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Eil írtúk Csengelérű 30 éve:

A családtagolt is segitettelt
A kalászos vetéseknek eddig már mintegy 40 százaléMt aratták
le a gépek és kézi kaszások Az aratást immár haryományosan az
idén is a csengelei tsz-ekben fejezték be elsőként, A négy közös
gazdaságban - az Arany Kalász, a Honfoglalás, a Vadgerlés és az
Eryetértés tsz-ekben - összesen 2800 hold rozs és árpa várt
aratásra. Ennek mintegy 90 százaléMt kfuzel vágták |e, s kedden
estére az utolsó renddel is végeztek Több mint 600 szövetkezeti
gazda vette ki részét a munkából, A, aratás idejére hazajöttek az
iparban dolgozó családtagok is és nagy segítséget nyújtottak az
új kenyór betakadtásához.

(Megielent a Délmagyarors:óg 1966, jitlius 28,i számában)

El§og;rnak a földes utcák
Szépülő falunkban egyíe gyakrabban láthatjuk, hogy ftildes utcáin-

kat gépek durkálják fel. A mrrnka rnegy éjjel-nappal, és ki-ki vérmér-
sékletéhez, inteligenciajá.üoz mérten viseü el az ezzel jaró kellemet-
lenségeket.

Július hónapban aszfalt burkolat került a Móía Ferenc, a Bem és a
Vadgerlés utcáka, és elkésziilt a Május 1 . utca maradék része is.
Polgrá.rmesteriink masfel éve egy utca aszfaltozilsát ígérte évente, és -
mint tapasaaljuk - ezt jócskán túlteljesítette. Igy már csak két lénye-
gesebb utca (Honfoglalás és Egyetértés) maíadt hátía.

M. M.
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85 nritlió db konz,ernr -
ninőségi kifo$rfis nélkiil

Bes:élgetés Bogdán Imrével, a Szigma-Pack Kft. üglvezeíő
igazgatójaval

O\,an információkat lehet ha|lani, hory a csengelei konrerv-
gr árban nagyseabású beruházások lesznek Mi igaz ebből?
]-A Jelenlegi-tulajdonos 1995. januar 1. óta működteti a konzerv-
g},áíat. l 995 . évben a múszaki színvonal megtartás.í.r4 valamint
epiilet felújításra kózel 40 millió forintot koltöttiink.

1996. éwe az infiastruktúraí,üs rendszer korszerűsitésére kény-

szerül a gyá,,r. Ennek keretében önáilló villamosenergia elóáüítrási

lehetőségről kellett gondoskodni, elsősorban az á,,ramkimaradások

knedése, valamint i katasztrOfa helyzet esetén az errergiaellátás

biaosításara. Az tpari viznyerós biztonságanak megíeremtéséhez
métyfirású kutat fuíattunk. A gyár által kibocsájtott szennyvíz olyan
min§5§giiy{ történő tisztításá,h oz, hogy az műszaki paramétereiben a

kömyezetvédelmi előirrisoknak megfeleljen, Onálló szeruryv,iaisaító-
mű létrehozxát kell megvalósitanunk.

A tenneléssel kapcsolatos beruházásaink.
- a termókek csomagolásához komplett csomagoló berendezést,

- dobozos á,ruk betöltéséhez töltőgépeket,
- a gőzenergia előállitásához nagy te||esítményű kazant vasaíoltunk.

A fenti beruháaások egyúttes ösvege varhatóan 60-70 millió
forintba fog kerülni.
Hallottunk arníl, hogy az önkormányzat is beszáll a víztisztómű
megva|ósításába, és ennek fejében a lakossági szennlvízet is oda
lehet vinni. Megéri ez Onöknek?
- A két dolgot külón kell keze|ni. Szó sincs arról, hogy az

önkormíLrryzatnak a váűalati beruhazasokba be kell wriLllnia. Egy
egészséges kapcsolat része - amennyiben ehhez a hatósági engedé-
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lyek rendelkezésünkre áltnak-, hogy a gyrár kózelében a községi
kommunáüs szennyviz fogadása egy fogadóba kerül sor. Innen a
szennywíz a gyítti tisztttó és elvezető rendszeren megy tovább a

Csengele-Balrástya érbe, majd tovább a kiskunmajsai befogadóba.

Etthez az elvezető iá,rkokat a gyá.r betonoztatta, kitisztíttatta, A
kiskunrnajsai csatornakezelővel - rnegállapodás értelrnében a gyár
költségére - a folyamatos karbantartást elvégezeti.
Magyarországon túlkínálat..van a konzervpiacon, több neves
konzervgyár ment tönkre. Önök mivel tudtak talpon maradni,
sőt sikereket elérni?
- A rendszerváltassal nyilvánvalóvá vrilt, hogy az országban a
konzervgyáLrtásra berendezkedett vállalatoknal hatalmas termelő
kapacitás maradt kihasznalatlanul. Ezzel egyidőben kiéleződött a harc
a vevóért, fijleg a belftildi piacon. Mi úgy döntötttinl! hogy
termékeinkből belftildre annyit adunk el, amennyit az átalunk diktáút

áron a vevőink megvesmek - eZ aZ összes termelésiink kb. egyne-

gyede -, a többi termék külpiacon, keleten és délen értékesül.
Más konzervgyarak hatalmas szervezeteikkel nehezen tudják

követni a piaci igényeket. Mi a munkánk eredményességét abban

lá,tjuk, hogy jó a termékszerkezeti,ink, hogy egy nagyon jól szelvez-
betó, nagyon jól dolgozó és iráLrryitó kollektivával rendelkező
középüzem vagyunk. A gyá.r tulajdonosa hossá távú működtetésre
rendelkezik be, a gyrir fejlesaése folyamatos.
Van-e létszámhiányuk?
- Létszámhirá,tryunk nincs. Jelenleg Csengeléről 69 fiit foglalkoz-
tatunk, ez az összes létszámunk 1l3-át adja. Lehetne 1obb ez az
aíány.
Az év elején lehetett olyan híreket hallani, hogy minőségi
problémák miatt nem vettek át ery szállíímányt. Ez igaz, vagt
csak rosszindulatú pletyka?
- Az év elsó negyedében egy orosz ügyfel részére folyamatosan
szálítottunk arut vagonban. Egy ilyen vagonos berakodás utiin, a
kocsik indítása előtt a vevőnk bejelentette, hogy nem aÁja az iríluí
kifizetni. Természetesen a konzerveket nem engedttik el az
állomásról. A magyar vámtörvények értelmében azonban az e1yszeí
vámkezelt árut csak 30 nap eltelte után lehet a vám aló1 mentesíteni.
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igr m rs kivártuk a 30 napot, utána a konzerveket visszaszállítottuk a
gl ar területére, Vaiószínűleg ez az eset adhatott okot a felreértésre.

Ez ér,ben több mint 25 müó db konzervet gyártottunk le, Minő-
segi problémáról jelzést sehonnan sem kaptunk.
Önök támogatják a helyi sportkört, a polgárőrséget és az iskolát.
.{ Csengelei Krónika sem jelenhetne meg a segítségük nélkül.
!íitől van ez a nagylelkűség?
- \em nagylelkűségről. hanem tárgyilagos helyzeténékelésről van
szó Mi tudomásul vesszük, hogy a gyár Csengelén van. Itt dolgo-
zunk napjaink jelentős részét itt töltjük, ennek a közösségnek
r agrunl( a kis része. Természetesnek tartjuk, hogy erőnkhöz képest
ezt a nagy közösséget, annak tarsadalmi és kulturáÜs szervezeteit
tarno gassuk, segítsúk.
}Iit szeretne még közölni olvasóinkkal?
- Mi igyekszünk Csengelén elfogadtatni közösségúnket. Arra kérem
azokat, akik Csengelén véleményeikkel, tá,r:sadalrni szerepiikkel
belbll,ásolni tudják a falu nagyközösségét, fogadjanak és fogadtas-
sanak el benniiqrket. Nern tartaniiLrn szerencsésnek, ha apró élcelődé-

-kkel, indokolatlan hangulatkeltéssel a községben és azon kívül
rontanák a gyri.rról kialakult - nagyon nehezen megszerzett - ello-
gadható véleményt. Ez a községnek is alapvető érdeke lehet a
Jakosság foglalkoztatása szempontjából. Mi továbbra is várjuk a
csengeleiek jelentkezését, hiszen igéretiinkhöz híven minden helyi
munkaerőt, aki az ilyen iizem feltételeinek megfelel, alkalrnazzuk-
Köszönöm a beszélgetést!

Gr -ly)

TeoadAs 9sengelén

Véradó napot tartottunk Csengelón, júlirrs ll-én, csütörtö-
kön. A lakosságból 19 személy jelent m€g, ketten közülük új
véradóként. Egyénenként 400 ml vért vettek le, így a véradás
eredménye 7,6 liter lett.

A tavalyi évet összehasonlítva az ideivel, a tavaszi időszakban
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52-en, télen pedig 29-en vettek résrt a véradó napon,
Százalékban kifejezve községünk lólekszámához viszonyítva a
lakosság 2,45 7o-a állandó véradó, Csongrád megyére néwe el, az
aÁny 7 %o.

Sajnos országosan c§ökkenő tendenciát mutat a véradók
száma, ami minden bironnynl azzal is mag5ranízható, hog5r

semmifóle juttatást nem kapnak ezek a szemé|ye\ még a
régebben érvényben lévő szabadnapot §em. A legutóbbi Vörös-
k€reszt napon szó volt arról, hogy évente egy alka|ommal
szeretnék megköszönni egy összejövetel keretében ezen emberek
önzetlen odaadását, beteg ember"tásaik irányában.

Kívánju\ hogy minél hamarabb így legyen!
vöröskereszt

osengelei gyerekelc
Eringben

Július hónap második fe|ében a csengelei iskolások egy csoportja
a németonszági testvérközségünlq Ering vendégszeretetét élvezte.
Az egy hetes kirándulást két nózőpontból, ery felnőtt kísérő és

egy általános iskolás sremszögéből mutatjuk be.

Kírdndultís Eringbe

Az idén nyáron isméí a maglar glerekelcre került a sor, hogt
kiutazhassanak Eringbe. Már mindenki naglon várta az indulás
időponíját, de még inkabb az érkezést, hiszen a több, miní 12 órás
utazás igen megeröltető volt a kánihia miatt.

Julius ]5-én 17 óra után a kis lkann busntnk végre elérte Ering
határait. A német vendégfogadóink már türelmetlenül vártak
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benniinket, miyel az osztrák-német határon kcsit feltartózíatták a
ke l etről érke:ő de l e gációt.

Sokunkat régi ismerősként üdvözöltek a német családok, de
volhtnk olyanok is, akik először járhatíunk knn Eringben, és először
tapas:talhaítuk meg a ks bajor község vendégszeretetét.

Á rövid eg,, hét leforgása alatt ren4eleg új élménnyel gazda-
godtttnk, sok érdekes programon yehettiink részt.

Megtekintettük Ering vizierőművét, mely Bajorország egt
nag,,obb részét és Ausztria kisebb terijletét látja el eleklromos
energiával. Az erőműben három generátor míiködik folyamaíosan
]938 óta. Közben íöbbször felitjították és legutóbb modern
számítógépes rendszerrel szerelték fel. A számitógépek szakszeríi
kezelését a dolgozók szakirányos átképzésével oldották meg. A
vízierőmű jó munkalehetőségeí íeremt a helyi lakosok számára, 45
e mb ern e k b iztosítj a a mindennapi me gé lhe té sl,

í)géb programok mellett az erinqi strandon tanfolyamot szervez-
tek az tiszni még nem lutló magyar gyerekek részére. Ujabb sikerként
kónyvelhető el, hogy idén ismét megtanulhatoít íszni egl pár
csengelei fialal.

Ellátogaííunk az eringi iníormációs centrumba, melyben megis-
merkedhetíünk az Ering környéki növény- és állanilággal, majd egl
helyi biológia-kemia szakos tanárnő vezeíésével végigiártuk az Inn
folyó környékenek egl részét, mely természefvédelmi terület. A láj
elvarázsolt bennünket vad szépségével, tiszta, friss alpesi
levegőjével, gazdag .faunájával, erős folyásu, csörgedező patak-
iaival.

Az egyik este tiszteletünkre tábortűzes garden partyt rendeztek.
S:abadtíizön süíöít htis és sok-sok bajor saláta specialitás volt az
i:leíes vacsora. Meglepetésiinlcre az összejövetel a szeméttelep
mellett zajloíí le, de szemeteí hírí]l sem láttunk, mivel a némeí
há:íartásokból a hulladékanyag igen gondos válogatás, szeJektálás
után keriil a különböző konténerekbe.

Egy egész napos kirándtlás keretén belül ellátogatlunk Berchtes-
gadenbe, ahol egl nag,,obb íurát tetíiink egl hatalmas sóbánya
íeriiletén. Az l5l7-benfeltárí bánya légla formáju, hosszusága 4500
méter, szélessége ]500 méter és mélysége 600 méter. A sókő 19 km
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késziil a rostonsiilt
(fotó: Lantos István)

hosszan nyulik el a föld mélyében, egy része Aus:tria íeriiletén
fekszik. A só köriilbelüli mennyisége 500-600 ezer köbméter. Á
sóaknát 150 éve több mint ]8 millió látogató tekiníette me4.

Világviszorrylatban a leglátogatottabb sóbányák kó:é tarto:ik,
éveníe közel 550 ezer ember tekinti meg. Az utazást a föld mélyébe
bányászruhába öltóne kezdttik meg egl kisvasut segítségével, Később
glalogszerrel folytattuk utunkat, melyet kétszer is kb. ]00 méteres
bányászcniszda könnyített meg. Sétánk során e5y sós vízgíijtő
medence állta uhlnkat, melyen egl nagyobb tutajon júottunk áí a íó
másik oldalára, A 600 méíeres mélyből lűtel haladlunk a íöld
felszine felé. A már említett kisvasúttal érkezíiink meg a szabadba.
Az ebédet Bad Reichenhaller egyik éttermében költöttük el, majd
meglekintetlük a Berchtesgadenből és a ktirnyező bányákból érkező
kisó feldolgozását a helyi sóglárban. Á glárlátogaíás után
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:njullunk viss:a Eringbe, ahol először a polgármester mondoít
,,.jyiJ kös:öníőt, majd én k)szöníem meg a csoport neyében a
-s,,Jálatos napot, melynek nagy részét az eringi polgármesteri
n.,atal .finanszirozta. A csoporhlnk nevében ekkor adtam ál
s:lmbólihts ajándékunkat, epy csengelei naplementét ábrázoló
mn,es:i _fotót.

,1: Eringben eltaltött egy hét olyan gyorsan eltelt, hogy szinte
.s:re sem ,-eítük. A látogatás ideje alatt sokat láttunk, tanultunk és

íJpas:íalíunk. Megismerkedhettiink egl másik kulturával, csiszol-
q,attuk némeí tudásunkaí és taláJkozhattunk sok érdekes és prahikus
Jologgal, ötlettel.

\teglepőtlve íapasztaltam az eringiek közösségi életének sokrétíi-
segét. Egl otí élő igazán válogathaí a szabadidő közös eln]ű-
sének lehetőségei között, ugyanis a kazségben és k)rnyékén több,
mint I0 eglesület, csoport műkjdik. Két labdarugó csapahtk van,

mell-he: két sportpályával rendelkznek. A lövészklub törzshelye a
yadás:házban található. A helyi színjátszókör 20 éve míjködik, s
nenu,égen egl volt varroda (előtte mozi) épületében kaptak szinteret
tevekenységükhöz. Minden évben sikres előadást tartanak, bajor
ilépi s:ínjáíékokat adnak elő. Működik még aerobik csoport, munkás
egl,esillet, tűzoltó egyesület, népviseleti tánceg)üítes, katona és

re:ervista vöröskereszt. Sok eringi tagot számlál a környékbeli
vi:iőreglesiilet és állatvédő eglleí is.

,1 kö:seg politikailag szociáldemolcrata és kereszíény-szocialista
pártokra íagozódik. Hangulata nyugodt és deriis, A falu területén
elrendelt 30 hn/órás közlekedésnek köszönhetően a lakosok éleíterét,
nlugalmát nem zavarja semmi. Kiilönös gondot fordítanak lakóhe-
lviik. környezetük gondozására, ápolására. A környezetvédelemről
nemcsak beszélnek, hanem mindent megtesznek annak érdekében,
hog,, íiszta és szép legyen lakhelyük, Egyik jelentős eredményiik a
minimá]is hulladéktermelés, a szelektís, hulladéhárolás és ujrafel-
has:nálás. Persze a tiszta és szép környezet kialakításához nem
elégséges csupán az akarat és a jó iránti fogékonyság, szükséges a
megfelelő anyagi háttér is, A német dolgozók átlagkeresete ezt
lehetővé is teszi, hiszen fizetésük sokszorosa a miénknek, Munkale-
hetőségeik elég jók, jelentős mennyiségű embert foglalkoztat a helyi
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vízierőmű és az ]972-ben épült strandnak, illeNe a későbbiekben
kialakított információs cenftumnak köszönhelően a nagl ütrisztikai
érdeklődés miatt találnak munkát a kereskedelemben. Ering 34
munkahelyén 293-an találnqk megélhetést helyben, a íöbbiek a
környező városokban jutnak kreseti lehetőséghez.

Kissé hosszúra rryúlt beszámolómat azzal fejezem be, hogl
köszönetet mondjak a csengelei önkormányzatnak, amiért segítette a
glerekek kuíazását, növelve ezzel tryelvtanulásuk lehetőségét,

világnézetük fejlődését. Köszönet illeti Mészáros Arankát is, aki a
nyel.vi nehézségeket kttzdte le a kiilönbóző kirándulásoknáI, proqra-
moknál!

Lantosné Hot"váth Irén

Ismét Eringben

Julitts t5-én hainali néglkor a Faluház előtti teret íeszülí
yárakozás tölti be: egl kis csoport álldogál itt. Köriilöttük bőröndök,
táskak és szatyrok hevernek, Halkan bes:élgetnek. Ujabb merész
ifiak, kk országhatárok és nyelvi nehézségek ellenére egl kellemes
he t e t kívánnak tesívérközs é gün kb e n e l íö l te ni.

" (Jtazás az ismeretlenbe!" - sokan nem tudják még, mely család
fogja elszállásolni. Megjött a busz: hlt éve naglobb és szebb voh, de

most ez is me4teszi. A felszállásnál hsebb tolakodás. A bitcsti
pillanaíai ezek.

ElinduJtunk, s ezzel kezdetét vette a ]3 órás hosszú, s kissé unal-
mas uíazás. Majdhogynem problémamentes utunk volt. Fennakadás
csak az oszírák-német határon történt.

Délután hat kórűl értünk Eringbe a Vadaszházhoz. Rendkívül
barátságos fogadtatásban részesültünk, s ití tudtuk meg, ki-ki mely
családnál tlti az elkövetkezendő hetet.

Másnap reggel kilenckor gyülekező a Vadászháznál. A program:
bevásárlás Pfarkrchenben, ebben az Eringíől 30 krn-re fekvő
településen, ahol az elképesztő méreíeket öltött HUW áruház várja
a maglarjainkat. Dél körül csomagokkal erősen megterhelve
érkeztek meg a "bevásárlás hősei", Közös elhatározással ellátogat-
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íulk d s:oms:édos trI/eko áruházba is - itt íőleq lakberendezési
termékeket kínáltak -, majd visszaindttlttmk Eringbe.

-7 családoknál elíog/asztott ebéd után irány a slrand. Sokunkat
még a íiirdő hide+ vize sem íudoíí visszatartani az uszástól és a vízbe
ugrálástól. A medencék mellett parkosított íerületen egl hidegvízű
paíak csörgedezik. Itt zajlott később eg1l vetélkedő is.

S:erdán ellátogatfunk a: Innwerkbe. Ez a vízierőmű látia el
árammal Eringet és környékét, Atls:íria egy részét, s szabályozza az
Inn folyó ví:állását. Végigsétálva a: erőmíivön, néhol már osztrák
felségíeriileten jártunk. Egl óra köriil érti,ink vissza a faluba.
I,'tkózben még volt időnk beíérni a: eringi iskolába, de iít csak az
alsósok íanulíak. Délután ismét strand.

Estére a vendéglátók és a vendéglátotíak összeglíihek az ílj
sportpályánál grillezni. Tiszteleíijnl<re még egl nagl máglyát is
3s.tijtotlak. A társaság csak késő este os:lott.fel.

A csiitörtöh program volt az eringi szervezés csucsa: egésznapos
kirándulás Berchtesgadenbe a só jeglében. A s:okásosnál korábban,
fél 8-kor volt a íalálkozó a Vadászhá:nál. Kelletí is, mert Berchtes-
gaden városa több mint ]20 km-re volt Eringtől, Veli]nk íartotí a
falu polgármesíere is.

Elsőként a sóbányába látogattunk el, ahol mindenki kapott egl
yédőruhát, A bánya mélyébe kisvonat vitt le, s később az is hozotí
í'el. I'énnyel a kősóból készített lámpák szolgáltak. A kellemes séta
során eglre-másra muíaíkozoíl meg a bánya sorsa, múltja és jelene,
,\íegndntk a "fehér aranya" kialoúzásának módját is: vizzel
kimosatiák a kjzetek közül, majd az oldatot egl csővezetéken

lutíatják a sógyárba, ahol szíirik, tiszlítják, kristályosítják, majd
csomagolják, Az tit végén mindenki kapott emlékíil egl kis doboz sót.

Dél körül jutottunk ismét felszínre, ígt ebédelni indultunk. Majd
tttunk a sóglárba vezetett, s hosszú sétát tetíünk tl városban.
Belértijnk e54y szépen kiépitett parkba, ahol az as:tamabetegek
s:ámára a levegőt szöldhttakkal, s főleg egy glóg,,nóvényszalmából
emeh épii\ettel (melynek falairól állandóan sós víz csordogált)
s:[lrték meg. Á város fesíői környezetben épiilt, s kesők)zépkori
hangulaíot áraszt.

Este a Vadászházban Hot"váth Inci falunk nevében átadoít eg)
csengelei naplementét ábrázoló.fotót Ering polgármesterének
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Ering polgármestere a csengelei tájképpel
('oló: Apró Zsolí)

Pénteken ismét a megszokoíí időben találko:íunk. L'lolsó kö:ös
ulunk a: információs ceníntmba, valójában egy tájúdelni ktir:el
mat]árrezervá íumába vezetel t, ahol a környé k j e l ! e g,:e í e s ntadaraií
éllihelyiikön, az Inn ftllyónál .figyelheítilk meg. A túra végén jelení-
ke:ni lehetell a könryék legnagyobb vízi emlősei, a hódok ntasnap

esti meglesésére.
Délulán a slrandon - mint már korábban beharang,o:tam - játé-

kls vetélkedőt tartoítak a két falu ifjai közörr,

Az tttolsó nap közös J)roqran nélkiil mtilt el, a családok magk
go n do s ka dt a k vé d e nc e ik szórakoz l a l á sáró l.

])éluíán 5 órakor gy lekeztiink a hódlesre. L,)lég langlos volt az
érdeklődés: mindössze öíen baktaíhmk patriciálal, a ve:etőnkkel a:
lnn egy holtágához. A hód itt már 100 éve kihalt, de a 70-es években
újralelepilellék ()kel. Eringben mindöss:e egletlen hódcsalád él.

Útkazben mindeniiíí talólko:tunk rylomaikkal; kidönlöíl vagyl

me grá go t t.fák, lábnyo mo k j e l e:íé k j e le n l é íiike í.
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Hoss:ú fglelés után ugl 6 óra körül bukkant fel q3l pillanatra
ep1 kisebb, de perceken belül íeuött s hosszu ideig fenn is maradt
valamely szülője. A hód l méter hosszú, szürkésbarna bundáju,
vt:ben élő növényető. Különlegessége a nagl pikkelyes farok, és
1e lleg:etes szállása a hódvár.

Hajnali ötkor tudíunk hazaindulni, s ]3 óra múlva az utazás
fár ad a l mai íó l me gtóme érkeztiink vissza falunkban.

E:titon is szeretnék köszö/letet mondani mindazokttak, akik
lehetővé tették ezt a tartalmas kirándulást. Remélem jóvőre a
németek is ugnnolyan jól érzik majd ilt magukat, mint mi most
Eringben!

Apró Zsolt

Darts bajnokság

Dóczi tarolt
Julius 2]-én rendezte meg a Korona söröző a soron következő

darís bajnokságál, A versenyen a szokott versenyzőgárda jelent meg,
de Dóczi János nem sok esélyt adott nekik. A néqy versenyszámból
hármaí megtryeft.

Á részletes eredmények a következők:
Cricketben az első Dóczi János lett l34 ponttal. A második

helyen Kopasz József (l38 poní), a harmadik helyen Vörös Tibor
(}97 ponl) végzett.

501-ben a bajnok Kopasz József lett. A további sorrend: Csókási
Tibor (92 pont) és Dóczi János (l85 ponl),

A legtöbb pont dobásában is Dóczi János végzett az élen. Ót
Csókasi Tibor (j92 pont) és Tisóczki Ferenc (376 pont) kóveíte.

Shanghaiban Dóczi János a nagy esélyest verte meg l pont
kiilönbséggel. Vígh AUila ígl csak második lehetett a I 1 5 pontjával.
Á harmadik helyen Tisóczki Ferenc végzett 59 ponttal.

Molnár Mihálv
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@ rr-es rúgó ver§eny
A felső{isza parti stadionban júüus közepén rendezték meg a

Boszorkány labdmúgó gálát, A focimérkőzések közben l l-es rugó
versenyt is rendeztek. Ezen egy falunkbéli, Kun-Szabó Tibor is részt

vett. Aki mlr Átta a ll-eseit, az nem csodálkozik rajta, hogy itt is
megszerezte az első helyet és a vele jfuó 5000 Ft-ot. A döntőben a

l4-szeres váogatott Szendrei Józsefvédett, de ő sem tudott hárítani,
Kun-Szabó minden rugása a hálóba került,

M.M.

II. Csengelei Video-Phone
Sportnap programjai

A II. Csengelei Video-Phone §portnap 1996. augusztus 11-én
(vasárnap) kerül megrendezésre a csengelei labdanigó pályán. A
részletes műsor a követkeeő:

07.45
08.15
08.30
10.00
r2.00
l5.00
16.00
18.00
20.00
20.30
22.00

Gyülekezés a résztvevő csapatok ré§rére
Ünnepólyes megnyitó
Csengele-Opusztaszer labdanígó mórkőzés
Sándorfalva-Jászszentlászló labdarúgó mérkőzés
Autós ügrességi verseny
Pénzdíjas ll-es nígó veneny
Labdanígó mérkőzés a III. he}yért
Labdanigó mérkőzés a Csenge|e Vándorkupáért
Napi sportversenyek eredményhírdetése
Utcabál (Fellép Süü István és zenekara)
Tomtrola sorsolás
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.{ labdanigó mérkőrések a Csengele Vándorkupáért folynak
Egész nap búcsúi kavalkád (forgótq céllövölde, büfé stb.).

}Iindenkit szeretettel vár a Csengele Községi Sporteg;resület!

Kun-Szabó Tibor

3tffi

HIRDETESEÍíí

Eladó Zsiguü 1200-as (l973-as évjárat) két év múszakival. Erdek-
lődni lehet Vígh Iswannal a Csengele, Május l- u. 8, sziim alatt, vagy
a 386 030 telefonszámon, lehetőleg az esti órá,kban.

Fotó-videó űzletem uj helyen, a posta mellett! Hétfőn is nyitval
- Igazolványkép, glermelaorozat, ballagás, esküvő-lakodalom,
e gl é b r e nd e n é nye k.fe l.v é t e l e.

- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v ál aszté kb an kapható k !
- Fényképezőgép j avííás, szahanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt !

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. ]6.

rádióaOő-60/488 324 a@sfu) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder száIlítást vállalok 1700 Ft/m3. Érdeklődni
lehet Csóluísi Zolánnál a Csengele, Felszabadulás u. l5/A. szám
alatt vagy a 386 l73 telefonszámon.

Táp-lakarruíny keteskedésemel epítőaryag árusítással bővítettetn
I0 q felati vásárlás eseíén Csengele tefületén díjlalan házhozszóllítás!
A nyitvalarűsi rend: keddtííI pénlekig 7-től 16 óúíg, szombator, 7-től
12 órdig.

Bararyli Jó4sef keteskedő Csengele, Aran1, J. u. I.
a386 024 rádióa06-60/480 678

Családi esemérryekre (akndalom, ballagás stb.) 220 Volttal míikadő
hűtőkocsit lehet bérelni Csóktlsi LaszIótóI a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alaít. a386 082

Háaáji gépetrdrez való alkatrészek wártását (fogaskerék stb.) vallalom. PB-
gáu§zabván'oscsatlakoó(Pörk<i'lóhü;"l].l:fr§'#j:*r:*;

eseno6lel //@Wfu
@E

A csengelei Polgaíór Csoport t|ímogatóinak

havonta két§reI megielenő lapja

Kiadja es sokszorositja: Csengelei Polgáíór Csoport Felelos kiadó:Kucsora Péter
Szerke§ztőség : Cserrgele, Felszabadulás u. l l , Felelős szerkesztő: Molnár MiháLly


