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Píllanatkép a lovas
hemutatóról

A Falunapokról szóló tudósítósaink a ]65. oldalon kezdődnek!
(fotó: Lantos Istválr)
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Hűtőhőz aaatűs
Gsengelén

Május 25-ón fordulóponthoz érkezett Csengele mezőgazda-
sági-kertészeti temelósének lehetősége. A1, 1995. sreptember
elején megkezdődött gyors ütemű hűtőházépítés befejeződöít és

megtöÉént az ünnepélyes átadása.
Az átadáson megielent mintegr 30 íő német iizletemben

valamint kb. 70 ma5iar üeletember és vállalkozó. Mind olyan
prominens szemé|yiség aki részt vett a beruházás építésében,
|étrehozásában, valamint a Vetter Kft.-vel ür|eti-kereskede|mi
kapcsolatba akar lópni. A német üzletemberek mé|tatták a vál|al-
kozást, mivel a mag;rar áru jó és kelendő a nyugati piacon.

A Csengele környékón lakó termelőknek a következő években
lehetősóget ad a Kft. eladhaíó, exportképes áruk termelésére, de
a terrnelőknek is meg kell tanulni váltani és ilyen termékeket
előálütani, hogy a piacon maradhassanak

Reméljülq hogy az elkövetkező években a Cég és a termelők
mind jobban egymásra talá|nalq és mindenkinek hasznos lesz a
kialakuló kapcsolat, 

Bencsik Ferenc
gazdasági ígazgatő

6 raJenrrüűtró ű íorgoruosi rulklzúvróI

Szeretném Onökkel ismertetni a NépjóIéti Miniszter ákal 1996.

iúnius l-ével bevezetett, a fogorvosi ellátással kapcsolatos törvényí.
Eszerint a társadalombiztositásról szóló ]975, évi II. törvény
módosított formája a következő:

A biztosítással rendelkező eglén (bizíosított) az egészségügti
alapellátás keretében térítésmeníesen jogosult az alábbialcra:
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- heveny glulladásos ke:elés
- fogkő eItávolítás, ínybetegség kezelése
- tancéllal végzett szakellátás
- kezelési terv megbeszélése
- l8 éves korig teljes körű fogorvosi ellátás
- nyugdijasok, kazgógyellátoU, sorkatonai szolgálatot íeljesítő,
rokkantnyugdíjas, terhes nők jogosultak a frontfogak glökerkezelé-
sére, fedőtömésre, plasztikus tömésre, kezeléshez történó röntgen
vizsgálatra
- a betegségek megelőzése érdekeben ]8 éves kor alatt évente 2
alkalommal, 18 éves kor feletí évente l alkalommal kötelező
fogorvosi szűrővizsgálaton meqjelenni, különben a té tésmentesség
megszűnik
- ]8 éves korig fogszabályozó kezelés inglenes, ha a fogszabályozó
kezelés ]6 éves életkor betöltése előu megkezdődött. Nem jár a
íársadalombiztosítasi támogatás, sem az omosi munka, sem a
technilrai költséghez, ha a kezelést 6 hónapnál hosszabb időtartamra
megszakították vagt kizárólag esztétikai célt szolgál.

Á fogorvosi tevékenység ]8 éves kor utáni részleges térítés
ellenében a miniszter által meghatálozoft:
- plasztikus tömésre
- gyökérkezelésre, gyókertömésre, a kezeléshez szükséqes röntqen-
vízsgálattal eg tt
- öregségi nyugellátásra jogosulí kor alatt, a részleges hivehető
pótlások, teljes foghiányt pótló munkaN /émlemezek, lögzített
pótlások orvosi munkája térítésmentes, ezek technikai köItségének
támogatására a miniszter rendeletében meghatározottak szerint
- ha közglóglellátasban részesül a teljes vagl részleges kivehető
lemezes pótlások elkeszítésének orvosi munkája térítésmentes,
íovábbá a miniszter rendeletében meghatározott típusu fogpótlások
í e c hnikai költsé 4éne k támogatására a gúglászati segédeszközölcről
s:óló rendeletben meghatározottak szerint.

A fogászati kezelések részleges térítési díjai:
- amalgám tömés 500 Ft
- esztétikus tömés 800 Ft
- gyökérkezelés, röntgen l200 FL
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Az öregségi nyugellátásban részesülők a kivehető részleges,
illene teljes fogpótlások technikai kóltségének 50 oÁ-os téritésére

iogosultak, de rögzített fogmíivekrlél teljes árat kell fizetniük.
Helyileg a Polgármester Urral történt eg)eztetés alapján eglen-

lőre a részleges téritési díjtól eltekintünk a lakosság érdekeben.

Esetleges további felvil ágosítás a rendelőben.
Dr. Balikó Kaía]in

Tudasítasok az aodabal
A Kihívás napja

Május 29-én az előző napi zápor utiin fogvaco$atóan hűvös volt
az idő. Az eső még lógatta a 1ábát, de a reggelizés végeaével tele
hassal, vidiiman kocogtunk a középsős és nagycsoportos gyeííne-
kekkel a nagy sportpriúyrára, hogy résá vehessiink az iskolások
versenyeiben, amelyre előzetesen meghívtak bennünket.

A csoportokat beosztottiá.k a 7. és 8. osztiilyosok mellé, mindegyi-
kiiknek iutott 1-2 óvodás, Pracüjukat fogva rajtoltak az akadril}ver-
senyen, a mieink is lelkesen rohantak padon, talajon, végezték az
ügyességi gyakorlatokat.

Jutalrnul a gyerkőcök Heim Géza kincses szatyrából tapintrissal
vrillaszthattak ajandékot: csokit, cukrot, léggömbOt - ki mit tudott
megkaparintani,

Pihenő után új feladatba vontak be, 50 méterenként lévő állomás-
helyeket érintve trappoltunk hollazán, hol ügetve. A sulisok minden
ponton kérdéseket kaptak, s ha jól válaszoltak, akkor folytathattuk
utunkat. Bezudúlva a célba ismét ajándékhí,nyí§zás volt a jutalom.
Ekkor rruír senki nem didergett.

Az alsósok kerékparversenyét még megnéáetttik, azutrin elcam-
mogtunt az ővodába, mert várt a finom ebéd.
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Délutrin a kiscsoportosok kivetelével a Faluhrázba mentiink, ahol 1

órán át élvezettel hallgattuk a River Band dalait.
Remekül éreztiik magunkat, s remélem, hogy jövőre ismét együtt

lehetiink hasonló közös plogramban!

Gyermeknapi kirándulás

Óvodánrk íavaíy az eringiektől sok egyéb mellett péná is kapott
ajrindékba, amelyet idén a gyermeknap finanszíroziisrira forűtotnrnk.
Május 30-á,n a vegedi Vadaspaíkot tekintettiik meg.

Gyermekeink nagyon vártrik már a kiráLrrdulrist, az idő is kedvezett,
a nap uáu ágía sütött. E onyodalom az&t adódott, a ktizépsósök
óvónójét ágyhoz láncolta a balesete. Megkérttik a sziilői munkakö-
zösség két tagját, hogy segítsen nekiink pótóvónői minósegben.
Köszönjiik Csókási Zoltámé és Srfurdor Józsefiré önzetlenségét!
Komolyan vették szerepiiket, nem a saját gyermekiikkel töíődtek,
hanem az összes gardírozásában részt vettek. Ráadrisul ónköltséges
alapon, s még soöriinket is meghívtriú< ebédre,

Jóllakottan indultun} fel kilenckor a Laczkó zsolt áútal vezetetl
busszal. Egyenletes tempóban hamar megérkeztiilrk.

A Vadaspark egész területét becsülettel bejártuk, sok kirá,nduló-
csopoíttal talrá,Llkoznrnk- A nagyobbak élénken, a kicsik kissé flá,radtan

szemlélték az 59 íéle á.űatot, melyek közül majom legalább 14 fajta
volt. Csemetéink hirfuryoltá.,k a tigrist, oroszlá.trt, eleflí,ntot, zsiíáfot,
krokodilt, de megvígasaalódtak a kétpupú tevékkel, Ámuba
figyelték a zöldszá,rnyú arapapagájok gyönyörű szinét, tekintélyes
méretét, óriasi rikácsolásrit. E madarakkal nemigen lehetrre vitatkoz-
ni, be nem iill a csóriik. A gyermekeknek tetszett még a zebra, a kis
méretú vörös óriáskenguru. A hatalmas teknősöket szabáLlyosan
körülrajongtáLk.

Eltelve a íengeteg látnivalóval és a hosszú vandorlrissa| letele-
pedtiink egy fives terepen, és elfogyasztottuk a magunkkal vitt
szendvicseket, gyiiLrnölcslevet, majd buszra szárlltunk. Hazafelé
néhriLrryan elszunyóká,ltak. Két óra előtt érkeztllnk az ovib4 alvásra
már nem volt lehetőség. Azt hiszem, az anyukrák este könnyen ágyba
csalogathattá,,k a kis turistiákat-
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Utólag kiderult, hogy kiruccanásunk vége sem zajlott símátr. Mi a
faliink szúnyogok támadrásától félttjLnk, de egyet sem láttrurk. Viszont
kullancs potyogott, és több gyermekiink sajnos közelról is megis-
merkedett ezzel az állattal. Ha tudtmk volna erról a veszélytő|
máshpvá indulunk, nem tessziik ki a szülőket ilyen izgalrnaknak.

É)vzárő és ballagás

Ismét vége lett egy érmek niiLlunk, i,innepélyiinkkel lezrirtunk egy
szakasá az életiinkből, hogy újat kezdhesstinrk,

Junius l-jén vendégeink a Faluhrizban gyülekeaek, hogy a tanult
dalokból, versekből rilló ki§ műsort megtekintsék.

Először mi, nagyok lépttimk szírrre, majd a legapróbbak, utánuk a
kOzépsősOk, s a legvégén az enyémek feltarisznyáava elbúcsúaak az
óvodától, elballagtak.

Hatalmas sikert aíatott Siindor Orsika, akiről sokan nem hittek el,
hogy móg csak kiscsoportos. A Vajasprfukó címú hosszú mesét
mondta e| talpraesetten, gyönyönien hangsúlyozva. Biirmennyue
valószerűtlen, de nem volt külön betaníwa.

Minden rendben zajloí|, én is elégedett voltam csoportom
szereplésével, de a technika ördóge belepiszkált a végén. Az addig
tökéletesen míiködő mikrofon rakoncátlankodott, kis zavart okozva
szavalóimná, akik magabiztossígukból veszítve meg-meg torpantak.
Lantos Istviin mindent elkövetett, de a berendezés nem fogadott neki
szót. Talán a mikrofon "hangia" is a meghatódottsá5ól csuklott el,
mint az enyém? Nehéz lett M ő szive is a búcsú pillanataiban?
Az Unnepély után most miár elsősökkel üsszatértíink óvodai

szobánrkba, hogy utoljára együtt lehessiirrk még íövid ideig. Az
elváLís mindig flij, megszokni nem tudom. Jóban, rosszban együtt
vagyunk 1-3 évig. En vagyok a nevelő- (néha mostoha-) aryiuk,
megszeretem Őket. Az első napokban az Ő könnyeiket törölgetem, a
legutolsón a sajátomat.

Legközelebb az iskolai ér,rryión találkozunk, páí peícig ismét az
én gyermekeim lehetnek. Azutá.Ln kezdódik minden elölről...

kontesz Józsefrlé
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A gazdajeglző rovata

Irlősper{i, lr érrléselr Csonp|rá d
m€gu€ rnoaó$aerlasá $ában

1995. év folyamrinr a krirpótlási terúletek I. ftldalapJának árverése

befejeződott. Megközelítően 1 18 ezer hektáT árverés útjá.Ln kerult
magrinkózbe. Az év második felében megkezdődott a kárpótlas II.

ft;ldalapjárrak árverése. A 93 ezer darab részariárry tulajdonből28 ezer

fejeződött be határozathoz aíallal az év végére, de ennek is csak

mintegy 40 %o-akerult átvezetésre a fiildhivataloknál
Csongrád megyét 12 éve sujtja az aszály, illewe egyéb elemi

károk. Az l995-ös évben a megyében összesen 5 milliálíd 44l millió
forint krir keletkezett, melyből például a zöldségfélék jégkitra I25
milliót tesz ki. Az évek óta eladósodott, veszteséges cégek csak a
vagyon felélésével tudtak a minimáLlis miiködésúket fenntartani.

Többen nem tudtak biáosítékot felajrfurlani a banki hitelhez, míg a
most induló kisebb váüalkozók sehol sem jutottak hozzá az

úgynevezett forgóalap feltöltő kölcsönökhöz.
Varhatóan a gíu'olaj á.rának emelkedése az l995-ös aíaíástől az

1996-os aratásig 50 %-os lesz. A ftildgáa áLrrárrak 1996-ban válrható

kétszeri 25 o/o-os emelése, A villamos energia iirában hasonló léptékű

iiremelés várható. Ezen árnöveked ések a mezőgazdaság több ágaza-

tában, ahol tultermelés van, az árakban nem érvényesíthetőek.

Az adójogszabrilyok vátozásaiía csak egy példa, mely hátrányo-

san érinti a termelőket. 1996. janurár l-től nem mezőgazdasági,

hanem élelmiszeripari termék a negyedelt pritaminpaprik4 a tisztított

vöröshagyma, a turó és a savanyított káposzta, Igy ezen termékek

értékesítésekor 40%-os adóelőleget kell befizetni a mezőgazdasági
termelőnek,

l995-ben a magyílí mezőgazdasig 40 milliíT d forint exporttá-

mogatást kapott a költségvetésből, ez az idén nagy valószínűséggel
21 milliardra fog csökkenni. Ennek következtében ez évben a
termelés 25-30 o/o-os csökkenésével lehet szárnolni.
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A pálgáaatok beadásá nak leállitítsáról
A Csongrád Megyei Agrrirkamara elnóksége rnrár 1996. április 5-

én megismerte és áttanulmeínyozta a Földművelésúgyi Minisaérium
közleményét az egyes agrarberuhriaásokhoz igényelhető trárnogatá-

sokra kidolgozott píiyíuatok beadásrfurak leáLllitásáról, Tudomásul
vette, hogy a közlemény jogveni és törvényes, azonban az mégis
megdöbbenést váútott ki. Nem érthető, hogy miért lepte meg a

minisztériumot a pityiaatok lagy száma" mert köztudott, hogy a

mezőgazdasiryi szféra minden szektorában nagy volumenű beruháaási

elrnaradások, recessziók alakultak ki. A gazdasági társas{igaink, a

szövetkezetek, és nem utolsó sorban a mezőgazdasá,gi vallalkozók és

gazdálkodók a pittyiu:atok megvalósulasa érdekében széleskörű
intézkedéseket tettek, pénzúgyi és anyagi elköteleiettséget vállaltak.

Nem kis pénzösszegbe került a páLlyázatokhoz sziikséges tervek,
okíratok beszerzése, illewe elkészítése. Ha bekövetkezne az a nem
várt esemény, hogy ttibb beruházris meghiúsulhat, az rendkívtili
mértékben rontaná nem csak a minisaérium, hanem a kormri.rry

imázsát is, kiábrrándulást és nem sziikséges harrgulati elemeket terem-
tene. Ezért a Csongrád Megyei Agrárkamara kérte, hogy a jogsza-

báLlyban közölt hatá,ridőket ne változtassák meg, a már bent lévő
pályázatokat a meghírdetett feltételekkel birálják el, vizsgriLlják meg a

pénzügyi keretek átcsoportosításrinak eszközeit, és a kormá,rryülésen

a befolyt privatizációs összegből kérjenek a tiuíca ezen intézkedése-
inek vé grehajtasá.hoz fedezetet.

Összességében az elnökség egyhangú véleménye az a kérdésben,

hogy az ilyen aktusok nem tesmek jót az agrárszféta stabilizrá.Llásrfurak,

és egy hosszab távú fejlesaést a bizalomvesztés okán is gáto|iák.

ÜgurO$o$aetás új holgen

Az ügyfeleimet a volt Párthr{aban fogadom ezentul a megszokott
időrendben !

Crregus Siándorné
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rALVNAPol( '96
IJén másodizben került megrendezésre a Csengelei Falunapok Az
elsö napon a Média-6 nevű helyi rádióadó élő könetítéseket
su8ár:ott több helyszínéről. A május 25-27. közöít lezajlott ese-
ményeket az alábbiakban foglaljuk össze.

szombat délelőtt

Vájus 25-én reggel kilenc órakor a kisteleki szimönikus zenekar
czttok zoltán vezetésevel tartott szabadtéri előadast a faluhria előtti
téren.

A műsoruk utrin a kOnyvtár olvasó termében Sá.rrta Ferenc polgár-
mester nyitotta meg a Falunapokat. Itt a Molníáí Mihály által összeál-
ütott he§történeti kiáilítá§t lehetett megtekinteni (aki nem tudta eddig
a kiálitás megnén\ az akon7utláí nyitvatartá§i idejében megteheti),

A továbbiakban a l0 órakor kezdődő kézműves foglalkozásokon a
g_verekek kézügyessegüket, kreatiütrlsukat fejleszthették Franczia
Beáta, Mészá,ros Arank4 Erdélyi Ferencné, Czirokné Kanizsai
Zsuzsa és Lantos Iswán segítségével. Közremííködésüket ezúton is
szeíetném megköszönni!

Lantosné Horváth Irén

Mese- és balladamondó veőeny

Május 25-én a művelődési háaban mesemondó versenlt taítottak.
A rendezvény délután 3 órakor kezdődött.

A csaknem kéttucatnyi lelkes versenyző tObbnyire népmesét
mondott - így szóíakoztatta el a fileg szülőkből álló közönseget.

Az előadás soíozat után a hiiromtagú zsíiri (Heim Gézriné, Bitó
József és Bitó Józsefué) szereplése következett. A nagy döntés
megszúletéséig a kedélyeket a rendezőség üditőitallal hűtötte le. A



-166-

"hatírozat" kOnnyítése - vagy talán nehezítése? - érdekében az iélő-
bizottsag, vagy jobban mondva versenybíróság a szereplőket
korcsoportonkét űjazta. De ne haladjunk ennyire előre! Heim
tanrirnéni - mellesleg rrrásodállrisban a zsííri elnöke - előadta a

szokásos, s mí.,r jól ismert szöveget a zsííri nehéz dolgátől, az
előadások szépségéről, hibá|iról, s hadd ne sorolam továbbl Mind-
ezek ellenére feszülten figyelttik, mikor ér mitr véget eme szóáradat.

Ezt követte a díjkioszt isi ceremóni4 amelyet nem kívrínok részle-
tezni, csak az első helyezettek neve á.üjon itt:

1-2. osztáLlyo sok Gombai Eva
3-4. osaiáLlyo sok Stiü Márta
5-6. osztályosok Pigniczki Anikó
7-8. oszáyosok Apró Zsolt.
Kúlóndfiat kapott Rácz Roland és Vörös Csilla.

Annyit még meg kell említenem, hogy az indulók közül talán
nekem volt a legkönnyebb dolgom: rajtam kivül senki sem rukkolt
elő balladával. A jutalomkOnyvek áwétele utáu: valamennyien - vagy
csaknem mind (értsd: a nyefteseken kívíi] mindenki) - hazaszállin-
gőzozlak. Ugyanis a szentesi Médaia- 6 rádió a gyóaesekkel felvételt
készített, s melyet nagy valószínűséggel le is adott-

Így telt el ez a kellemes délután.
Apró Zsolt

"Tottatúta"
A falunapok masodik napján, vasráLrrrap délelőtt nagy vetélkedés

kezdődött a nevező csapatok között. Veísenyzett itt kicsi-nagy,
gyerek-felnőtt, olyanok, akik szeretik a jó mulatsigokat, játékokat.

A csapatok nagy lelkesedéssel tettek eleget a hol könnyebb, hol
nehezebb feladatoknak. A versenyzők kiélhették halrisz szenvedé-
lytiket az óvoda medencéjében, áwri,,ltoáattak egyiptomi múmiákkri
utazhattak talicskan és még sok érdekes és mulatsfuos feladatokban
vehettek részt. A nyertese, vagyis a hatalmas epertorta
elnyerője a zöld csapat lett- Tagjai: Siánta Ferenc, Sánta Ferencné,



Ceruza elhegyezés közben
(fotó: csóká§i lldikó)

Bencsik Zoltiin, Csókasi lldikó, Varga Szabolcs és Juhász József
Cnatulal a nyerteseknek a rendező Rényi és Lantos hriaaspar.

A délig tartó vetélkedő utiln aszfalt rajzversenyen vehettek részt a
gl,erekek. A sok szép munka közül kiemelkedett Szél1 Zoltín
alkoása

Lantomé Horvátlr Irén

Műsotos déIuídn

Falunap miir sokfelé van, de a mi falunk iinnepének hangulatát
nem pótolja sernmi mris.

A bőséges választékból a vasárnap délutáni műsorról szeretnék
pár mondatot lejegyezni.



-168_

A községtiLnk citerazenekara és kórusa kezdte, mindjárt jó
hangulatot teíemtve. Megérdemelten kaptrik a tapsot a délutá,ít

folyamrán többszór is.

Az "Aranyeső" népitáncosok kidolgozott, gyönyörű músorát

liLthattuk atána. Az iskolások fuvószenekara következett, megleptek

benntinket a csodá,latosan előadott filmzenei feldolgozassal (Kereszt-

apábó1)
Apró Zsolt 7. osztáLlyos tanuló, a versmondó verseny győzteséhez

méltoan adta elő az alkalomhoz illő versét.

Végezetiil a üirsastáncosok tartottak rumba és tangó bemutatót,

ezzel kedvet is csiná.Lltak az esti bálhoz,
Köszönjiik a szervezóknek és betanítóknak ezeket az eínlékezetes

perceket!
Nagy-Czirók Gyöngyvér

"Á ló is benzinneljdr?"

A II. Csengelei Falunapok második napjárr délután 4 &a táj|n
csikósok ostoíának pattogása ébresztette fel lakosainkat, mar azokat,
akik éppen délutárri csendes pihenőjíiket töltötték. Ugy gondolonr,

hogy ünnepségsolozatunk egyik fénypontja volt ez a lovasfefuonulás

és lovasbemutató.
A felvonulók a kocsikon elhelyezett butykosoktó| és az utcákon

ftb. a-5 hefuen) a vendégül látóktól ill. azok boraitól, stlreitől roüd
időn belül kivágák a magas étződött a csikósok bátorságán
is. AZ is tudomasul kellett vennerrr, hogy a lovak hajtóanyaga a 95-

ös oktánszámú ólmozatlan benzin. Ez abból derült ki, hogy az
üzemanyag-utrintöltés céljából a felvonulóknak ki kellett ügetni a

faluszéli benzinlóth oz. F,lég gyorsan kiderült, hogy inkább a lovasok-
nak és a kisérőiknek voltak utr{.rrtöltési gondjaik és nem a lovaknak.

Ezek utrin a falu szélén kucsora sárrdor rétjén (kinek eáton is
szeretném megköszöruri á teruletet ) mutattiik be a csikósok a

tudásukat. Volt, ki a lovát fektette, volt, ki a lovát ültette, s volt, ki
leesett róla.

Hogy mi is a lovas nemzethez tartozunk, ezt nem lehet vitatni,



_169-

ug},anis ezen a rendezvényen, bemutatón több száaan vettíink részt.
L,tólag szeretném megköszönni községiink lakóinak aktivitását, a

kocsival felvonulók kOzremúködését és a rendezőség f;iradságos

munkáját!
Összegezve úgy értékeleíí\ hogy a rendezvényeink soraiból ez a

bemutató is elérte a célját. Fitalok, idősek szívesen láttrik, tapasztal-
ták. hogyan lehet a múltat a jelenbe hozrri.

siinta Ferenc
polgáLrmester

Reggelig tartó mulaís ág

Május 26-ánr este került megrendezésre a falunapi bal a Csengelei
Polgárőr Csoport vervezésében. Dícséretiikre vá!iék, hogy az
elhúzódó műsoros délután miatt a berendezkedésre álló idó miniíftí-
lisra csökkent, de ea kivá,ló csapatmunkával gyorsan megoldották.

A marhapörkölt elfogyasztása utan a kisteleki Pro-Art Tá,,ncstudió

\,ersen}táncosai szórakoáattá,,k a közönséget. Ezutrin kezdődött a

reggeüg tartó tá,rrcmulatsíg, melyet csak a tombola sorsolás szakította
meg egy felóriira.

A vendégek nagyon jól éreáették magukat, voltak, akik csak
reggeli hét órakor tértek nlugovóra.

Lantos Iswán

Bétmálás voll Csengelén

Piinkösd hétfiíjén is izgatottan készülódött a falu apraja-nagyja a

bermálásra.
Az enrlékmű előtti tér mrir fel kilenc előtt me$elt emberekkel,

akik nerncsak testíiket, hanem lelkúket is iinneplóbe öltöztették e

napra. Megható pillanatok voltak, amikor az emlékmű előtt falunk
vezetói és lakosai kegyelettiket rótták le az emlékezés virágaival.
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Harangzúgásra éíkezett meg a püspök úr és kísérete. Az ének
hangia töltötte be a szabadtéri templomunkat. Először Siirrta Ferenc
polgiirmester ur, majd Magyar Mihály bácsi, egyhrizközségi képr,rse-
1ő, a bérmrilkozók nevében pedig Fekete Piroska és Fődi Csaba 8.

osztályos lanulók köszöntötték. A szentbeszéd nem csak a bérmálko-
zók, hanem mindannyiunk lelkét beragyogta, megerősített hitünkben
és szeretetünkben. Büszkék voltunk gyermekeinkre, akik egylrnás

uLíLrr jrirultak a Szentlélek követe elé, fe|venni a bérmáLlkozás szentse-
gét. Minden bérmálkozó kapott ajri,rrdékot is a püspök úrtól - egy
rózsafrzért, ami örökké emlékezteti őket eíTe a napía.

Külön óröm volt szárnomra, hogy középiskolás fiam osztályfi_
nóke és osaá{ytá.rsai is jelen voltak az iiLrrnepi misén, hiszen
"A boldogság ott ta"Líl otthonía,
ahol az emberek elviselik egymást,
ahol az emberek szeretik egynást,
ahol az emberek beszélgetnek egynással,
ahol az emberek segítik egymást,
ahol az emberek iók egymáshoz,
ahol az emberek a kenyeret megosajáLk egymássa|
ahol az emberek egyrnásért imr{dkoznak,
ahol az emberek Isten kózelségét érzik. " (B A.)

Nagy-Czirók Gy<ingyvér

Pünkösd Kupa
Május 26-áLr1 vasámap rendeaék meg Balástyiá,tt a Piinkö§d Kupa nevű autós

rally versenl.
"Öreg" csengelei versenyzőnktől, Csaki Lászlótól dobogós helyezést vá,ftunk,

de most elpártolt tóle a szerencse, A kocsijának kuplunga szétínent, így a
versenyből kiesett.

Az 1500 köbcenti alatti szeria kategóriában egy új csengelei versenyzó is
debúált, it. Csókási Tibor. Meglepetesre III. helyezést ert el Ladájával,

Bízunk benne, hogy ezek után most már csa* a versenypáLiyán mutatja be
autos fudását, megkíméli attól csengele beltertiüetenek lakóit! A sikerhez csak
gratulálni tudunt! 

Mohrir Mihály
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HIRDETESEK

Eladó a konzervgyárhoz közeü Csengele tanya 501. száln alatti tanya
3 hold ftildterülettel, 2 nortonlóttal, villannyal,

Erdeklődni lehet Varga Lászlónál a helyszínen.

Eladók új állapotu hiradástechnikai berendezese k:

I db SONY SLV-X711 ípusú 4 fejes videómagnó
(irónyár: 78,000 Ft)

I db AKAI VHS iníeligent-HQ tipusú videómagnó
(irónyár: 61.000 Ft)

I db Samsung s4ínes-teletextes tv, 53 cm képátmérővel
(irónyór: 63.000 Fí).

Érdeklődni leheí SüIi Istvónnál a OG30/439 324 íeleíonszómon.

Fotó-videó űzletem uj helyen, a posta mellett! Hétfón is nyitva !

- Igazolványkép, glermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom,
e gl é b r e n d e n é nye k fe l:, é t e l e,

- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagy
v ál asztékban kaphatók !
- Fényképezőgép javítás, szahanácsadás.
- F mkidolgozás l nap alatí!

Nacsa Jánosné
Kstelek, Kossuth u. ]6.

rádióa06-60/488 324 a@ste) 329 659



-l72-

Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok 1700 Ft/m3, Érdeklődni
lehet Csóla{si Zoltánnál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Táp-lakatmány keteskdesemel epítőanyag átusílóssal bővíleltem
I0 q íeletíi vásátlás esetén Csengele leúlelén dűtalan házhozszáIlítás!
A nyinaurtási rcnd: keildűl péníekíg 7-í 16 ótúig, sx,ombűíon 7-íőI
12 ótáig.

Bararyli József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

@386 024 rúdióa06-60/480 678

Családi eseményekre (lakadalom, ballagás stb.) 220 Volííql működő
hűtőkacsil lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. @386 082

Háztáji gépekhez való alkatreszek gálttásitt (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáeszabvá'nYoscs""*""u'oo'u":".:;"]"l.,J::##T.lji,Á1'í;*;

cs€no6let /7W A Csengelei Polgartlr C§opofi támogatóinak

havonta kétszer me§elenó lap.ja

Kiadja és sokszorosíúa: C§engelei Polgárór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkesaőség: Csengele, Felszabadulás u, l l, Feleló§ szerkesztó: Mohár Mihály


