények, Engem lqiobban a Váóörtt}n &dc&,elt"
Borrlkns§ kforzóe§z"közök€í hasaúltak.

A palota megte&intése után a Szgtt Márk térre &keaünk. Ifi láíható a
vfonyas oroszlán szobor, Velence círn€róll§r- A teíá e vóros nd|grefén€k"

neveik Á tér márványlapoktal van kiíakva é§ áíkádok v€§zik körül.
K0lönlegessége s r€ngetq, galrnb, unelyek nagyon szeüdek. Még soha
nern Iáttam ilyen szép v&ost, mint Velcncc.

}Iazafelé busszrt jötttlnt Augtrión k€r€sufill Fe§ói szQségú t{irt*
láttnm. Harminchét alagítton jöttílnk áí Graz városa nagyon szép voft,

A tóorban br&okd is szereaem, aldkkel mo§t i§ táítom a kapcsoldot
Felejthddlcn marad számomra ez a nyár!

csókkizoltárr

ooo
Nag/on öfiItünk anikn negtudfrt| hogl elmehetb* Bala-

toneárszóra,
Elérkezetl a váma váa nap. Nagl izgalonmal várfuk az indu-

lásl Nag/on hossztl yolt az tr,, Balalonszárszóig, Még aznap firOdhet-
tt&z,k a "maglar lengerben". Az ekő éjnaMn még 2 órakor is fetm
wluk Kedden szinbt rttodhennk egész, nap, Szerdbt elmantbtk
Tihatryba megnéani az apálságot, DéIurán sztnészek jótkk a rábaba
és elóadtak e8, nag,on vidám darabol Csilörtókön sz,intén Ú a
tóparlon vvlfunk Eüötl a búcs,{tz.kodés napja. El*ös,&ztül'd. a
csoptfuezetőhől, és lelszólttltk a buszra. EazaJelé az ,7' mál nem l§
tűnl obal hossztlnak

Na!í,on öfillrbrh míkor meglátuk nüleinkel, mert az az 5 nap is
sobrak tűnt nélkíthlll

ErdéIyí L'íkóna és KuMis Mariann
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í ANE 1/ Nfi,í Ó
1995, saqtelúer e{ső napJán t*gftuűűtt aa lsftoh.
l.ftph ónftor'l}aqa Ldszű tgazg*ó nht 6es!n* runíott az el{au-

&uaű análút, íüMeű,úryMt raúfl 0e eM ostó@n( dwt
ala&e{ő, rují a nlottattNosfrw &ls eJdr,íl@ fun:thríedt4r,?&4: sb,|a
Ifua tanlr abtt b llwítltt nftel ruaftóJél* |tahtút. ffidng úJ uldr
n*Lt és tlnáf iácsi is úfrezett tsftoűnfta. gz 1hfiqslg utáa úúatft az
ogtóEóftoz cxtk(uott és 6aoru&a{a tmtv!Őe ott az oszil$fknft
ftbsutta a wrtnytat@gutd§ ls lrrs fláár,l gót gó& az eftawftuő
in6óL 

'íefőr,, 
eEtar6q 4ál nár ú,íaL ffft{tsfto{atlsftóuI a fiátán

tSa dt a ftapaígt.
ty{fuíal ítákaaístíeftc fu* és ütó§Re{ E[l etbőeőt kktdno í!

t{gltz'ftúór| F.osúÁl)

rrínDETÉsgx
C§üBcle tánya l59. szám alúi ingatlan eladó 3,5 hoH földdcl Norton kút
és ipri run van. Érde}lódni letret Csókási l§25gíhéíÁl a csirketelep
melletL

EIadó I db W-1I400 sonyortaló (I2,UM I|) & 2 ü Philips nano
nmnúor (5,5M I't/ü). É.rdhhődrrt I2h4 Vlsh Afrb Pal^ckozú tÚI
botJóban

Á lúágbolton ,ryiuatarrása megváltozotl. Keddtől pént*ig déluün fél
négfig, szonbaton lz-ig larlwrk lryitva.

NovúbéYIzh@Erzsébet

srÉpttnbGr 4-tól az Amny J. u 6. srám alatü íodrász úrlctbcu mtndcn
hótfón bmtítal rtndelésen van. BcJcltnttaés Baranyat nd&ónál
a ímfi tfoncn vas/ a 3t6 ül4 tclcfon§ámoí.

tr'orczck Adrlcnn hDmcüh3



A Korona söröző |v{ájtls }. u- 51.) nyitavatarlási ideje megváIlozott.
Héfőlől c*ülörtöki§ 7-tőI 23 óráig péntekzn és lasárnap 7aől 24 óráig,
szotnbalon 71ől 22 óráiq lart ,r"vitva.

rüInnbaj,x,ő íéwiiú (íóihép, §zentkép, düaloll síb,) ker€lezatt kápek
érkedek a Presszo melletli airdgboüornba llagsóglóI líiggően ő00,
95a vagy l2S0 ft dron vásátalhalók meg

Nov ákné Vízhónyó Etzs éb el

,4 l'illám é,s ,Sziváruáry K!, lrbagondozó munkásokat vesz fel, Kereseli
lehetőség t5,30 ezer.forint. Jelenlkzzni lehet a volt HonJbglalás majori
telepen,

Bááá§t, §zjmüíst é§ repa§zelet szirllifuist
billerrccsel 1200 Ftlnr3 áron.

végzek. Sóder sállíüis

csókási Tibor
Csengele, Árarty J. u.5. § j86 006

Táp-takarmány knreskttleserneí ópitőanyag áru,sítissal bóvitettem,
10 q íeletti vásárlás €§etén Csengelt teriiletén {lijtalan hiiáozsáüttis!

Baranyl Józseí }meskedó
C.'sengel€" Arany J. u. 1. t3t6 024 radtóE{l6-60/4t0 67t

Bihenős IFÁ-pa! sóder sailtíó§ yóllaloh: 1.100 FVml , Érdektődni lehet
{:§ókást ZoIűónndI a Csengelc, FP.I§ubadaa§ a. I3/A. Wim aW vagy a
.r8ő í7^1 íekíonqh

Családi esentenvekfe {'lákDdálonl, ballagr§ $b..} 220 vohul l]rűködó
hűtőkocsit lehet bórelni Csókasi La§zlótól a Csengelq Petóíl u.20. szám
elatt. 'I'elelbn: 38ó 082.

li',rtesitgrr n tirác}t lakoxágpt hqry 1994. jarrurb l-töl
tágfu vrrozinsal bövúlt a tevekerryrQenr

Yátlalonr ncdó 6 toryra táq szállinír,gá kül-
e* bellbld&r egyarrirrt

Tóth Tibor vrillalkozó Csengelg R&e u. t.
Ieláonlfax:62i386 04ó R.teieíi, 06-6ül ]54 355

06_30l354 355



Vállalom fotó és video felvételek készítésót ( esküvők" lakodal.
mak, családi események stb.), Fotó cikkekct drusítok. Színes
amatőríilm kidolgozás 1 nap alatt 22 Ft/kép óron.

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. 34.

Tel.:364-541 '

Simson kipufogók és eryéb Simson
150 és ETZ 15l motorkerékpárokhoz
csóbban kaphatók a ryártónál:

alkatrészek, valamint ETZ
kipufogók a bolti árnál ol-

Varga Mihály lakatosnál
Kistelek, Tanya 345,

Tel.:386-191

Minden típus(r szivattyú javitását, továbbá háztáji gépekhez való
alkatészek ryártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-gáz szabványos
csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

Tel.:386-017

Garancia felelősség-, casco-, lakás- és varyonbiztosítást köthet
Csengelén. Részletes tájékoztatóval állok a tisztelt üryfelek
rendelkezésére.

Süli Lajosné
Tel.: 386_044

csqloád n

w:lMfuElE|'liEt rn_

A Csengelei Polgárőr Goport támogatóinak
havonta kétszer megietenő lapja

Klt4r. é§ §ol§eoro8í{a: Csengelei Polgárőr c§oport Felelős litrdó Kucsora Péter
szerkclztő§é8| c§en8ele, Felszabadulás u. 1l. Fclclő§ §rcrke§ut& Molnár Mihály


