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Eeí lrták CsenpelÁről S5 éve:

C§ENGELEI PROBLEMAK

Az Alfold tanyavilagárrak sűyos kérléseiról rljra meg újra irni kell,
Nerncsak azért, mert eek a kérdesek aímyira égetó jell€et óltött€k sz
idei katasztrofális vizek miatt, harpm azert is, rnert ffiket a
kérdeseket neín lehet a várogi ember sanrUvegérr át néati" még
kevésbé megoldarri. pedig kormáry,rcndeletek is, városi hatósági
intézkerlesek is nem eglsrer csak a városi es a falu§i lakosság érdekeit
és szükségleteit tarfiák srern elótt, mlg a tarrya népének erektól eltéró,
nem egy§zer homlokeryerrest ellerrkez6 vismnyaiól jóésá va5l
teljesen megtbledkemek. Sok sá helyett csak egy pélclát emlitek föl.
Augusztusbarr a szegedi tanyaviláglroz tartrrzó Csergelén voltarn
tóbororrri a szegedi talpasokkal. Szeged hatáábarr, de §zegedtól 45
lcn távolslrgbar. Nos, l00 tábofoá talpas tejsatkségletérrck a
biáositására ajárrlatot kellett kémürk, többek között a szegedi
Kö4orrti TejcsamoHól is, ametynek Cserrgele tizerikáezg holdra
te{edó harárában két fió§a is van. A Tejcsamok azff a tejért, amelyet
ott 14 fillérért vesz á a termelótól, us.anc§ak ott hetyben 22-23 fillért
kért. Itt vary a tej átvéteü árárrak a megállapításánál va5, pedig az
ttdeü hasmn te"térr van a hiba Tessék elkép,zlni e5l kétszres árvláól
sújtott tanyavilágot" amelynek j&ros§z rltíend§lerét - már amermyire
rltrendszerról lehet sá megbolygatük a vizek ós

elgondolni, hory a tehén tulajdorrosa" alci csfis ánattartásMt
sleí€áet perrá ebberr a kataszMfális evb€í,, jó messzire ká§/teleít
elviuri a tejei ezért a n.inimális (vagy maximáis) árff. Es tessék
elképzelni aá" hogr u5larraá a tejet ugranazon a hel}ryn már 8-9
lilléííel drágábban adja a tejkereskedó, arrnak harrg§llyoá§ával" hop
rninél kevesebbet sálllt a talpaatnbomak, amál jobb óneki",, itt
kétségelemrek tartom aá, ho5l illetékes terryezók nem voltak elég
korttltekintók, vag;r legalább is a áldasztfll mellól és rrern a tanyaülág
speciáis termelési, közlekedési es eg5iéb vismnyainak a mérlege-
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ieseve1 állapltottak nieg es/et s nrá§t- Ezt parraszolták fól az
anr*arozuitsfu lnrlcsával kapcsolatbarr is, Körmyú eríp aá felelni,
itog1, gazdaközis§ég mindig elégedetlerr. De kerdem, vq|on lehet-e
ele8ej€tt az a vidék, aínely c§ekély§égefi íÉZete §zerint le8alább
!J o.,o-nJi ániz,kára varq mikor eá a kárt jóvai ki,gebbte minósltették?
LrL eh hsgazdá|íak varyok a fi4 hejártam annak a rendlívtll szonront
hamnak jókora részét (autón: á nenrzetlrözi rtttól az erdésdakig;
kcrsin a plébániátót a ütézi telkek túlsó végéig; ryalogszerrel: az
trrvoslalíól a roharró kellópatahig és a vadgerlés iskoláig), ezt merern
aiJitani, hog}, a iátott teiületen nincs tiz hold krrkoricás, mely eá a
nevet erdemelrné meg ebberr az esós évbeíl (vitéz Kókay mirrtaszerű
binokána} hrkorica-földjét is belértve!). Es teljesen jogosultnak
taítol}l álítn k az ó§dejú bériónek konnvek ki§€fetében kiejtett
parnsát: Tfi vag5rurrk szolgáltatva a jajkiátÁsnal|" IIa ery tizerikét-
ezer holdas teíületeít armyi nem termett, hogl a csetkesáábor
zoldségszilkségletét biáosítarri lehetett volrra" akkor ott éhirxég volt,
van es lesz. Eá az illetékes tényezóknek nem §zabad szenr elöl
tel,esáeniök| Szeged beíerületen lakó köárségének pedis,
elsösorban a váto§ ható§ó€ánek, meg kell haílania es hallgabria azt a
iajkiátást, an rely a Kiskrrrrfélegyházához közelebb eső, de Szeged}rez
tartozo Csengelffil hallaiszik. A halóságnak le5lerr gondja arra, hory
a sregény nepnek vetómagra és kenyérre jusson - idejében!

A tizer*ólezer lroldnak egy lelki és egl tesü orvosa víur. A pap a
kOryontbarr épült plébániábar,., 8z ofvos a vá,rostarrya tószomszéd-
sagaban levó orvosi lakbarr lakik, mindkettó a vasuti állomástól 3 krn-
rel messszebb. A templorn és a kOzponti épület helye már ki varr
jelOlve és talán hamarosarr tBl is épUl az iskola kOzeléberr. Érr, a városi
ember. nem értem, miért nincs az orvosi lakás is az ú. n. központban.
.A, tizenkétezer hr:idon elszórtan éló lakosság orvosi kezelése akkor is
apostoü jellegű murrka maradrrq de megsdrrrre p|. az az arromáliq
ho5l az orvos 5rermekei 4 km-re járjanák majd iskolába. Ez a só
'iskola" itt klilönben is hósies kulhrrszomjat jelent a kis mag;rarok jó
resánek é§ féliő gondo! vary épperrséggel reitegést a tanyai
sallólorek. }te eg5.ik iskola a másiktól 4-7 km-re varq akkor ki kell
rnordsnoín kaeken és mas/aíá& neín be§relhetttnk még rryáron se
kultúrtólénynSl. }la valaki látja a leventeháza! arunk külörrben is
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farryar mosoly Ul az arcár4 különöseq ha arra a nagr távolságra
gondol" amelyról a lewrri*oktató és a ifirlság jó ésm bejár ebbe a
szegáryes leventeotthmba. "Sregérry, m€f,t neín volt több péírc - a
leveniegtesííetnek!- - hallom a mas/arázatot. Emeljürrk kalapot azok
elótt, akik 20 fokos hidegberr úttalan utakon e§eak és eljámak
leraeírtéali! És ha s v&osi sporteryedrlebkrek tud köiteni a város, há
adjon nr é g i n k á b b a kültelki lev€nteotthonoknák!

Erre a üe§oserr ellrarryagolt terüetre minél elóbb, minél tObb és
minél jobbm folsze,í€lt egésxfuttpi épületet" intézrnényt és
személyntet küldjenek az illetéke§ lényezök, Elv€ío, flz i§ esl d,aíab
Szegedl Ée bgalább i§ ar,íryira hmdoája , termékcrrységével - a
nemzet jövójárek, mint a legrneddóbb ter{iletek közé sorolható
körtölté§en belüi úerület!

Dr. Révai Jóasef piarista

Ql,íegjelent a ltatolifus AlJöb 194a. október 1 5-i súmában)

r$Lv+lLzl *1twER
Olrse bevásárló út! Okíóber 27á (pénteken) bcrásárló busrí
indííunk Tricsrtba A réswéteü üj 2000 Fí- Jeloníkeni olttóber
l0-ig lehet nálam a FaluMrban

§Át
Al§kdó népdallörbe és cií+rarsnelrarba várjuk amk jelenÉke-
É§ét ákik sreretik a srép maglar Tó6I{at és srívescn
énekelnének l$rösen e§ íénlént!

Lanúosné Horráth Irón
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ÁJNDÉK A FÁLUHÁZNÁK

A ryaron rerrdezett Cserrgelei Falrrnapok alatt Mthatták olvasóink
\acsa Janosné fotográfus temlészettbíó L.rátüfuicáí. Enől melúm
uiiarom, hogy na5, §ikeít áíetott.

A tarlat behararrgoásara a Csengelei Krónika jrlrrius l-jei sámá-
rrak cimlapjan bemuiatfrrk Nacsfuré Csengelei naplanante cimű
ii-llolar. Eá a fényképet a kiáuitó a csengeiei polgárór csoportrrak
ajarLdékozta. Mvel mi onálló lrelyiséggel nern rendelkczi]rrk, ezffi. a
tbtos egyetertésóvel aá tovább adhrk a csengelei Faluhaz számara. A
irrar kepben ezek utrin a könyvtá,r olvasói ponyorkodhetttk.

Kép és szöveg:
MolnarMiháv

Éfl

.4 htlniros és a polgárőrség uozeíője az átadás után
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üTo VAGY DI§ZiltÓrDNY?

Szepternber 16-áít 21 óra 30 perc üjban a csengelei Kororra sorozó

wrrdégEi - és ezerr lrás srerzóje is - ery különös férryjeleruéget

észleltek a déü egbolton. Tobb fehéres sdnr1 póttyból áló és saját

tengelye kortil forgó ÉíD/t láttá&, ami el}nladt jo]bb,ra" majd p€dig
visízai&t a kiindulási helyére. A tüneínényt több ófón keresztül

lehetett látri, amint ut a mozgrárst végdek. Több cserrgelei Kistelekeíl
és Bakson is látta, Epesek UFGra mások diszkóftíryíE ganakod-
Í,ak, Az esetet ism€,rtetteín a §zrgedi UFO Kutató E$rerület vezet&
jével, aki a veleményét levélberr fejtette ki:

"Előzetes telefonbeszélgetésilnkre hívatknna rz alábbi megállapl,
tásra következtettem. Szept. 16án este 1/2 la Wban Csengelén egl
érdefus jelenségre tettek fgelmeseh. Bi?oilfila többen Uful
'véltek" látni. Áaok számára, akik egt íbadnkh,űli űrjárműre
gowloltak, bizotty ki kclt ábíárrdttani őket. Áz Ön ebnondása és a
klrlhnenyek fipelembe vételével §zinte íe$esen hizárt, hog más
bofuó killdauei jórtak C sengele határábafi.-Áz 

UW-k mozgtísában megftgeltftbb jellemzők: Főleg ójjel 1

és 4 óra kö4ótt várható flegjelerúsük, kiyétebk azért vawtak.

Hirtelen űnnek Jel, fbryesebbek a csillagoblál, mozgásuk cik-
cahkban fgetheit mőg. attűnlsdkkor !a8/ eg/ po tra zsugorodnak

össze, va§ mint amifrar a vilbttyt bltapcsoüuk és a í&ry kialszik
Lehet esetleg az éjszakai égbohon soúíg mozdulatlan, hirtalen

eltítniÉ, majá egt másik ponton bukkan fel. Ilyenlur szokott
áttalában téfugrást végehajtani. A me§ftgelésakkar előlotdtl{
hogt egl reflMgép követte az Uru,t, és utúna íordltva,,[...] Es nég
,alanít Ai a binnyos csengelei eset ep lézeres diszkó íényei
lehettek kutassanak utdna! Tiszfulcttel:

Gombomé Sz, Emília'

A fenüek szerint tehát a falunkbarr tovább kell vámi a foldonldwli
űíi'ejóka! 

M. M.
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A -§Z,rs\WÉtgrc at.

Li§i§ufi §rí Terézlre Frarrcra-
lx;zag "parrónája". 1883-ban 10
eres volt, amikor súlyos betegsé.
g€bol a Salzanya mosolya pó5rí-
rotta m€, Tudta: "A jutalmaó
Isterr }riv most rajtam a sor, "
ImMkomít a lelluk megíéréséért,
s mikor imádsága meghallgatásra
talÁJ| ntwekedett betme a vágl,
hogl napró l-napra többet tegpn
a, eltéveiedettekért. l888-ba1
karmeüta apr{ca lett, Teljes bin-
lommal ráhagatkozott Jéans
végtelen irgalmára, hir hitének
na5l paóbatételeket kellett kiálnia-
34 éveserr, a halálos áryán ígerte
meg: "én róz§aÉ§ót fogok hultatni
az emberelre... lrltldetérem c§ak
most kezdódik.., hog megia-
fit§aíL hogyaíl §zere§sék az Istf.nt. "

Assisi §É Ferenc a§rja kereskedó, korárrak eryik leggazdagabb
embere. A fiú tékozlóan nagilelku volt, az er§zényét tele ararrrryal,
lag5l saját ű§ze§ öltözékét is elajándékoaa. Elelmódját gÉkeresen
mepáltoztatta: belső sugalhtokhoz igazodoft, sokat imádkozott, a
csendet kefeste. Flallotta az evangéüumbarr Jéans szavait: "Menj+,
tek... ne vi5retek magatokkal pérrd, sem tariszrryát, ne legycrr két
nrhátok...n lLk.9,3-5/ Ö sászerint rregvalósítotla: nmedtüb, kotélleI a
derckárL bánrr ruhában - láttuk Assisiberr e téltve óízótt €íekl;éket: az
elhasanált csuhát, zsák lábvédóket stb.. melyek a szerrt úestét fedve -
lárdoro[ p'tédikát, §ó§itott halotiat iámasztott fel. Arra tareke-
deít, terstvéreitőt is azt kérte, hogt Jézus ébtét jelenltsék meg. Ó, a
laihls azt vallotía: "Á lelhek üdvösségéle adamnk a papok melh
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segltségql." AzBpház me$ijulá§ábáfl i§ közr€ínúködött. Valóban az
Üdvödtót hordoáa magábaru a}ngy a srerrt sebek ajándélrát (stigrná,
kat) is megkapta. 1226. október +én hátt meg. Az E5dráz és a világ
e5rUtt térdelt a ravatalánáL A Fertrrc rend megalapítój a, Türelem
glítmölcse a íökéleíes öröm - erre dott példár. N[a is sotffi kovetik.

§lÍ' Lulócs warrgéüsta és smzÁje az "Apostolok Cselekedetein-
nek is- T\rdjuk óla" hogl pog&ry orvos volt. Anüochiában nótt fel, itt
lett keresáérrrryé Pá és Brnóás tarritv&ryaként. Pontosságíól és
hiteksség igérryétől hajtva és a Szentlélektől vezérelve utóna járt
mindannak, amit Kriszfusról hallott. Találkozott a §zűzarryával,

#ógnllt betegekket, a feltárnadt IÁ*tal ir. Jellegzetesoége a
nrüveinek, hogy jelentós résáeteHl csak ó sámol be. Pl. Jélrrs

5rermekségér61. §imeon szevsit 'Ez a Gyermek üügosság a
pogányok megvilágíiá§árs éa dicsóség a te népe&re\ I-melnek!" Az
Egylráz epetenlességét bizonyitja- Lrrkács festó is volt" Neki
tuladdonítják a ómai lvíária lvíaggiore-bazilikábarr órzött Níáíia-képet,
mely sok c§oda kón 6üóje, Dél-Gttlogorságbarr pü§pöl*é.nt műke
dött, mig Patára va§ro§b8n vértanú lett,

§rt ignác még személyeserr ismelhetüe az apostoiokd. Ó az Egl,
ház oszlopa. Antiochia püspöke. Példakéíú áll minden tanuságtevó
előtt. Mélységes alámtosságáért, lóngoló hitéért "Isten hordozójó-
nak" neveztéh A hagromány szerin{ ó volt az a kis5rermelr, akit JéEu§

magáiroz vont, és aá mondta: olla o}yanok nern lesztek, mint ez a
glrermek, íErn mentek be a merrrryek országába.n A fugsága idején
több levelet lrt a kolonbod puspókségeknek. Ifungerilyoáa a
keremténység egy§égé! felelősséget érzeft minden emberért,
küiöróeen a megkeresáeltekért. nSáves€fr feláldomm az életem
érüetek!" Traiarrus csásár idején Rómába hwmlták és vadállatok foga
őólte leten gabon{iát hory váltságűj leryerr embertároaiért. Ümrepe
október 1?-én van.

Frányó Károlyné
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vÁsr\nnlptÁn
,4 listű a Keteshedelnti ÉUWt vúüh fl q, fuak&t íele!ős-

ségel aen la&uh vállghtí Célszqű a vás&t megelbzőm a hefii
Polgbmesleri Eivaíaü telefonoa telhtvni, n eft ege§ vúsboh
ehngadhalnak

Á tőtidftéseh feloldúsa: oólronzógos állrl- és hba*aű vdsb,
aboryúgos hira*odó vtis&, brbílcsítvdsb, F.légiségl,ú,ib,
lufiFnépmlbészd vósb, at-otszdgos úllfrvblb, ottmgr
orsg,úgos úlla- és mm*agQvásb, oslrotszjgos serlés- és
*bakodt| vúvdl, ar-aftó§ú§ú,, w+mgrutL és maakagQnásb.

Ohóbcr 16. üétíó): Egyek - oók Kapowár - ok és oá" Kötmend _ orit,
Mezófalva - oák, §öjtör - oár, §zendr6 - oák.

Oíúóber 17, (}dd): Bódvaszilas - oáq Fe,ítószentíniklós _ oák, Fót -
ot|lq §zombühety - oák.

O!úóber lt. (szcrda): Ir4idúmáná§ - oálr, Iánosbalma - oálr, Rudóánya
- oák.

Október 19, (csüt0rtö}): Edelfuy - oát Karancskeszi - oálq Lqios-
komórom - oálq Okány_- oálq Recály - oólq T&ryó - oól Zrlacgaveg 19-
23. közöü Nernzslozi ö§zi vá§áí.

Obóber 20. (péntct): Bó! - bv, Hódmezóvásárhely - oát Komádi -
oóIL §áívóí - ok Szombathely - ok.

Obóbor 21, (smmbat}; Aszód - oát'' Áwárryrfuó - oá! Dórccen -
av, Hqidurzoboszló - olq Kál - oálq Kec§k€mét - av, Kerelcwháza - oáL
Mezóbetáty _ oák Mohács - oált, Pécs - ok és av, Rácglmó§ - oálq Saíkad -
av, Sárbogárd _ oáb Siófok-Kiliti _ av, Vqiszló _ oák.

Oliúíbcr 22, (vasárnap): Balinks - bv. Békescsaba - av, l)ebrcctn -
av, Gánt _ bv, ll4iditszoboszló - ok, }íüvan - av, Hódmezóvásarhely - av,
Jászjá*,óhalma - oálc Kapo§vár - ry, Kecskerná - av, Krrnmadaras - oát,
Kunszóllás _ oál*, Miskolc _ av, Monor _ oák és av, Móridrida - bv, Pet&
háza - bv, Pécs - oirk és arrl. Pecsvárad - oálq §iófok-Kiliti - av, Szeged-
Kiskundoroxma - ok, Szeged - ey, §zgn§rye - bv, §zombarhely _ !iv,
Szllry - bv, Tokqi - oác. Túrtwe - ojrk, Vashosszírí'alu _ bv.
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obóber 2l}, (hétfó): Cseszreg - oált, Körmend - oálq Móridlida - bv"
Verpelét - oírk.

ohíbcr 24. (lcdd): c§e§m€ (Ker*oújfalu) - bv, Hatvan - oák,
Pincácly - oálq Szombaíhely - oát"

Obóber 25. (szcrda): Kecskernét - ar,, Rakoca - oát.
oBóber 26, (csaúórtöt): Jászszentlászló - oálq K€c§k€ín& - av, Pe-

csa - ok" Szatry - oírk.
Otúóbcr 2?. (péntcl): Y€lvevfuy& - oá, §zombathely - ok.
Olúóber 2t (smmbat): Bag - bv, Csanytele& - oák, Dóre<rn - ar,,

Gyár - o{ H4idúeobovló - ok lászjrokszállás - oár, Kondoros - oálr,
Mágocs - oálq Mindg€nt - oálq Péc§ - ok és av, §iófok-Kiliti - av.

Obóber 29, (rrasárnap}: Békéscsóa - av, Csongrád - av, Csoma -

av, Dórcccn - av" Ecséd - bv. I{qidirszobomló - olq ílatvan - av, Hódmc-
zóvósárbely - ev, M€zótúr - oát Miskolc - al, Norykáa - oálq
N€ráenarcat _ bv, Págtó - err, Péc§ - oák é§ 8v, Róaszentniklós - bv,
Romhány - oál Sik&or - bv, Siófok-Kiliti - arl, Szeged - arl, Tamási - oát
& trl, Tompe - oák" Túrkeve - oát Verpelá - bv, Zalakom& IL (Komár-
város) - bv, Zalág€o€íót - 8y.

Otúóbcr 30. (hótíó): Körmend - oá*, Rábaszantmiklós - bv, 9écsény -
oák Tárnokái - bv, Vámosmikola - oú,lL Vcrpclá - bv.

Ohtóber 31. (Ldd): §ajókaza - oát, Tárnob&i - bv.

BETöRTEr* Az önrgun-oMBA
Az Öregmalom verrdéglóbe ismerálerr tette§ek betörtek. A nyomo-

ás áláeáól Szücs IstváíL a Kisteleki Rurdó*aitárryság bünúsri
osztályának helyettss vemtóje {Ájékoztatta lapwrkat:

"1995. okóber l,jén 7 óra 15 perchor bejelentést tett a Kisteleh
Rendőrlapitáttyság ügleteté?e Kiss Ferenc, a csengebl Öregnalom
vendégk| fulajrlonosa, hogl az éjsznka íolrymán ismeretbn tettesek
behanltak a vendéglő raktórába és amatl elulaidonítottdc 5 lveg 7
deciliteres Whnoskörte pálinkát, egl tveg 5 literes csemege uborWt



-359_

összeröfiek és e&) üve4gel elfulajdon{rowk, l)alamint 20 kg zslrt
l0.500 Ft lrárt okozya,

Áz elsődleges adatglűjtés sotán megúllapltottuk, hogl a cselek-
mény elkövetésével alaposan gwnusíthato D. A. kisteleki lakos,
akinek a lalúsón a házkutatós során 1 Wq WhnoskOrte páknltát
leíoglalfunk. Ezt követően D. Á, nyibtkozott, hogl társai voltak a
cselzkméty elkövetéséhen, Sz. A. és K. T. cseagelei lakosok. Sz. Á.-
rul egfél tmeg Vibnoskörte páIinMt nég leíoglaltunlL A többi efuitt
értéket K. T. a lakásán elrejtette. Miuűn meghallota, hogl D. A. a
cselebnény elkövetését elismerte, a többi étehniszert, illetve italt a
szeméítelepre kivine állítása szerint, és ofi azoktt eldobta. Ezidóig
azok nem ker ltek elő."

Bizonyára sokan ismerik aá a viccet, mi az absmlút pofátlarrság?
Vataki ablakfl atá odaíonditani és bekopogni WC-papirdrr

Valami ilyesmi já{vódoű le az Öregmalomban is, K. T. betöró (rr, mint-
lta mi sem töítént volns, me&iel€nt a vandeglóben szórakomi. Anrikor a
tulajdonos meg|eten| nern hory elosont vokn szégyenébarL han€rn mé8 6t
kezdte el §érte8etni.

Most mar a becsületsertÉsi üry&e is g}újü€ti a pénzt!

MolnarMihály

C§ENGtrLB A §zBNTtr§I B/iDIÓBAN

olrtóber t3-árr" péntekerr k&rcl másfélórás riportmű§ort §ugár-
mít a §tentesi Rádió CsengeléröL A dátummal nem volí
srerencséulr, merí a riporúolcat lrékrer kellett felvenni, mert ar
eredeíi t$nkre ment Á. riportokban lröréleti személyiségek ós
Él}nlkoaók súlrnlúak meg. A Csengelei Krónilo lrövetkcrő
srámában ismertetni fogjuk a besrédelre| ho5r arok is
megismer{ressé§ akik nem íudták a rátlióban meglallg2úni.

nd, M.
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ütrsraErr A,
csrs{grr,rÉqr rqpüLgí

Hossnbb IJúri szítnet után ismét beszélgetésre gúltek óssze a
Csengeléért Eglesulet tagjai. Á jelenleg 16 Jős csapat örömmel
ttyttsíóza, hogl a ryár fofuanán eglesületünket a blróság
bejegnzte, ig, mint hivatalosan nytlvántartába vett sunezet, a
lehetőségei is bőü}ltek

Áz epesalet sz&nbayette, hogxnl épűlt, szépült közséqünk a
tavaszi-ryúi idősmkban Megállapttotfuh hog a§na dolgok
valósulak meg lazségnnkberl, amefukct régen ólnjt a bfusság, de
eddig nem talált nyiíott filekre a lcívánság, az eMpzelés
KialaHtásra kafilt a piactéf, megszépillt a Fakthőz kówke,
Megrendezésre kerültek a Falumwh mely mint lnwmbryteremtő
rendezvétty, igen jól sikefült. Felavatósra keralt az emlébnű,

íejlődött a község tlíhálóata stb. Ezekben a Jejbsztéselorck a
megvalósltósában eglesalennk fuEiai is lészí vefteL H-ki
energiájbnk, s mbadidej ének, ötletsazdagsásffi ft ggyélryéb m.

Jóleső érzés lolt npa.sznlní, hogl az elképzelésekre, javasla-
toftra az Öntarruinyzat vezeűje fogadókész, Nem elutasít, lunem
megoldást kcres.

Felveűdött az ülésen az a gondola| hogl a belterúlet snbbé
tétele mellett, egt akció keretében a lúherületet is szeméfr?rentes§é

kellene tenni. Felnerult twábW eg ,lj szabadidőparldral
epbeépltett játszótér híataHtúsának igénye, mivel a jelenlc§ (n
iskala teűletén) nem hozzQférhető a kapft bezárása miatt. Ezek a
gondolatok meglfelelő hoordtnálós után kafülheffiek maJd
megvalósításra. Elzunk betme, hogl az Ön*ormarynt toyábbra is
ttyitott lesz a tehnertlő javaslatohra!

Egesilemnk azt kéi a bkossógíól, hog még nagnbb odafr-
gle!éssel, ótletekhel, eglmás munkájót megbecsi}lve szépluilk,
rendezztlk lrlimyezetítnket, hogl kellemesen éIhess nk mindetmap-
jainkat! 

BencsikFerenc
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F,oCI KRóxtra
199§. október 1. Csengele - Algt6 4:3 (2:1)
!'ezette: Dudogh. 150 nézó.
Cserrgele: Szabó F.@errcsik 65), Szabó P." Tóth G., BÖröcz, Dorogi,
Pataki 1Dócá 60), Bama" Losonczi,T\lri, Pignicit€i T. (Kiss 88),
Muhel,
Csengelei gólszerző: lvíuhel (4).
Fordutatokban gazdag mérkőzésen Muhel négl remek gólja és a
csapat lelke.sedése hozta első megle II. glőzelmilnket.
Ifi mérkózes: Csengele - Algyó 1:2 (l:2)

1995. olrtóber t. Ülés - Csengele 2:0 (0:0)
Vezetle: lvíarczi, 4010 néá.
Csengele: Kucsora" Szabó P., Tóth G., Böröcz, Csókási J. (Kiss ?5),
Domgi, Pignic?ki T. (Pataki 60), Bamq lnsonczi, Trlri, Muhel.
Jobb erőben lévő ü llésiek a második Jélidőben Jölér*nőttek.
Ifi mérkózés: Üllés - Csen*ele 4:2 (1:2) 

Krrrr-Szabó Tibor

P EDAGÓG t/S KIRÁN Dul,Ás
Október 6-an délután az általárrros iskola és az óvoda dolgoáival

köai§en hrándulni voltrrrrk, 14 órakor indult a buszunk Ópuszta-
szerre, ahol a Nemzeti Emlékparkot jáífuk be. A régebtról ismert
sknazerrt és a mezógazdasági kiáillá§t tekintett{tk meg. A park férryét
új iétesttmmyek ie eínelik. Ilyan a kissé avantgird stilusrl templom,
amely a termésret elvhűség ér meész tijttásol:kal e5ótt sanlid,
esáétikus egészet alkot.

A kirándulas hangulat]ít rontotta" hory nem engedtek bennílnket
lnelitekinterú a Fe§Zty-körképet, amikorra terveáüli. A nagrmérvú
látogatottság miatt csak erte 8 órakor tudhrrrk bejuhri. De ez rrem
szomör{tott et bemunket, mert addig elmenttlnk a balástyai Orchidea
r.endégióbe vacsorázrri, ahol rrag5ron finom ételeket kóstolturik meg.
Az estebed uti,n lisszamentünk fuusáaszere, a}rol az elmaradt
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rograínot pótolfuk.
A Feszty ArpOa etal ké§dtett monumenlális festnény lát\úrya

mindent lcárpótolt hisuen a l00 fó helyett csak 4Gerr mentunk be, i5t
a k{p megtelriniégét nern zavarta a tülzsrifoltsrig, A kfutÉp csodálatos
varazsát ernelte a hrrg és a látv&ry összehangolt egóttese. A kép
körbejárásakor az u, érr:ére iknad az emberrrek, hory az epü oldalon
a szekér zöíögye mes/, a mrársikon pedig lova§c§apat vágiat el. A
kfu€n villódá patak a kóvetkezó kó mög{í esobogva tör eló és

nedvesíü be a partjárr növő grér nörÉrryeket. A 30 percer műsor után

vatarrrenrryierr úg távoáurik, mirrlha egr pillarratra áilq$ü volrn az
idók koilÁtjait: ott va5nnk Árpád mellett, aho5r áttörorik a Veteckei
hfuó sziklái között é§ a Ialorca poítjánál rátekint{lí* a Beregi-
stk§ásí&

Az élmérryeim alryjárr javasolhaíom: alci csak teheti, néze meg a
köÍkéÍ'et! 

Iánto§ I§*áíl

a'HIRDETESEK

Á Csengele, Fekmbaátlás u. 27, szúm alatti ház etadó, Erdeklődni
levélbefi: Szabó tnJosné Baja, Kölc§ey F. u. 5I/C. 6500.

Eládó l kh. jó minóségri, kerte§zefie is alkalínas föld. Viilffrylekóté§
.lr*refuéges. ratulroz Z fu-re, kovegrithoz 200 m-re. Éra*tOrri letret:

Tisócz]§i Józ§ef Coerrgelg Akácfa u. 9, sám.

E|aö lretíó 1t00 ml -es hobbitetek a }abrtarrtgó pálp melletí
Érúrrffiri kM Astt Jár§ü*la C§cmg.i§ iaüla §03. srtm abtt
(konrerrgrár melletí}.
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E]ádó l db W-2l400 §o,myomtató (12.000 Ft) és 2 db Pfulips morro
monilor (5,500 FVdb). Érdeklódrri lehet Vígh Attila palackozott ital
boltjában (tetefon: 38ó 063).

4_ í::::, sörazó fuíájus I. a. 52.) nyitavalartá§ ideje megvúltozolL
Eéfőtől csiltörtöHg 7-161 23 óráig, pmieken és wsáma} 7-úr24 óláig,
szombaton 7-től 22 óráig lart nyifua.

Külijnbüő íemóJrit (tójkép, szentkép, ótlatak slb,) keíatezet képek
kcQhaűr a Prasú neileíd viíágbot omba Nagpógítil írqElíen e:00,
950 vagt 1250 n óron vásfuolhatók meg Hétköyap l5,30-tg 

'aí-tanÉ nytíva.

Nnóhné Vlz}tódyó Etwéh el

4 .yittlr és Szfuánúny Kfi. libagondozó mut]rásokat tvn lel Kereseti
Ie|eóség )5-3a ezet foint. Jelantkemi lehet a wlt Honft§lalás majori
telepen,

Báázá§t, sárrtást és répaszelet §állltá§t
billenccsel t200 F't/mj áron.

Cserrgele, Ararry J. u.5. 8 386 006

Táp-tataruány lrcLtstcdéstnct épitóanyag árusitással bóvitcttem.
10 q íelettl vásárlás osetén Csengelc ter{letén díJhtan házhozszállitás!

Baranyl Józseí terts}edó
C-'sengelg Arany J. u. 1. *3t6 024 údióE06-60l4t0 6?t

Bi]teníts lFÁ-vat:yódet saíItiá,st láualak 1,I00 Ivm3. fuaeúőaat k*a
CsóÍllt Zalítlnnü a Cseagela, Felsubadalls u IS/A. szám alafr wgl a
386 I73 lékíorron

Csnládi esemértvekre (lákodalom, }nllagris só.) 220 Volttal miiködó
hűtókocsit letret b&etrri Csókási Lászlótól a Csengelg Petófi u.20. sám
alrtt. Telelbn: 3Eó 082.

végzek. §óder sállítás

csókási Tibor
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Vállalom fotó és vidó felvéielek késdtését (esküvók, lakodalmak,
családi esemáryek stb.). }'otó ci}*eket árusitok. Sdnes amatórfilín
kidolgoát 1 nap alatt 22 Frkép áí§n.

Nacsa Jáno§né
Kigtele&, Kossuth u. 34" sáín

a 364 54l

§imson kipufogók és eryéb Simsoíl alkaté§zek, valamint ETZ l50 és

ETZ 15l motorkedkpárol<hoz kipufogók a bolti ámál olcsóbbrr
kaphaíók a pgÉírtónái:

Varga Mháy lakatosrrál
Kistelek Tanya 345.sáín

t seo rcr

Minderr üpusü szivat§/tl javitását, továbM lráááji gépelifiez való
alkafuészek ryártását (fogaskerék stb,) vállalom. PB-gáz szabványos
csatlakoá (porkolóhöz stb.) átlandóán kapható.

Dérres Balázs vállalkoá
Csengele, Felszabaórlás u, 3. sám

l 38ó0l7

Garancia felel&ség-, caBco-, lakás- és vag,onbiztosltá§t köthet
Csengelén, Résdetes tájékodaróval állok a tiszt€lt ü5rblek rendel-
kezé§ére.

§üli Lajosné
8 386044

A crcogcd Pob&e ccopoía lhogdób*,
hrvode Lérrct mcgid!ú6 l4ie

Kia{ia é rokrzorodtju Csetgelei Polg&ór Cropct Fd€lú§ tiadó: Nüc86a Pét§
Sz€d<erá6í*: Cr68elg Fe|crqrlsóJlás u.. 1 1 - Feld6c sae*egl6: Mohár Mih$


