
V. évfolyam l0. szám 1996. május 15.

A falrrházi rnűsoros
déluúán §zereplői

Cikkíjnk a 136. oldalon található!
(fotó: Csíkos Janos)
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A Falrrnapok 996
programjaÍ

Május 25. (szombat)

9.00 A kisteleki Fúvószenekar szabadtéri músora a Faluház előtt
10.00 Helytörténeti kiállitá§ a könyrtár olvasótermében

Megnyitó beszédet rnond Sá.rrta Ferenc polgri,rmester

10.00 Kézműves foglalkozások a tornateremben (gyóngyfiízés, pa-
pírhajtogatás, agyagozís, sókerámi4 bábkészítés)

15.00 Mesemondó verseny a tornateremben

Május 26. (vasárnap)

9.00 Egésznapos vetélkedő 5 fs vegyes csapatok részére a
Faluház körül

l 1.00 Aszfalt rajzverseny az óvoda meletti utcán
15.00 Műsoros délutiin

Fellép a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, az Aranyeső
néptiinccsoport, a csgngelei Furu|yakar, a csengelei tri,,rsas-

tánccsoport
I7.0O Zenés lovas felvonulás a faluban és lovasbemutató a tejcsar-

nok melletti teriileten
19.30 Vacsorás bá a Faluhriaban

Fellép a kisteleki Pro-Art versenytiinccsoport

Május 27. (hétfő)

9.00 Szabadtéri szentmise és bérmiiűs az emléloniinél
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Tudasttások ox ouodabal
A rendőr és az óvodások

,\-agllcsoportos grcrmeke immel egyik foglalkozásunkon beszél-
4ettiink a rendőrök munkájáról. Próbáltam ismereteiket a való-
ságnak megfelelően alakítani, mivel a mai csöppségek külföldi
akciófiImeken nőnek fel, és azt kepzelik, nálunk is uglanúgl
lövöldóznek, verekszenek, nincsenek tisztában igazi feladataikkal.
Spo/llán jötí az ötlet, hogl meghíluk a mi kjrzeíi megbízottunkat,
és lerajzoIják.

Molnár Mihály az invitálásí készséggel efogadta, és május 2-án
ellátogatott a: óvodába. Csemetéim órömmel váríák és fogadták.
Kó:elebbről megs:emlélhették az eglenruháját, a szolgálati tarto-
:ékok egl rés:ét,

Tóth-Andor Beáta, Horváth Gibor és Sági Ildikó rajzai
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Felidéztük korábbi megbeszélésünket, de akkora volt a grcrekek
megilletődöttsége, hogl kevés dolog jutotí eszükbe. Végül is a
rajzolás volt a íő íeladat, amely ábrázolókészségüket, a megftg,,e-

lőképességüket hivatott fejleszteni, A kész képeket odavitték
rendőrünknek megmutatni. Ekkorra már megszünt a gátlásuk,
körbevették, cseve gte k ve le.

A rajzokkal - amelyelcről másolatot fognak keszíteni a glermekek
magubtak - megajándékozzuk körzeti megbízottunkat, ezzel is
kifejene köszönetünket a foglalkozáson való kózreműködéséért.

Hiszem, hogl féltve őrzi majd, mert ilyen 'fénykép" biztosan nem

keszült még róla eddig!

Anyák napja az Óvodában

Az édesartyák, nagtmamák iráníi szeretet, tisztelet, megbecsülés
elmélyítése eglik legfontosabb nevelési feladatunk az óvodában.
Beépül mindennapi tevékenységünkbe, s az év egl napján
ünnepélyes keretek k)zött is kifejezzük.

Az óvoda fennállása óta tabbféle módon történt a.felköszöntés. A:
első években a glermekek hazavitték ajándékaikat, najd kb. l hó,
nap mulva az évárón mondtak verset, énekelíek. Ez a nem éppen

szerencsés haglomány módosult, végre illő időponíban ünnepeliink.
Idén is bis díszes meghívókat vittek haza a glerekek, és május 3-

án köszöníötték anyukájukat, nappmamájukat. Vendégeink az udva-
ron hallgatták meg a három korcsoport verseit, dalait. Azt, ho31l a
szereplőket nem kellett nagyobb hangerőre buzdííani (zavarva ezzel
mindenkit), köszönhetjük Lantos Istvánnak, aki biztositotta számunk-
ra a mikrofont és az erősítőt.

A míisor után a glerekek átadták a virágot, majd a szobákban a
sajáí készítésű ajándékaikat. A naglmamákat a lányaik is

felkószöntötték, nem csak az unokáik. Az únnepelteket megkínáltuk
sós süteménnyel, amit a csöppségek.formáztak.

Ezekben a meghatódottsággal, örömmel teli percekben az arcok-
ról, szemekből sugárzott a szeretet. Máskepp voltak együtt, mint a
többi napon. A ki nem mondott szavak a simogató pillantásokban
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éltek. Éreztem a világ legcsodálatosabb összetartozásának erejét,
amire csak ők képesek: Anya és Gyermeke. Öröm számunkra, hogy
mi is részesei leheíünk ennek a csodának. A felejthetetlen, meghitt
óvodai egúttlét után ak tehette, hazaviíte g/ermekét, unokaját.

A: esztendő legglönyörűbb napjáról keszült beszámolómat az
iinnepségen elhangzott eg/ik versünk utolsó soraival zárom:
"De anya vagl, a hálát nem igényeled,
Te boldoggá szépülsz, ha évi pár napon
gondolatom és szívem Neked adom!
Hogl elhitessem Veled - mit teglek?
En egész évben.,.
eg,formán szeretlek!"

Kontesz Józseíné

Tőth-cég a BNV-n
Május hónapban rendezték meg a Budapesti Nemretközi

Vásár terü|etén a kőfaragók seregszemléjét. A rendezvényen
kiáltította betűvóső gépeit Tóth Tibor csengelei kőfaragó is, aki
egyben gép|akatos is.

Precír berendezései nagy íi5relnet keltetteb számos külftildi
cég érdeklődött uíánuk Ha minden jól me5r, akkor egr osztník
cég fogia kieárólagos joggal Közép-Erurópában terjeszteni.

A laikus számára is tetszetős gépetcől mindenki art gondolta,
hogy külíiildi gyártmányúak Nézték németne\ ango|na\ de
maryarnak senki, Amikor megtudíá§ hogy azok Csengelén ké-
szülnel akkor megkórdcrtólg hory az Maryarországon van-e?

Bízunk benne, hogy a csengelei konzervek után a beíűvéső
gépek is nemretközi elismerést hoznak kis községünlmek!

M, M.



_ l3.1 _

Május 1-jei versenyeredmények

A munka ünnepén a Csengelei Községi Sportegyesület és a
Fortuna presszó szervezésében zajlottak le a sportrendezvények. A
következő eredmények születettek:

A darts bajnokságon a ferfiaknál cricketben Vörös István, a 301-
ben Kucsora Péter és a legtöbb pont szerzésében Nagy Gibor
győzőtl Az összesitett eredmény szerint Vörös Iswárr nyerte el a
kupát. A nóknél 3Ol-ben Zelei Erika, legtöbb pont szerzésében
Böröcz Katalin győzőtL Az összesített eredmény alapjriLrr a kupát
Zelei Erika vehette át,

A labdarúgó pályán zajlott le a pénzdijas l1-es rúgó verseny. Elsó
Kun-Szabó Tibor. rnásodik Kovács Szih esaer és harrnadik Kitrolyi
Jiinos lett a l6 nevező közül,

A darís-kupa győ:tesei
(fotó: Molnár Mihály)

h#l
,ífihü
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A nemzetközi tekeversenyen az össz teljesítmény alapjá,,tt a győztes

Farkas György (Romrirria) lett. Masodik Csáki Lasdó, a harmadik

Horváth Péter lett, 
K. Sz. T.

Foci króniku
1996. április 28. Csengele - Ünós s:o 1z:o1

vezette: Kubatoücs. 200 néző.
Csangele: Bencsik, Szabó P,, Buknica Pipica Dancsok, Franczia (Krrcsora 80'),

Pigniazki T., ttr, Bitó, Szan}a, Czifra (Dorogi 60'), Muhel (Pataki 38),

Csengelei gólszerzők: Szabó P., Dorogi, Szanka (2), Dancsok-

Kiütöítük az őszi bajnokot !

Ifúsági mérkőzés: Csengele - ÜUés +:2

1996. május l. Csengele - Apátfalva 0:1 (0:0)
Vezette: Farkas. 250 néó.
Csengele: Kucsora, Szabó, Biknicz, Pipicz, Dancsok (Adám 80'), Franczia,
PigniczJ<i, Dr, Bitó (Km-SZabó 70'), Szanka, Dofogi (Turi 60').

Hazai íámadások kózepette Apáfalva egt jó kontratámadással
megszerezte a glőztes gólt.
Ifúsági eredmény: Csengele - Apátfalva 7:1

1996. május 5. Juhász Gy. Tanárképző - Csengele 6:1 (1:1)
Vezette: KósZo. 5o nézb,
Cserrgele: Kucsora, Szabó P,, Pipicz, Buknicz, Molná,r, Turi, Pigniczki T,,

Dorogi. Kun-Szabó. Szanka. Franczia,

Tartalékos csapatunk Dorogi góljaval 40 percig vezetett, ezutá a
napi edzettségben lévő főiskolasok játékvezetői segédlettel csúfos

vereséget mértek ránk,
1996. május 12. Csengele - JATE 1:1 (0:1)

Vezette: Szelecd(ei. 50 nézó,
Csengele: Kucsora, Szabó P., Pipica Buknica Pataki (Ádám 65'), Tóth G., Pig-
niczk'iT., Pigniczki A. (Dancsok 46'), Dorogi, Molnár, Szanka (Kovác§ Sz. 80'),

Csengelei gólszerző : Pipicz.
Jó mérkőzésen mindkét csapat szerezhetett volna még gólt, de

igazságos döntetlen születetí! 
kun_szabó Tibor
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Itú járt Kató néni...
Május 5-én este neves művészek látogattak el községtinkbe. A
Faluházban közel 200 nézó jelent meg a músor megtekintésére.
Fellépett Ihos Józse{ ismertebb nevén "Kató néni", Igazán birta
szusszal több mint fél órág derülhettiink tréf;is történetein. Harmath
Andrea rossz közéízete ellenére a tőle megszokott színvonalon adta

eló az operett részleteket, Madarász Kati jól ismert nótr{Lival, ropogós
cigánydalaival fokoaa a hangulatot a nézók sorai között. Az előadást
Aradszlry László slágerei zá.Lrták, sokunkban nosztalgát ébresztve a
'70-es évek irránt.

Lantomé Horváth Iíén

TaftarüűsOm éImen,uo

Felbuzdulva, tettre Mszen ébredeztem azon a reggelen, Tudtam,
ezer tennivaló vár rám ezen a verőfényes napon. Elképzeltem
ma4amat, ahogl sepr,íivel a kezemben álmodozom, miként fogom
tisztítani a művészek állóhelyét, Elkepzeltem, hognn állok majd
tejes kócsöggel a kezemben - várva Kató néni tehenét. Talán még

feharalni is örömmel fogok, ha eszembe jut Aradszky lábnyoma.
Vérző sziwel íöröltem a csöveket, meft tudtam, ez a nap az enyém -

de estére kelvén ábrándjaimat elviszi a fekte vonat
Kedvenc felmosóvödrömmel sétáltam a hepehupás teremben,

szinte madarat lehetett velem fogatni. Vélvén, hogy Madarász Kati is
hozza majd a legjobb formáját. Századszor fogtam a kezembe a
feltörlő ruhát és arra gondolíam, hogt Harmath Andrea hosszú
ruhája meddig fényezi a szinpad padlóját.

A bordásfalra gebeszkedvén arra gondoltam én - meglepetés lesz-
e ezen szerzemény?

' Faluházi al kalmazo t t "
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VÁsÁn,n*prÁ&.
Á lisíáí a Kereskedelmi ÉIeíbőI veítük tíí, az adalokért nem

tudunk feleősséget vállalni Célszer,íí a vásárt megelőóen a helyi
Polgármesteri Hivatalt íeleíonon felhívni, mert eg,es vásdrók
elmaradhatnak!

A rövidítések feloldása: oók=orutgos állaí- és kirakoúó vásár,
ok=onnígos kirakodó vásár, btrbúcsúvásór, oá=otszágos állatvá-
sár, mgv==munkagépvósár, osk=orsligos seríés- és kirakodó vdsór,
alt=autóvtisát, kjv=köaiti járművásár, R=tégiségvásár, üv-_ünnepi
vdsár, arautóvásár, kjv=köaiti jdrművásdr, R-_régíségvásár,
ütrünnepi vásól

Május 16. (csütörtök): Edelény - oák, Eger - ok, Szeged - ok.
Május 17. (péntek): Miskolc - ok.

_ Május 18. (szombat): Abony - oák, Debrecen - av, Eget - av,
Hajdúszoboszló - ok, Kecskemét - ok és kjv, Kiskunlacháza - ok,
Miskolc - av, Mohács - oiik, Pécs - ok és av, Sárbogánd - orik,
Siófok-Kiliti - av, Szerencs - oiák, Tura - av.

Május 19. (vasárnap): Balassagyarmat - av, Böhönve - oák.
Csrinyelek - bv, Debrecen - av, Dunaújváros - av. Eger - uu, e-Od -
bv, Hajdúszoboszló - ok, Heves - oák és av+mgv, Hódmezővásírhely
- av,Iászapiti - kjv, Jászla&iny - oá{<, Kapowrir - ok és av, Kecske-
mét - oák, Kiskunfelegyhráaa - a1 Krrnszentmá,Lrton - oák, Kunszent-
miklós - oiik, Loviászpatona - bv, Mesaegnyő - bv, Mezőnyrirád -
oák, Miskolc - av, Monor - oák és av, Nagyhalász - ori*, Nyir-
egyháaa - av, Paloüís - orik, Pécs oák és av, Romhálry - oák, Siófok-
Kiliti - av, Szakácsi - bv, Szeged - av, Szolnok - av, Tiszaftildvar -
otík, Ujkér - bv, Vác - orák, Vilmrfury - bv, Zalaegerszeg - av.

_ Május 20. (hétfő): Dédestapolcsriny - oák, Mezőkövesd - oák,
Szécsény - oák, Szil - ok.

Május 2t. (kedd); Eger - ok, Fe|sőnyrárad - orik.
Május 22. (szerda): Eger - ok, Miskolc - osk,
Május 23. (csütörtök): Eger - ok, Szeged - ok.
Május 24. (péntek): Miskolc _ ok.
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Május 25. (szombaí): Alsóújlak - oiik, Debrecen - av, Eger - av,
Hajdúszoboszló - ok, Jászarokszáűris - oak, Kapuvar - oii Kecskemét
- ok és kjv, Mágocs - orái<, Miskolc - av, Pécs - ok és av, Siófok-Kiliti
- av, Tarcal - oiik, Tura - av.

Május 26, (vasárnap): Abony - oák, Balassagyarmat - av,
Csongrád - av, Csoma - av, Debrecen - üv és av, Drrnaftldvrálr - oák,
Dunakeszi - ok, Eger - av, Ersekvadkert - ok, Gyór - bv, Hajdúszo-
boszló - ok, Hódmezővásarhely - av, Kalocsa - oá,,k és av, Kecskemét
- úv és kjv, Kisszrillris - oá.ú<, Kisujszallas - av, Krrnmadaras - orá,k,

Nagyatád - ok, Nagykáta - oák, Nagykőlös - oák, Nyíregyhriza - av,
Orovlii.rry - av, Pélsatő - av, Pécs - oák és av, Pécsvarad - orik,

Siófok-Kiliti - av, Szabadszri,llris-Csintova I. - oak, Szarvas - oák,
Szeged - av, Szolnok - av, Zalaegerczeg - av.

Május 27. (hétfő): Bodvalenke - bv, Kapuvá.r - ok.
Május 28. (kedd): Eger - ok,
Május 29. (szerda): Eger - ok, Miskolc - osk.
Május 30. (csütörtök): Eger - ok, Mélykut - oák, Pécs - R, Sze-

ged - ok,
Május 31. (péntek): Dévaványa - ori Miskolc - ok, Pécs - R.

Onkormdnyzati ülés
Csengele község önkormányzati Mpviselő-testüIete l 996. május

7-én taltotta solon kóvetkező ülését.
Első napirendi pontként a polgármester beszámolója hangzott el

a ket iilés között végzett munkáról.
Az Ónkormányzat 1996-ban 4 uícát tervezett szilárd burkolattal

ellátni lakossági hozzájárulással. A Május L utca, a Vadgerlés utca
és a Móra Ferenc utca valószínűleg julius hónapban elkeszül. A
negledik a Bem tábomok utca lett volna, de az itt a lakók egl része
nem járult hozzá a 20 ezer forint meg|izetéséhez, ígl ez elmarad. A
megépítendő három utca kb. 6.700.000 Ft-bafog kerüIni a lakossági
ho zzáj árul á,s o kkal e glütt.
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Környezetvédelmi okok miatt foglatkoni ke_lleU a lakossági és

, gy ii r r" nrrlri, elhe lye zé s év el. A j öv őb e n. n e m.. l e h e t a s ze,m,é t t e le p e n

eThe lyezni, hanem a' Jászszentt áizlón működő szennyllizt e l epre lce ll
e]s:áltítani, ahol 70 Ft/m3-es áron fogadják (+fwarköltség), A jövőt

irúnn, Urgohrok folynak kóaégünkről a K3n13,7yarral eglütt

biépitendő Őővezetéiről, mely megoldaná az elszállítást,,
'Á közoktatási törvényben fogíatuk szerint megh,irde.tett iskola-

igr=grrii ai,ilÁra 1 pályazat 
'érÍezett 

be, melynek elbirálása folya-

matban van.
i ,,olt homokbánya területe - mely nem hivatalosan_műkódött -,

eleglengetést ,yrrí é, be lett lelepine nemyryáry! , Sajnálatos
jáős, iog, o bltekpités után 87 ű-ot elloptak illetéktel,enek,'" 

Íiroá1Í 
""pirenái 

pontkent foglalkoztunk az ]996, májtls 25,27,

kö:ötti Falunapok program javaslatával, 
Juhász JózseJ

képviselő

Úiatt dar{s,verseny a Korona sörözöben

A Korona sörözőben rrrájus 12-én immáT a harmadadik daíts-baj-

nokságot rendezték meg. Az eredmények a_következók 
..'"'ffik;rb." 

a bainot'Vigtr Attila lett 48 ponttal, Mrisodik helya

Horváth Péter (53), a harmadikat Dóczi János (99) szerezte meg,

:Oi-ten CsOkrlsi Tibor végzett az élen, Mrásodik Dóczi lanos (l0),

a harmadik Csriki László (16) lett,- 
a r.grám pont dobá§ában Kucsora Péter diadalmaskodott 498

oonnui-n touábbi sor.end: Vigh Anrla (484), Dóczi Jai,ryros (450), Itt
'eia.rn* megjegyemi hogy Vigh Zsolt az elődöntőb_en 628 pontot

il;' ; i"gtlŰt'"t a Lajnóksrá,gok sorrin - de a döntőben csak a 4,

hehet tudta meg szerezni."-Üj';senjá-ként 
került lebonyolitiisra _a 

Shanghai-fele játék,

rUÚJ" u iu:iot Vígh Attila lett 63 ponttal, Masodik helyen Dóczi

Já,nos (53), ; harmúikon pedig Kopasz József (28) végzett, 
M. M.
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1996. nráJrrs a6-árr (wasár:rrap)
19 óra 8O peraes kend.e,ttpl

F"ALUNíAPI tsÁkAT
r:endeziink a cseng;elel Falrrlrrázlrant

Fellépneh a hisfelehi Fro-Krf íáncsíudió
versenyíáncosai.

Menü: morhopörkölt,

A ponót a ltisteleki sánta p€nckar
saol§áltatja.

Belépőj egyek május 24-ig elővételben
vásárolhatók Víghné Juhász Anett palackozott ital
boltjában (Május 1. u. 52.) 700 Ft-os egységarban.

Polgárőrség
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Seíg,F Hff

Egy kellemesen hasznos nűp

Mentiink, láttunk és Otodik helyezést értiink el az iryrills 25-én
megrendezésre került elsósegélyrryujtó versenyen Csongrádon.

Reggel nyolc óra tájban indultunk, és felkészítő tanrárunk, Nagy
Czirók Gyönglvér tanárnő "kínai termésí' kívá.rrt nekünk, Megkap-
tuk a doppingszeriiLnket, ami egy-egy csoki volt. Tehát útrakelttirrk
Lantos Iswán segítsége révén. Utkózben csatlakozott hozziltk lca
néni a kisteleki Vöröskereszttől, Az úton jól éreztiik magunkat, s
mikor megérkeztiiLrrk, meglepődve rillapítoth-rk meg a viiros tisáasá-
gát. A verseny az ljűági Hrizban került megrendezésre. Izgulni
kezdtiink. Mi is részesülhettiiLrrk a csongrádiak vendégszeretetében.
Rövid beszédet tartottak, majd egy tesztet kellett kitöltenünk.
Sikertilt, Ezutiin követke^eteít az öt karhely, ahol a sérülteket
elsősegélyben kellett részesíteni. Az utolsó kárhelyhez várakoznrnk,
és lca néni inforrníciókat gpíjtött, hogy ne legyünk annyira lehan-
golva az előzó lepontozís miatt. Utoliífua 3 sérültet kellett ellátnrrnk,
közöttiik egy ájultat is. Nagy kapkodázunkban elfelejtettiik a beteg
nyakrfur a ruhánatot meglazítani. Ha tanáí bácsi nem segitett volna,
akkor kisebb lett volna a sikeriiLnk is.

Következett az eredményhírdetés. Az áútalános iskolai kategóriá-
ban ötödik helyezést értiink el a hatból, Ám ha figyelembe vessziik,
hogy a többieket mentősök, sőt dokorok készítették fel, akkor eüs-
merhetjük: ez is kittinő telesítmény volt! Az ajáLrrdékok kiosztasa
urán ebédre invitá,ltak benrriinket. Az ezt követő séta nagyon jó volt.
Utba ejtettiink egy homokóra kiáLllítást és egy fagl1zót is. Egy mólón
fenykep is készült rólunk. Ezután szedtíik a lábunkat a vasútáűomrisig
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és fe|szrilltunk a Kiskunfelegyházi|ía íaííő vonatía. Onnan 40 perces
pihenő után indultunk ugyancsak vonattal szeretett falunkba.

Az Alfild legfasabb vrirosa lenyűgöző! Köszönet jar mindazoknak,
akik ezen utazást lehetővé tették sziimrrnkra!

Eg) űjabb veőenyen...

Május 6-rálrr egy újabb versenyen íitoglathattuk tudásuni<at. A kisteleki
Rakoczi iskolában megrendezett polgári vedelrni vers€íryen az első és második
helyezett a ká c§engelei csapat lett.

Délután indultunt, mégpedig bwszal. A járművUm} egy kissé megkesett az
átsállásnrlü, ezért késöbb erkeztiinl oda. De mégis jobb késön, mint soha!

Beszédet tartott Koepeczki Andráa száaados, majd sorsz{rnokat húztun}.
Mienk a hármas és a négyes lett, Ezuttán egy íes'ú.eí kellett kitölteni (, AZ öt
perc alatt §ikerúlt mind a 15 kerdésre válasa adnun}, Csak egyet hibáznrnk. Erre
a verserr),re is Nagy Czirók Gyöng}ver taniá,rnő készített fel benniim}et, és
jelenléte n}ugtatólag hatott rank. A teszt utálr §orendben következíek a c§apatok,
Nekem a sugárásmáó müszerról es az RBV c§omagról kellett beszelnem. A
többiek eZ idő alatt egy esznéletlent, egy artériás vazést, egy másorlfokú égést és

egy nyilt láb§ártörést kezeltek, A l0 pontból nyolcat kaptml(. Még egy csapat
volt hátra, majd aZ eredmenyhírdetes következett.

Nagyon megörültiiltk, amikor megtudtu}, hogy az első ká helyet a c§ülgelei
c§apatok szerezék meg. A nyaemenyek köztiü az 500 Ft értékű vás:ilrlási
utalvány tet§Zett a legjobban, Eantan vendégül láttak bennilnket. A sikeres
szereplést fagyiással i,innepeltiik meg,

Kó§Zönjü a segítséget, ami nagyon jól jött, és a sz]rkolá§t is! Reméljtik a
megyei verseny is hasonlóan sikeriil 18-án!

Csttlyi Ildikó

Beköszöntött a tavasz

Idén igen hosszu telünk yolt, de végül mégis elérkezett a kikelet.
A hó elolvadl, s a faglok is engedtek a szoritásukból, Megerősödött a nappali

fehnelegedés, s a nagy melegek előhirnökeként beyezették a fryáli idószámítást.
Á gúuölcsösökben - a lemosó permetezések után - kipattantak a rüglek, Nem-
sokára mindeglikilk virógba borul. A tavaszi nag)/takaitást h|i§vét előtt igen sok
munkáí adott. Kikeltek a gabonafékk is, A lermészel nemcsak nóvé4,,világát
ujítja meg; íaunája is életrc kelt. Megérkeztek a kölíöző madarak, s szorgos
munkájukkal íészkekeí épitetíek Példájukat a hazai - télen is itt, ezen a tájon
élő - madQfajták is kjyeíték, s műviiket tojásaikkal terhelték, melyből új élet
születik. A tawN folyók és csatornák nádasaiban hangoskodnak, kuruttyolnak a
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békák. Raizanak a méhek, a darazsak. A frissen sarjadt fű k)ült hangyák s
egléb rovarok cipeh k terhükel FöIöttük színponpá§ virágerdő tenyészik, Lepkek
íucatjai járnah röpk)dnek kj,rülötíük, hangos tűcsökmuzsika közepeíí, A
tavolban nyátfaerdő hajladozik az erősödő szelben. Egl őzpár bukkan eIő,
köriilnéznek, majd egl kicsit nekibátorodva, vigan ropoglatják a dus íüye|
Kolompszó hallik. A mi keí őzünk ijedten csörtet vissza a2 erdóbe, Eg ifiú
fíLfahusánggal kezében h@t eg/ tehenet. Esteledik, Á nap izzó ktongja már a
fák csucsain ül. Híivösödik. A sziirkületben felerősödnek az éj neszei. Á zsongást
gépkocsi zaja töri meg. Hazatérek én is. Reggel uj nap virrad.

I|lennek lálom a kalók által oly sokszor dicsőitett tavaszt, uely talán az éy
legszebb időszaka.

Ápró Z,solt (7. osztály)

(A fenti, figyel€ínre méltó fogalínaást dolgozatk€nt irta Apró z§olt, amüez csak
gratulálni lehet! - A Szerk.)

Hítdetések
Eladó a konzervgyárhoz közeli Csengele tanya 50l. száín alatti tanya
3 hold foldterulette| 2 nortonkútta| villannyal.
Erdeklőtlni lehet Vmga Lászlóná,l a helyszínen.

Eladók új áIlapoű híradástechnikai berendezpsek :

I db SONY SLV-X711 tipusú 4 fejes videómagnó
(irányár: 78.000 F0

I db AKAI VHS inteligení-HQtipusú videómagnó
(irányfu: 61.000 Fí)

l db Samsung színes-íeleíexle§ tv, 53 cm képátmérővel
(irányór: 63.000 Fí).

Érdeklődní leha SüIi IstvónnáI a 06-30/ 139 324 telefonsx,ámon.
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Bitlenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok 1700 Ft/n3. lírdeklődni
|ehet Csólaísi Zoltánnál a Csengele, Felszabadulás u. l5/A. szám
alatt vagy a 386 17J telefonszámon.

Fotó-üdó üdetem új helyen, a posta mellett! Hafőn is nyiWa!
-Igazolványkep, gyermek§orozat, ballagáLs, esküvGlakodalom, eryéb
rendezvények felváele
- Foryképezőgépek, filmek, elemek, albumok, kepkeretek nary válasz-
tékban kaphatók!
- F ényképezőgep javítá§, szaktanácsadá§.
- Filmkidolgoás l nap alatt!

Nacsa Já,nosné Kistelek, Kossuth u. Ió.
rádióO06_60/488 324 o(este) 329 659

Táp-takuruiny kereskedésemeí építőanyag árusílással bővííelrern
I0 q íelelli vásá ás esetén Csengele lerületén díjtalan házhozszáIlítás!
A nyitvatartási rcnd: keddtííl pénlekig 7-1ől 16 óráig, szombaíon 7-1ől

12 óráig.
Baranyi Jóxsef kereskedő Csengele, Arany J, u. 1.

a386 024 ródűa06-60/480 678

Családi eseményelcre aakoclalom, ballagás stb.) 220 l/oltíal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi LaszlótóI a Csengele, Petőfi u. 20,

szám alatí. a386 082

Háztáji gépeküez való alkatreszek g5uártását (fogaskerek stb,) vállalom. PB-
gáa szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb. ) á,llandóan kapható.

Dénes Baliizs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. 8386 0t7

cseno&et /7@W A Csengelei PolgíLrór c§oport námoeBtóinak

havonta két§zeí megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csorgelei Polgárór Csoport Felelós kiadó:Kucsora Peter
Szerkesaóseg: Csurgele, Felszabadulás u,1 l, Felelós szerkesztő: Mo]nár Mihály


