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A gazdajeg,lző rovata

Kam,arai ospúáluolt alakuló
frlései

A Csongrád Megyei Agrá,rkamara sorra alakítja meg osztályait.
Júniusban létrejött a növén}termesztés, szrfurtófiildi zöldségtennesz-
tés, a virágkertészet és hajtatott zöldségtermesaés, a gyiimölcs, szőlő
és bor, az erdógazdálkodás, vadászat, a szakképzés, oktatás, kutatás
ós műszaki fejlesZtés, valamint az öntözés, vizgazdálkodás és

meüoráció osztiilya.
Iúüus hónapban még további öt osááy fog megalakulni a követ-

kező helyeken és időpontokban:
Nóvén},termelési vegyes osztaly Makó, Deák Ferenc u. 8. Agro-
Maros Szövetkezet. Júüus 2-rin 9 óra.
Szarvasmarha ágazati osztr{Iy Szegvar, Kültertilet 53. Puskin Szövet-
kezet tanácskozója. Jú|ius 3-án 9 óra.
Sertés ágazati osztály Hódmezővásri,,rhely, Serhráz tér 2. Hód-Mező-
gazda Rt. Huszrir Lajos szaktanácsadó szobája. Július 4-én 9 óra.

Anyaglés műszaki ellátás, szolgáltatas osztáLl},a Hódmezővás.írhely,
Klauzál u. 162. Prodorg Kft. tanácskozója. Jűus 4-én 9 óra.

Á[attartás ve§les osztráLlya (halászatot is beleértve) Szegedi Mező-
gazdasági Kft. ebédlője (Az E-75 fijút melletti Fehértói Halászcsarda
mögötti kétszintes épület) Július 5-én 9 óra,

Az alakuló ülésekre a kamarai tagokon kívül meghívá,st kaptak a
Földművelésúgyi Minisaériurn Csongrád Megyei Hivatalának veze-
t<íje, az érdekképviseleti vezetók és az ágazatok kiemelkedő szakem-
berei. Napirendi pontokként szerepel a kamarai osztaly vezetősé-
gének megvri,iasztiis4 az éves munkaterv megtaígyalás4 valamint az
ágazatot ét intő ajáLnlások.

A téma iíánt érdeklődők a felsorolt helyeken jelentkezzenek!

Gregus Srirrdomé
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Esemónyektől dús, eredményekben gazdag tanévet zártunk a

csengelei oktatás 100 éves évfordu|óján.
A, i.kol" 183 tanutó,jábó| teljesítette a követelményeket 177

fő. A gyerekek szorgalmi átlaga 3,8, példás szorgalm_ú a tanulók
létsrámának 30 oÁ-a, Kitűnő tett Hegedűs Csilla, Kővágó Nóra,

Süli Márta, Pálinkás Gerge|y, Pigniczki Erika, _Rényi Virág
Czombos Regina, Gombai Éva, Erdélyi Viktória, Kuklis Mária,
\Iinkó Ágnes, Apró Zsolt és CsóMsi Zn|tán. Á magatartási átlag
,í,3 - ez jónak mondható, kidvó fegyelmeretlenség nem történt,

Küúnböző versenyeken - kémia, matematika, irodalmi vers-

mondó, vöröskeresrte§, sport, polgárivédelmi - 290-en vettek

részt, melyek közül a nemzetközi kupát nyert polgárivédelmi

versenyt emelném ki (fetkészitő: Nagy-Czirók Gyöngpér),
Terméizetesen a többi versenyen is szép eredmények szüIettek,

köseönet a felkészítő tanároknak!
Elballagott 25 fő 8. osztályos tanuló, ebbő| továbbtanul 23

különbörő szakirányú iskolákban. Sok sikert kívánunk nekik!

Túl vag;runk a tankönywásáron is, sajnos az idén tovább

drágultak á könyvek Ehhez 900 Ft állami támogatást kapoít
min-tlen tanuló, melyet további 1500 Ft követ suept€mberben a

községi önkormányrat támogatásaként.
Ar idei tanévben már életbe |épett a NAT - Nernzeti Alap-

tanterv -, melynek vonzataként struktúrájában várható az iskola

átszervezése; mindez természetesen a még jobb színvonalú

oktatási-nevelési feladatok ellátása érdekében.
Az iskolai munka eredményessége a szülők és a községi

önkormányzat segítségét is tükriizi. Köszönetet mondok minda-

zoknalr, akik az iskolavezetés 5 éves munMját - lrenne külön az

idei tanév nehéz feladatainak megoldását - támogatták,
Minden kollégának jó pihenést kívánva nárom an 1995/96-os

iskolai tanévet ezzel a beszámolóval!
Varga Lászlóné

igangatő
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Zaróníortfat

Junius 2]-én korán ébredtünk. Csanád eglházmeglénk megszer-
vezőjének és első püspökenek, yalamint Boldog Gizella tiszteletére
indultunk uba.

Bakanybél és Veszprém volt a cél. Szent Gellért itt tökötte élete
egl részét. Itt volí Imre herceg nevelője 7 évig, akit szentté tudott
nevelni, majd remeíeként 7 évet töltöít a bakonybéli barlangban. Itt
írta a "Deliberacio" teológiai művet és egyéb irodalmi munkáit.
l030-banjött az ország déli teriileíére, hogl piispölcséget szervezzen,
míg l046-ban vértanuságot szenvedett, A pogányok letaszították a
mai Gel lért-hegyről és aglonkövezték.

Reggel 4 órakor 3]-en vártuk i:gatoftan a bus:t., meg is
érkezett. Mindenki helyet foglalt kssé s:űk kzretek között, Sajnos
íóbb jelentkező nem volt, igl naglobb jármbet nem vehettilnk
igénybe. Soltvadkerten csatlakozíttnk az ott várakozó 5 buszhoz,
melyek Kistelek, Forráskut, Domaszék és Sándorfalva településekről

iöttek. Gyönyörk)dhettünk a szebbnél szebb szokatlan dimbes-
dombos tájban egészen Veszprémig.

Mi eg,, ks pihenőt tartoíttmk, a: útitársaktól lemaradtttnk, a
buszunk megmakacsolta magát. }'em tudlunk a: itnnepi misére
eljutni. Jó időbe telt, míg a s:erelők alkalmassá tették a jármí)vet a
továbbhaladásra. Isy hát mi ott emeltiik lelktinket a Magasság-
belihez. Olyan íürelemmel veftük tttdomásul a történíeket, hogt
bárh épüIhetett volna rajta. Igaz az eső is esett. Ahk a program
szerint teljesítették a tÓ,vet, elázíak, mert l órát glalogoltak a
Gellért kapolnához és vissza. Nekünk legalább volt tető a fejünk
felett.

Tovább indultunN de már visszafelé jöttek a többiek, Azí
tanácsolták: leg,)ünk eglütí a továbbiakban, látnivaló nem igen van
Bakonybélen, spóroljuk meg az utat.

Délután 2 órától 6-ig idegenvezető kalauzolásával Veszprém
neyezetessé4eit néztük meg. Naglon kedvesen minden kérésünlcre és
kérdésünkre választ kaptunk. A Szentháromság tér a főtér a város-
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Ének Gizella királyné tiszteletére
(s^nlo((,ü.iL1)
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há:a előtt, Joggal bitszkék rá: íis:tasá4áért, rendeiettségéért, szép-
segéért a város az első díjat kapta, !'elmentünk a várba, érdekes a
hi:íorony a teíején magyar címerrel. Gyönyör.íi a kilátás. Az érseki
palotában (múzeumi rés:) láthlk Erzsébet (Sissi) királynő bittorda-
rabj ait, miseruhákat, s:en í ségtqrtókat, arcképeket, stb.

Rendkívüli élményí jeleníetí Szent István feleségének, Boldog
Gi:ellának a! ereklyéje előtt fejer hajtani. A: idén május 4-én
soke:res ünneplő íömeq fo4adta a viss:atérő királynét. Flipapi
s:entmise keretében em\ékeztek meg az első maglar király és Gizella
bajor hercegnő házasságkatésének ezeréves éufordulójáról. A Szent
Jobb és a királyné ereklyéje találkozott. Gyermekei és férje halála
utón Gizella királyné Passauban, a niederburgi kolostorban szerze-
tesnőként élí, ott is temették el, Sirja vonzoíta a maglar zarán-
Jokokat, hiszen megmutatta a keresztény szeretet, a híiséges feleség,
a gyermekeiért és népéért élő asszony példáját.

A 40 méter magas várdombról az északi lépcsőkön iglekeztünk a
ralólkozóhelyhez, hogl búcs{ttléve a szent helyektől Isten áldásaval
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induljunk hazafelé. Allandó villámlás világította meg az ulunkat.
Ovatosan kerülgettük a kidőlt fákat. Szerencsére mi nem kerültünk
égi háborúba, csak a nyomait láttuk.

Esíe ]0 óra után érííjnk haza. Fáradtan, de élményekben gazda-
pn hajtotfuk fejünket álomra.

Frányó Károlyné

E*nakUahil* a.va,[ás ",, nuk.loi,h^^

A Csengele történeti kiáLllításhoz gyűjtöttem anyagokat, amikor
véletlenül ráakadtam egy emléktáblára, A felirata ez volt: "Hazifuk
ezeréves feruráLlásti,rrak emlékére Szeged szab. kir. vá.ros l896.".

Hel}.történeti munkákból már tudtuk, hogy a belteruleti iskola
udvarárr lévő öreg épületet l896-ban adtítk át, igy joggal merúlhetett
fel, hogy a tribla valamikor azon volt. Szintén véletlenúl derült ki,
hogy az nem a belső-csengelei iskola falri,Lrr, hanern a templomhalrnin
volt. Az l973-barl történt bezárá§a utáLrr szereltették le onnan.

Ez helytorténeti szempontból lényeges körüIrnény, mert kideíúlt,
hogy a templomhalmi iskola l896-ben épült, nem pedig 1910-ben,
ahogy eddig tudtuk.

Az emléktáblát az eltelt 100 év igencsak megviselte. Tóth Tibor
kőfaragó mester készségesen elvriüalta, hogy aa újra csiszolja és a
megfakult betűket újía aíanyozza, A megújűt rrrárvá.nry lapot Pálinkás
István és az én asszisaáiasommal a beltertileti iskola udvaráLrr álló
épületre szerelte fel (a templomhalrni iskola ma miár magántulajdon).

A 100 éves csengelei közoktatás emlékére Tóth Tibor késziteu
egy új márványtáblát is, így méltóan emlékezhetett meg az iskola a
centenririumiiról. A táblá,kat Srirrta Ferenc polgármester avatta fel a
taaévzirőn.

A táblák elkészítésének és felhelyezésének összes költségét ma-
gáía vá.üalta Tóth Tibor, ezért köszönettel tartozunk neki!

Molnrir Mihrily
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Önkormúnyzuti üIés

Á képviselő-testiitet 1996, junitts 25-én taltotta soron köyetkező

|ilisét a Faluházban.
Először a Polgármester számolt be az elmult ülés óta tóríént

ilntosabb eseményelvől. Ezek a kóvetkezők:
- )Iegtörtént újabb négl utca aslfaltozásának teweztetése, Valószí,

nt|i. iogl júliusban elkezdődnek ezek a munkák, Az önkormányzat és

, Bri rit"a lakói nevében kószönetét fejezte ki a Polgármester úr

Csókasi Tibor vállatkozónak, aki jeleníős összeggel járult hozzá a:
u t c a as zíaltozásának kól tsé ge i he z,

- ,1 máiodik "Falunapok" rendezvényei sikeresen lezajlottak, bizo-

nl,itya azt, hogl a lakosság nagtrl része igérryli és szeretettel fogadja
e:t a íöbb napos programot.
- A kommunális szennyvíz elhelyezésének problémája sokakat

|bglalkoztat. Ez a probléma most talán megoldódik, A konzervglár
nlég az idén épit egy saját tisztitómíivet, A glár igazgatója

ho::ajárult, hogl a kommunális szennluizet ez a tisztitómű

JolgÓ:zza fel, Ehhez egl fogadógaratot kellene keszíttetnünk a
ho-átartozó berendezésekkel, amit kb. 1-850.000 F't + AFA összeg,

ből leheíne megvalósítani. Ezenkíviil löbb szakhatóság engedélyét is

meg kell sierezni. Ha minden sikerül, akkor valószinű, hogl még az

tdén elkeszül a létesitmény.
- Á: Árpád ulcai jáíszólér bekerítésére vásárolt a: önkormányzat

] 00 méier dróthálót, a Polgórmester t|r pedig felkérte a karnyékbeli

s:iilőket, hogl összefogással a munkát vége::ék el. Ezáltal bizton,

ságosabb lesz ajátszótér a glerekek számára,
Következő napirendi pont a Honfoglalás Napján §únius 28,)

()pttsztaszeren elfogadásra javasolt Nyilatkozat ismertetése volí,

E:után a Polgármesíer ur beszámolt a belső ellenőrzést végző

SUMKÓD Kft. munkajáról és annak eredményéről. A vizsgálat az

általános iskolában, az óvodában és a Polgármesíeri Hivatalban

folyt. A .feltárt hiányosságok megszüntetésére, helyesbítésre illene
pó,tlásra intézkedési tervet hlszitett, amit a lrépviselő-testülel

elfogadotí. A testület határozatban utasítotía a felelős szeméIyeket,
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hogl a tervben foglaltakat határidőre végezzék el.

A következő napirendi pont a IL félévi munkaterv elfogadása
volt. E szerint az tllések augusztus ]3,án 18 órakor, október ]5-én
17 órakor és november 26-án 16 órakor kezdődnek. A novemberi
eglben közmeghallgatást is magában foglal.

Az ülés utolsó témái az előterjesztések voltak. Ezek a következők:

- Az Önkormányzat nevelési segély kegészítése címén kapott
398.000 Ft-ot. Ebből az általános iskolai és középiskolai tanulók
t 500 Ft/fő juttatásban részesülnek iskolalátogatási igazolás alapján-

Az általános iskolai íanulók részére még 36.500 Ft átutalása történt

me g é t kezte té s c é lj ára.
- A testület jóváhaglta a Kistelek Környéki Települések Területfej-

lesztési Társulása megalakt ásáról késziilí " Megállapodás"-t.
- Határozatot hoztunk a Kózüzemi Szolgáltató K.ft.-be apportként
bevití íörzsbe té t ér té ke sí.té s érő l.

- Az önkormányzat rendeletet alkotott a: 1996. évi köllségveíés

módosításáról.
- Bizonyára sokan hallottak arról, hogl kö:ségiinkben egl Míivészeíi
Magánisknla kezdi meg míiködését. Ez mindenképpen a glerekek

iavát szolgálja, Az iskolát a Hammidó Kft. míiködíeti, melynek

kepviselőj ével a képviselő-íestület megál l apodást kötött.

Ezután a testület zárt ülésen folytatta munkájót.

^*,;ií;:!ű

Foc.í kt őníka,
1996. május 19. Kiszombor - Csengele 8 : 2 (3:2)

Vezette: Samu. 200 néző.
Csengele: Kucsora, Szabó Buknicz" Turi, Dorogi, Pataki (Doczi), Dancsok,

Franczia, Szanta, Tóü, Muhel,

Csengelei gólszerzők: Szanka, Tóth.
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) ]atéx,\e:ető megharmadolta a csapatunkat, hogl biztos leglen a
ha:ai gtő:elem. l :1-ra mi vezettünk, majd 8 emberrel is rugtunk
qolr. A második félidőben a létszámhiányos csapahtnkkal nem
rudtunk ellenállni a hazai támadásoknak.
Ifiús.ígi mérkőzés: Kiszombor-Csengele 1 l:0

1996. június 2. Csengele - SziMncs 1 : 1 (0 : 1)

Vezette: Dudogh. 100 néző.
Csengele: Bencsik, Pigniczki, Buknicz, Pipicz, Dorogi, Pataki, Szabó (Kovács
75'). Franczia, Molnar (Szan}a 46'), Czi&a, Dancsok (AdtíLm 60').

Csengelei gólszer ző : P ipicz.
I ga:ságos dönte tlen szüle tett.

1996. június 5, Zsombó - Csengele 0 : 0
Vezette: Keíesztúri, l50 néző.
Csengele: Kucsora, Pigniczki, Pipicz, Buknicz Szabó Pataki, Dancsok, Czifra,
Kun-Szabq Szanka, Muhel,
S:ikrázóan kemény presztirsmérkjzésen közelebb álltunk a győze-
lemhez. A találkozó végére feloldódtak a Mt csapaí közötti ellenté-
tek.

199ó. június 8. Ferencszállás - Csengele 5 : 1 (3:0)
Vezette: Jakus, 100 néző.
Csengele: Kuc§ora, Pignicz*i (Ádám), Pipicz, Buknica Krrn-Szabó, Pataki, Sza-
bó, Dancsok (Kovács), Szanta, Czifra, Muhel,

Csengelei gólszerző: Kun-Szabó (1 l-esből)
Ak látta, csak az hiszi el, hogl akar mi is nyerhettünk volna.
Csatáraink hal l00 oÁ-os helyzetet hagíak ki.

1996. június 16. Csengele - Földeák 1 : 3 (0 : 2)

Vezette: Awamut, l00 nézó,
Csengele: Kuc§ora, Pigniczti (Pataki 75), Buknicz, Dancsok, Dorogi, Ádrtn,
Sz.bó (Dóczi 60'), Francáa, Szanka, Cziaa, Kun-Szabó.

Csengelei gólszet ző : Szanka.
,7 vendégeknek létkérdés volt a 3 pont a bentmaradáshoz. Hazai
iálébezetővel ezt meg is szerezték.
If úsági eredrnény: Csengele-FóldeáLk 2: 1
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1996. június 23. Röszke - Csengele 5 : 0 (2 : 0)
Vezette: Kónya. 250 néző.
Csengele: Kucsora, Szabq Pipicz, Adám, Buknica Pataki (Doczi), Czifra, Dorogi
(Adám), Szanta @ancsik), Trlri, Dancsok.

Megérdemelt hazai győzelem született, de a góIkülönbség túlzott.
Ifúsági mérkőzés: Röszke-C sengele l:0

Kun-Szabó Tibor

Csákí úira a
csúcson!

Június 15-én a s4egedi Cserepes soron rendeáek auíós
szlalomvercenyt, melyen Csóki Lás4,Ió csengelei versenyző tarolt
Nem volí elég nekí, hogl kategóriájában gőüíl hanem megsx,e-

rezfu a abszoltit elsőnek járó díjat ís.
A szegedi etedmény nem voll rossz előjel a hajdúszoboszlói

Startol a bajnok
(fotó: CsáLkiné)



-183-

Thenruil Ifupóhol A június 23-i rally ver§enyen összesen 74 autó
indulí Csáki a versenyauíójóval |'természelesen" itt is diadalmas-
kodotí, gűzött a kategóriájában. Ehhez még párosull, hogl az
abszolút első is ő lett Etre én ís csak azt íudom mondani, amií
barótai: " Ez nem semmi!". Graíulálunk Laci!

A ThennáI Kupán indult egl másik csengelei autós is, ifi.
Csókósi Tibor. O a szérta kaíegórűban a 15. helyezest érte eL

Molnár MihóIy

Uiabb darts-
I,er§eny

Június 30-áLrr újabb dartsbajnokságot rendeztek a Korona söröző-
ben. A következő eredmények születtek:

Cricketben Vígh Auila lett a bajnok 20 ponttal. A második Vortis
Tibor (30 pont), a harmadik Tisóczki Ferenc (l52 pont) lett.

301-ben az első Horvátlr Péteí 1ett. A további sorrend: Vígh Attila
(15 pont), Csókasi Tibor (26 pont).

A Shanghai verseny igen izgalmas volt. A döntőben Vígh Attila és

Tisóczki Ferenc 109-109 pontot dobou, igy az első helyért egy újabb
fordulót kellett játszaniok. Ebben Vígh Atlúa 1l2 ponttal megsze-
rezte a gyözelínet. Tisoczki Ferenc 56 ponttal m{Lsodik lett, a harma-
drk helyezett pedig FődíZoltán2l ponttá.

A legtöbb pont dobásában a bajnok Csókási Tibor lett 443 pont-
tal. A második helyen Kócsó Istvánr végzett 437 pontta\ a harmadik
Tisóczki Ferenc lett 410 ponttal.

M. M.



- 184 _

@ 
'uoácsok 

Görögorsz ágba utazőknak

Az útvonal

A legrövidebb út Jugoszlávirán vezet, de figyelembe kell venni a

magas autópálya diiakat és azt, hogy az otíani rendőrök direkt a

kúlftrldiek bírságolrársara utaznak. Románirá,,rr és Bulgá.ririn keresanil is
el lehet jutni, ott olcsók az üzemanyagok, viszont nagyon rosszak az
utak. Ha valaki ea az útvonalat választja, csak nappal vezessen
ezekben az országokban, hogy észrevegye a fiíuwonalokon (!) lévő
káffiat!

A csomag

A tengerpart mellett könnyen le lehet égni, ezért feltétlenül vigyiink
magunkkal lizcsillapítót és valamilyen égésre való szprét (Panthenol,
Írix). Aki önáLllátrisra készül fel, vigyen magának elegendő iiditőt és

konzervet, mert ezek jóval drágábbak, mint nálunk. Flihetetlen, de

igaz, hogy drága a hal tenger mellet, mert kevés van belőle.

Gyönyörű gytimölcsóket is lehet vrisaro|ni, de honibilis áron, Egyedül
a narancs hasonló lffi a miénkhez. Az üdülőfalukban általában tudnak
a boltosok magyarul, de mi sokág nem tudtunk pl. tejíillt venni.
Akinek erre van szüksége az "Strained yoghurt" néven keres. A
görög arúkon górögúl és angolul is fel van tüntetve az áru neve.

A hatátokon

Áftahban nem probléma, ha nem beszél valaki idegen nyelvet,

Egyedül a Makedón határon kell kitOlteni egy adatlapot, ami szerb és

ango1 nyelvű. A magyar útlevélben is benne vannak az adatok angol
e|nevezése! annak alapjá.rr ki lehet tölteni 90 %-ban, Az utolsó
adatként a gépkocsi rendszámát kell feltüntetni.

(folytatjuk)
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Ellátogatott az iskolánkba Illyés Kinga, EdéIy eglik legnaglobb színésznője.
Marosvásárhelyről jött el hozzánk, Sokat beszélt szülőJ;öldje neyezelessé-

geiről. Nag1lon szépen előadía a Kányádi Sándor által irt yersekel és mesékeí.
Korához képest rendkfuíil fiatalos volt. Be§zéh nek nk a családjárol. Elmesélte a
gyerekkori élmérryeil. Sok érdekességet mondotL kóztük azí is, hogl a Maros
olyan kicsi ott, hog/ át leheí lépni. Nekiink Fuszulyka és Paszllyka cimű mese
letszett a legjobban. Naglon szép hangja van. A műsor után virággal kedvesked-
riink a míiyésznőne k,

Óriilnérh ha máskor is ellátogalna a ni kis íalunkba!

pan, 9^qr., 
u'*'"'*'o'-n",:!,";#

_ tte-tdíru , /r. o arrh.g! ilra|._(a, ál* J* (.1.1te* n<^*l-.,g oá,
lrcochq.; - l:*f , oA) ..,Í*s'7'
1iiL3 ,.rurrJt* 2! .Ct a;-!;p la|r_órel5jQ.e.

/t*c/ett.t

/fql. )rla;. tl.
Jz',Kon-
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Pol$á ruéelelmi D€r§€nU

Kerúleti versenyíink sikereként tovább jutottunk a rnegyei vetél-
kedőre, amely május l8-án kerult megrendezésre Kishornokon,

Nagyon izgalmas verseny alakult ki a mindszenti átaliinos iskola
csapatával - azonos pontszárrot értünk el, Végül mi kerültiin} ki
győztesen, mert az elrnéleti résá mi jobban tudtuk. Azért a két csapat
jól összebarátkozott,

A kelet-magyarországi verseny június 3-án került megrendezésre.
10 rnegye vetélkedett az első helyért. A verseny kibővül, nemcsak
elméleti rész, elcisegélynyujtás, műszeristneret, túlélési csomag össze-
állíttása volt feladat, hanem tiizvédelrni (kószönliik Géczi Jóska bácsi
segitségót!) és kerékpározási tudásunkat is be kellett mutatni, Izgal-
munkat fokozvárr a szegedi rádió interjút készített a P.V.-ezredessel
és a csapat €gyik erősségével, Csókási Zoltárrnal.

HURRÁ! A versenlt megnyert'rik! El se akartuk hinni. megnyer-
tük a kelet-magyarországi verseny,t!

A nemzetközi ifúsági verseny Hajdúszoboszlón volt. itt vendéges-
kedtünk hrirom napig. A feladatok már rnásnilyenek voltak. célzó
lövéseket keüett leadni bukó táblíra, vakvezetés rádióval, gránátdo-
bás, tíizohás célpontra, kosilrlabda, váltófut.í§ keretgázálarcban,
evezős verseny, tömegbaleset, hááart.í§i baleset. A nagyon erős

Vidáman a díjkiosztás után
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mezónyben is sikerúlt kiharcolnunk egy kúlönűjat. Ez a hárorn nap
nemcsak versenyzésre, de egy kis pihenésre és kikapcsolódrisra is
volgált. Nagyon jól éreztiik magunkat!

Köszönjük a felkészítést Nagy-Czirók Gyöngyvér tanár néninek,
i alamint Kerepeczki András százados úrnak a támogatrist!

Hencz Teodóra - Krizsá,n Má,ria

HIRDETESEK
Eladó a konzervgyrirhoz kOzeli Csengele tanya 501, szám alatti tanya
3 hold öldterulettel, 2 nortonkúttal, villannyal.
Erdeklódni lehet Varga Lászlónál a helyszínen.

EIadók új állapoű hiradásíechnikai berendezesek:
I db SONY SLV-X711 tpusú 4 fejes videómagnó

(irányár: 78.000 Ft)
l db AKAI VHS inteligent-HQtipusú videómagnó

(irányár: 61.000 Ft)
I db Samsung s4ínes-telelextes tv, 53 cm képátmérővel

. (iránydr: 63.000 Ft).
Erdeklődni lehel Süli IstvánnáI a O6-30/439 324 íelefons4,ámon.

Fotó-videó íizletem uj helyen, a posta mellett! Hétfőn is nyitva.|
- Igazolványkep, gy'ermeksorozat, ballagás, esküvő-Iakodalom,
e glé b re ndené nye k.fe lvéte l e.

- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagy
választékban kaphaíók!
- Fényképezőgép javitás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatl !

Nacsa Jánosné
Kistelek. Kossuth u. ]ó.

rádióQ06-60/488 324 @(este) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok: 1700 Ftlm3. Érdeklődni
lehet Csólcísi Zoltánnál a Csengele, Felsrabadulás u. 15/A. srám
alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Túplakarruúry, kereskedésemel epítőanyag ámsítással bővíletletn
I0 q felettí vásárlás eselén csengele íeíülelén dűtűIűn házhozszáIlítús!
A nyítvatarlásí rend: keddtű péntekig 7-1ől 16 óráig, szombaíon 7-tőI
12 óráíg.

Baranyi Jóx,sef keteskedő Csengele, Arany J. a. 1.

a386 024 rádióa0660/480 678

Családi eseményelrre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkacsit lehet bérelni Csóktsi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alaíí. a386 082

Hláztáji gepeküez való alkatre§zek g,ártásítt (fogaskerék stb. ) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölóhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balazs vii,llalkozó
Csengelg Felszabadulás u. 3. 8386 0l7

A c§engelei Polgárór C§oport támogalóinak

havonta két§zer megielenó lapja

Kiadja é§ sokszorosítja: Csengelei Polgarór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkesaóség: Csengele, Felszabadulás u,l l, Felelős szerkesaő: Molnár Mihály


