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$,rr\íftlr-m
Ezí írták CsengelérőI 30 éve:

tr(enyórkósúoló
Sokfele leírásra emlékszern, amelyek a viharról szólnak. Elhiszern,

hogy őszinték azok a szavak, amelyek a felelemben is észreveszik a
veszedelmes szépséget - rnert hiszen akkor kerültek papírra, amikor
mar elrnúlott a vész. Tapasztalatból tudom, hogy a tenger diitróngése

a partról a legszebb. De az élethú leírások a hajótöröttekől szétrtnaz-

nak a vüar iszonyatos szépségéről, akkor, amikor már kimentették
őket,

Azt hiszem, az égüáború is azért lenyűgö ző, aln&t a tengeí
dühöngése.

Aki A puszta télen círnű verset olvasta, az rninden hóvihart igy
képzel.

A homokól ellenben, erről az alaítomos és megbízhatatlan elem-
ró1, semmi megragadót elképze|ni nem tudok. Az első szélfilvásra
rnegindul, szinte felnigva azt a sokezeréves emberi kinlódást és

fortélyt, ami rnaradásra bírhatná, az élet nevében. Most is ea a
jelenetet láLtom, a táj metamorfozisát, amikor a reggeü kék ég

sziirkülni kezd, és a szél egyte vadabbul erószakoskodik a csenevész
akácokkal. Még zold a tennészet, legfeljebb rozsdas. A hrizak
azonban szürkék, mint a homok, amelyet maí rettenetes erővel fuj a
szé| mintha el akarná borítani az egész települést.

Persze ez képtelenség, hiszen éppen az ellenkezóje történik,
mindenfele viharból ez a serdülőkorú falu került ki megerősödve. A
felszabadulásig Szeged vá,ros tulajdona volt az egész határ, ami
jelenleg 10 és felezer holdat tesz ki és a téíképen éppen olyan a képe,
mint egy nagy T benié- A T betűt a vriros adta bérbe kisebb-nagyobb
parcellá.kra felosztva, 25 esztendős idótartamra. Negyedszázad utárr
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]lcrt kór-etkezett_ mert hiszen a nagy iwa utiárr éppen azért Lett
wegedi birtok ez a határ, hogy a v:íros gazdagodjék a bérlők révén
[Korábbarr is szegedi birtok volt! - A szerk.].

Meg élnek a bérlők, akik utoljrira fizettek a homokért.
".1 legidősebb generáció analfabéta, nem.jártak iskolába - ezt

mondják a tanácsná -, mert a megélhetéshez ez a homok nem adoít
e leget. Á Tiszántúlra jártak aratni..."

Elég csuprin az ablakon kitekinteni a tanácsepületből, ahol az
elnök. a helyettese meg a titkaí, valamint a gyógyszerész emlékmo-
zalklábol bukkan fel a múlt, és váltanak át a jövő terverre, ame\,nek
elxi lépése a 800 000 forintos befektetéssel létesiiLlő törpevizmú lesz.
Elég egyetlen pillantás vetli az utcira, hogy rákérdezzen az ember:
"De hát kinek, hiszen majdnem üres az utca, kinek kell itt a víz a
ha:akba? .l"

Azt mondtam, hogy kettős fedezék ez a mostani csengelei he|yzet:
új h,izak sora épült fel. Bebútorozv4 teljesen készen á,ilnak, csak az
aJtók vaínak bezirva. A tulajdonosok még a tanyán élnek, a régi
verrfalú és villany nélküü hinakbarl. Áz is tanácsi terv, hogy
villarnosítjáLk a külterületi iskolákat, amelyekbőI öt van, de egy már
szLínőfelben, Harminc tanító van a faluban, de a gyermekeknek csak
9 winaléka jir a beltertileti iskolába.

Erztk, ezt a valahol embertelen életet, arnit megörököltek az
apróságok, akik kilómétereket gyalogolnak, hogy elussanak a tanyai
olajlámpás iskolához - amikor a hiia odabent a faluban, készen,
lakhatóan ál1?! 1962 óta szinte roharnos az építkezés a belterületen,
l2.0 ltiaat építettek. Ötvenben még 5-6 hizból ál]t "a falu", 1 910-ben
epúlt a legelsó, gyephantokból épült hriz, aíií 3-4 éve bontottak le,
mert a helyére állatorvosi rendelő kellett.

Mrrrtha.csak a homok szeszélyes játéka irárryítaná tetteiket. De
aa. hogy milyen környezetben születtek és élnek, nem egyszerűen
csak tudomiásul vették, hanem hozzáadtrik a maguk jó tulajdonságát.

"_\íindig keservesen dolgozott ez a nép, hogl nyugodtan éljen'' -
errrlékszern ea mondta valaki, aki itt született és itt élt akkor is,
amikor az ötvenes évek elején, vasrirnaponkint 5-600 parasztember
ballagott az illomást a.

"Ití a rozs olyan kevés, hog1l már szánalmas, talán a szőlő meg a
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g/ümölcs kifizetődő" - mondta egy öregember a tanyátr, akit
megkerestem és örültem ennek, amit mondott az életkor és a paraszti
bölcselet alapjrin. Orültem, mert úgy érzem, hogy a kulcsot adta meg
a fiatal nemzedéknek, aki nem akar a tanyrfur lakni, s a pénzét nem
firld miatt őrzi, hanem, mert autót akar,

De a foldből kell élni, jobban mondva a homokból, arnely miatt
még öwennégyben is olyan hatálrozatat hozott a tanács, hogy el kell
rende|ni a galambzár|atot, hogy ki ne pusztulon a vetés-..

Anakronisztikus gondolattrirsitás, de játvorn a gondolattal, hogy
íiz év múlva aá foelák hinni, hogy valaki megharnisította a
jegyzőkönyvet, mert a tények cifoljil< az írrist. Akkor jut az eszernbe
mindez, amikor végighallgatom Farkas agronómus szavait, aki nem
kesernyés igazságot, hanem a biztonság érzésével teles tényeket
soro1.

"Én azért jötíem ide, mert az a vidék, ahol születtem, uglanilyen
és ilyenek az emberek is. Azt hiszem, itt az viheti valamire, aki nem
csak afaldhöz, hanem az emberekhez is ért."

Hatvanegyben alakult öt termelőszövetkezet, mostanra négy
maradt: A Vadgerlés, az Aranykalász, az Egyetértés és a Honfog-
lalás. Közüliik a romantikus nevű Vadgerlés emelkedik ki.

"Amikor idekerültem, elkeseredés volt az emberekben. Alig
kerestek valamit. En nem ígértem semmit a Vadgerlés tagságnak,
csak azt mondtam, hogl mindent megteszünk."

Ez azt jelentette, hogy egészen az elején kezdték a mezsgyék
összeszántá§álál és a lovak kicserélésénél-

"Volt olyan idő, amikor lopva kellett kivinni a műtráqyát, mert
azt mondták, hogl elrontom a vetést és íönlrreteszem a talají."

Egészen fiatal ember Farkas Lajos, megértem, hogy legelőször is
az életkomak kiiáró "bölcsességtől" kellett tartania.

"Ití már elértük a teljesitőképesség határát. Sem a módszerek,
sem a fajták nem felelnek meg. A növénytermesztés zömét kitevő
gabona igl nem jövedelmez, valamerre mozdulni kell. Amikor
idejóttem, 3-4 mazsás termések voltak, tavaly talán relrnrd is,
ötvenegg,lel, de ebben nincs fantázia,"

Aa mondtáLk korábban: "A bérletért 2-3 mázsa gabonát is elkért
a város." De nem is az ósszeg, hanem a hangsúly miatt nem
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kerdeaem vissza, A tévedés kizárt, 2 mipsa rozs itt egész esztendő
munJ<áját jelentette,

"Első lépésként úgnevezetí H, vagyis homoki rozsot szereztem be
Ke,,skeméten, a Kttatóintézetben. Ilatvanhaí nyalán aratíuk az
llsó termést, pocsék rozsdás esztendő volt. 293 kiló termett
holdanként. A környék azonban még ennyit sem adotl."

Emlékezzenek a tanácsi jegyzőkön}.vre és a galambtilalomra.
"r,jabb lehetőséget láttam Kecskeméten. Ez pedig a íriticale

neyli. csak hírből ismert fajta volt. Megdöbbentő számokaí mondtak,
]1-16 má:sás termést holdanként, Tudja, hogl van ilyenkor. Az
ember vérében van a biváncsiság, és a gondolat, hogl meg kellene
próbálni..."

Szeretném tudni, hányarr vállalkozterk volna erre a próbatételre a
kudarc állandó lehetóségével a látóhatáron. Olyan nóvény, aminek
még neve sincs...

"Os:intén szólva, sajáí szakállamra vállaltam a dolgot, Az
elnöknek szóltam, rámbízta, fogalma sem volt, mi az a tritlcale. Húsz
nlá:sa magot szereztünk, és a mult év őszén el is vetettük mind. Egl
res:ét jobbszándéku barna homokba, a másik felét a legrosszabb
teriiletre, A barnát teljesen kimosta a belvíz, a rossz talajon
normális .fejlődést láthatunk. Amikor kalászolni kezdett, azí
kérde:ték az emberek eglmás után: Hát ez meg micsoda?
\íegmondlam. Jó, mondták, várjuk meg a cséplést."

Maguk gazdálkodását sokra becsülő parasztemberek alapítottiik a
Vadgerlést,

"}'em szívesen vágták, mert nehéz volt aratni a sűrű, vastag szár
miatt, Felemelí munkaegységet fizettijnk. A trahoros, aki csépelt, azí
mondta: Bár mindig ilyet csépeltem volna, itt ömlötl a ma4, másutt
meg csöpögött. Összehasonliíottuk az eretlményt: a H rozs, amit
néhány holdon azért vetettünk, hq1l a k anbséget lássuk valamelyik
fajta javára, három mázsát adotí holdanként. A lriticale hozama ] ]
má:sa 68 kilóí tett ki. A H rozs fele rozsdás volt, eze nyoma sem
láts:ott. Ekkor megindulí a hajsza a vetőmagért, hogl a háztáiiba is
fttssott. "

Vagyis Csengelén leziauh egy kor.
"Okóber 22-én, szombaton meghívtak Szegedre, a járási párí-
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értekezlette. En itthon, parasztkmencében egy kosár cipót sütötíem,
amit magammal vittem, gondosan lefedve az egészet. Egtet
beletettem az ahatáskámba, és ezzel léptem a szónoki emelvényhez.
A szünet után kaptam szót, ez éppen jó volt, mert ígl egl emberem
minden padra odatett egl-egy darabot a cipóból. Elmondtam, hogl
mi mindent próbáltunk a kenyérgabonalermelés előmozdításában. S
mivel az emberek iobban elhiszik, amit látnak, mint amit csupán
hallanak, itt az eredmény, kóstolják meg."

Két§zazötven ernber néma csendben evett a szegedi pártéítekez-
leten. Kudarc nem követkeáetett, meít a falu rnar egyértelrnűen aá
mondt4 hogyjó ez a kenyér...

"Mosí aztán százhlencvennégy holdat elvetettünk már, de attól
tartok, hog/ megütóm a kezemet. Mert ez afajta, aminek a nevét is a
búza és a rozs latin röviditése kölcsónzi, még nem tudott hivatalos
uton bejutni sehová, csak ilyen kerülővel, minl hozzánk, De én azl
tartom a legnagyobb eredménynek, hogl az emberek befogadták, s
vele azt is, hog,t nem kételkednek, itt minden az ő érdekükben
töríénik. Mert sokkal nehezebb az emberi aglakba veíni, mint ebbe a
mg gbízhatatl an, sze gény homokba. "

Csengele, l 96ó, november, Király Ernő

(Megjelent a Magyar Iljúság ]966. november l2-i számában)

Uj főnök ű presszóban

Csólcisi Znltán, a F'otruna presszó tulajdonosa megvált ar
üzlet vezetésétől. Mint mondotta, a nemzetközi fuvarozását
kívánja bővíteni, mert ebben lát több üzleti lehetőséget.

A presseó hónapokig eladásra volt felkínáIva, de a több
milliós vételárat nem tudta senki erybcn letenni. Ezért döntött
úgy, hory testvérénel Csókási Lászlónak bérbeadja a vendég-
látó helyiséget.

A nyitvatartás és a személyzet maradt a régi.
M, M.
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Onkormdnyzuti ülés

,1 képviselőtesttilet 1996. október 15-én tartotla soron kóveíkező
ítle s e í.

Első napirendi pont kerelében a polgármester ur beszámolt az
,utglls:ílls 13. óta végzett munkáról, fontosabb tárglalásokról:

(-sengelérőI Eringbe látogatott mintegl 25 fő szeptember l3-I5.
krj:öít, akik szívélyes fogadtatásban részesüllek, Tapasztalhatíák,
hoplan vigtáznak környezetükle, milyen a
kulrúráiuk.

,1: önkormányzat a Kisteleki Vízműnél lévő vaglonrészél
lrrekesiíetíe 200 ?6-os áron (1.180,000 Ft). Kistelek Város Önkor-
m a n\,:at a é l t elővásárlási j o gával.

,1 szennyvíz elhelyezésével kapcsolatban a szakhalósági
tárgx,,alások folyamatban yannak. Az az elWpzelés, hogl önkormány-
:Jíi teriileten szikkasztásos módszerreI, kis éríékű beruházással
!éte sitenénk eg,, fogadóí.

-1 házlartási tiizelőolaj támogaíás eloszíása folyamaíban van,

mely ir", nagl terhet jelení a hivatalnak és ezáltal jeleníős
tulmunkát végeznek a dolgozók. Természetesen mindezl a lakosság
érdekében, a lakosságért lesszük közösen.

Á kiilteriileti szabályozási terv hatósági eg)eztető íárglalása
október 3-án megtörtént, Az ezzel kapcsolatos lakossági fórum pedig
okóber l5-én került megtartásra.

Hajdú János országgyűlési kepviselő október 3-án ellátogaíoít a
ki):ségiinkbe és megtekintette a Vetter Kft. telepét. A távlati
lehetőségekről, beruházásoklól folytaíoít tárglalásí.

Á s:ociális gondozók részére Renault Express gépkocsit
yásároltunk, mely teljes mértékben az idős, rászorult emberek
e l l átás á t szo l gá lj a ft evásár lás, e bédhordás stb. ).

A Csongrád Megyei Teriiletfejlesztési T'anácshoz - kommunális
hulladék bálázó-tömörílő gépre és további fejlesztési-beruházási
ten-ek elkészítésére - benyujtott pályázantnk kedvező elbírálásban

közlekedési
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részesült. Az előzőre 15 millió forint, az utóbbira l0 millió forint
pé n:üg,t i fedeze t e t k] plu n k.

A Polgármester ur Vincze János képviselőnek megköszönte a
dűlőutak javítása kapcsán végzett munkáját.

Második napirendi pont keretében Franczia Jenőné megbízott

ieglző beszámolt a Polgármesteri Hivatal ]995-1996. évben végzett

munkajáról. Részletes tájékoztatást kaptunk a beszámo]ási időszak
alatt végzett munkóról, betekníhettünk annak soklétűségébe.

Az önkormányzaí megállapitotta, hog,l a testületi döntések jóI
elő voltak keszíne, kidolgozottan, számunkra is érlhetően kapíuk
meg az irásbeli anyagot- Eredmérty.mek könyveltiik el, hogl az elmúlí
két év alatt a Közigazgatási Hivatal részérőJ nem yolt egletlen
töt,vényességi ésnevétel sem. A Számvevőszék által végzett

ellenőrzés eredményét megismerve, szintén elmondhatjuk, hogl
naglobb volumeníi problémák nem fordultak elő.

Elhangzott, hogl a hivatal dolgozói megfeszí.tett munkatem-

póban, tulmunkával tudják a jelenlegi feladatokat ellátni. A hivatali
apparán.s létszáma a polgármesteren kivül 5 fő, mely tovább nem

csökkenthetó.
Jelentős mennyiségű a háztartási tüzelőolaj támogatás iránti

kerelnek feldolgozósa, azok kfizetése.
Az önkormányzat megállaphotta, hogl a kepviselő-testület és a

hivatal műkódése töt,vényes és a nehezedő körülmények ellenére
összességében eredményes volt, azok a lakosság érdekében, az
áll ampol gáro kért töríé nte k.

Ez a fejlődés könetlenül és kömetve segíti és szolgálja vala-
mennyi lakos érdekét. Ahhoz, hogy értékeinket meglédjük, azokat
tovább glarapítsuk, tartós munkakapcsolatra és eglüítműködésre
van szükség a hivaíal részéről a kepviselő-testület és a lelepiilés
valamennyi lakójával.

Á napirend előadója megköszönte a lakosság tijrelmét és

mindazok munkáját, akkkel egyiitíműködve k)zösen ludluk a,
eredményeket elérni.

Harmadik napirendi pont kretében a: ónkormányzat módositot-
ía az ] 996, évi költségvetését.

Valkovits Antal képviselő
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"Falrrgyíítés" lesz!
1996. november 26-án (kedden) 16 órakor közmeghallgatássaf
egl,bekötött képviselő-testüleúi ülést tartunk a Faluházban.
Tisztelettet várjuk a lakosságot! .,

Onkormányzat

l. fok n kazigazqatási kir endeltseg

létesltése 9sengelén

Szeged hatalmas tanyavilággal rendelkezett, ezért a város vezeté-
se a múlt szinad végén alsó- és felsőközponton közigazgatasi
krrendeltséget létesített. Ezutrán sokáig újabbak felállításíval nem is
foglalkoztak, majd 1927 -ben a Kormány o1yan felhívással fordult
Szegedhez, hogy évente 1, összesen 9 új tanyakcizpontot létesítsen,

Az etképzelésből nem lett semmi, meft nem volt íá anyagi fedezet,

és később beláttrik, hogy nincs is szükség kilenc újabb központra.
Több évi huzavona után 1939. őszén hatitroaa el a viiros vezetése

egy új közigazgatási kirendeltség létesítését.

Csengele a vá,ros legmesszebben fekvő hatá,rvidéke volt. Az itt
elő gazdáknak komoly problémakat okozott egy-egy szegedi út,

melyet sokszor csak kisebb jelentóségű kihágás vagy hatósági
büonyitvány kérése miau kellett megtenniök. Ezért hatarozott úgy a
l-ezetés, hogy az új tanyaközpont Csengelén létestifcin.

Az építkezésre 10.000 Pengót irá,rryoztak elő. A munkálatokat
csak 1940. nyaráLrrak végén tudták megkezdeni, meft a tavasszal
rendkivül kedvezőtlen időjárás volt, majd a keletkező bel- és

vadvizek az épttőanyag szállitilsát akadalyoztáLk. Hamarosaír kiderült,
hogy a tervezett 10.000 Pengőből csak az épületet lehet tetó alá
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Hatósági bizonyinány 1943-ból dr, Kelemen aláirásaval

hozni, a berendezésre már nem marad pénz. Az építkezések annyira
elhuzódtak, hogy ebben az évben nem is tudták befejezni. Az I94I.
taltaszára meghirdetett átadas újra eltolódott. szeged varos
közgyűlése az épület muntáLira újabb 4000 Pengő póthitelt engedé-
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Iyezett a pótkóltségvetés terhére. Az épület így is csak 1941, október
10-re késztilt el.

A háborús allapotok miatt azonban nem volt pénz a berende-
zésre, így több mint egy évig keüett varni az átadásra. Végül 1943.
junat 2-án kezdte meg működéset az I. fokú k<izigazgatasi kiren-
deltség,

Az I. folru közigazgatási hatóság pecsétjei

Az épület hat modern szobából és megfelelő rnellékhelyiségekből
ri.üt, mely a hivatali helyiségeket és a tanyaközpont vezetőjének laká-
sat is magában foglalta. A polgáí,mester a csengelei kirendeltség
vezetésével dr. Kelemen Antal ilL osztáIyú aljegyzőt bizta meg, aki
eá megelőzően másfel hónapig mís tanyaközpontokon elsajátitotta a
gyakorlati tudnivalókat.

Az L fokú közigazgatási kirendeltség 1949_ig, Szeged várostól
való elszakadásig állt fenn. Eptiletében ezutiin Csengele község
eiöljáróság4 majd a kcizsegi tanács működött, ma pedig a Polgár-
mesteri Hivatal taláLlható benne,

Molnrir MiháLly

Fonásoh:
Szeged város töményhalósági bizoltságának közgűlése 135/ 194]. számu

határozata (1941. augusztus 6,) [Csongrád Megei Levéltár]
Szeged város lörlényhatósági bizottságának fu)zgűIése 233/1941. szánú

határozaía (1941, ohóber 29.) [Csongrád Meglei Levéltár, vagl Csengelei
Krónika 1995. jan. l5-i szám 37.p.J

Csakjövő tavasszal kezdi meg működését a csengelei íat4la-központ [Tarryai
Hiradó l940. október l3-i szám 2.p.]

Á k)zeljövőben ,negkezdi műk)déséí Csengelén iS a közigazqatási kiren-
deltség [Tanyai Hiladó l94l. okíóber I9-i szán 1. p.]

Csengelén szombaton megkezdte nűlródését a2 új kjzigazgatási kirendelíség
[Tanvai Hiradó 194j. január 3,i szám 2. p.]
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Pongánő" n*k.d[^I.^
199ó. ohóber ]2-én örvendetes eseményre került sor falunkban:

Laczkó holt polgárőrűnk feleségül vetíe Széll Gizellát, A polgári
esküvőt követő lakodalmon szinte az egész csengelei polgárőrség
részt vett, és igen jól érezte magát. Az esemény naglságát jelezíe,
hogl a házasságkötés alkalmóból a Csengelei Kornyikának külön-
száma jelent meg.

Az eglházi eski]vőre eg,, héttel később, október ]9-én került sor.
Uíána a.fiús háznáI lehetett vigadni. A korán beköszöníött hideg
miatí a vendégeknek belső (ital) éS kiilső (tánc) fűtésre is szükségük
volt.

Ajánljukfiglelműkbe az anyakönyvyezető szavait: A házasságot a
gyermekszületés koronázza meg! Sok boldogsá5;ot kívánunk az ifiú
párnak!

Polgárőrök

A gyertyafeny-keringő közben
(fotó: Molúr Mihal"u)
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Ujra van vinágbolt a falunkban!
Több hónapig nem volt Csengelén virágbolt, mert a korábbi

vállalkozó beszüntette tevékenységét, A falu lakosságának a
seomszéd telepü|ésekre kellett virágén. koszoniért menni. Ezt a
kellemetlen állapotot §züntette meg Kiss Ferenc.

Az oregmalom vendégtő melletíi lakíst alakíttatta át viníg-
iizletté és október hónap körepén meg is nyitotta. Itt a szoMsos
virágbolti áruk meltett porcelánbó| és üvegből készült ajándék-
tárryakat is lehet vásáro|ni.

\yitvatartási idő: 8-tól 14 őráig.
M. M.

Mikor lesz Csenge-
Iének eímere?

A rendszerváltozásig csak a viirosoknak lehetett címere, a kisebb
településeknek nem. A helyi önkormáLrryzatokól szóló 1990. évi
LXV_ törvény 16. § (1) bekezdése azonban felhatahnaztaa községe-
ket is. hogy megalkossiá,k saját címerüket és zrászlajukat.

A lehetőséggel szrirnos település élt is. Bordárry község pl. már
1993. mrirciusában felavatta saját címerét. Közelünkben Pusztaszer,
Ópus.tas"er és Baks alkotta meg jelképét.,

Sajnos a községi címerek nagy részéről megállapíthatók, hogy aa
a heraldiká.üoz nem értők tervezték, azok tu|zsúfoltak. Bertényi lvá,,rr
uja Új magyar címertanában: "Mindig lehetőleg a legkevesebb ábrá-
zolis vigytik a pajzsra, s a lehető leg.lellegzetesebb formában! Így
erheqük csak el, hogy azonnal felismerhető legyen, s ne tűnjék eú
településünkról mindent elmondani kivárró s éppen ezért jeÍe5elen
cimerek tengerében." A cikk mellékletek &í látható Csongrád rne-
gl-ei címerek többsége sajnos mind ebbe a hibába esett. Bordii,ny
crmerének alkotója vétett még a térbeli áWáuolás tilalma ellen is,



Baks Mártély

ülks Bordány Ering

Csongrád megyei települések és Ering cimere

amikor templomát perspektivikusan ihriz'olta.
Hogy ehhez mi köze van a csengeleieknek? Ánnyi, hogy falrrnk-

nak még nincs címere, és még most kell felhíT,ni a figyelmet arra,
hogy majdan normális - a címertan szabályait betaító - jelképe le-
gyen. Követendő példaként lehet felhozni Mártély és testvérköz-
ségiink, Ering cimerét: egyszerűek és esaétikusak.

Mikor lesz címerünk? Az avatá* áLltalában a község iirrnepekor
szoktá,& megejteni. Csengele népe piinkösdkor rendezi a falurrapokat,

igy valószínű, hogy erre is akkor kerül sor. Sajnos csak azt nem
tudjuk, hogy melyik évben. B|zz,uílk abban, hogy a négyéves
nemzetközi kapcsolatra is tekintettel nem az utolsók lesziink a
megyében!

MolnárMüáLly
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r4i,:Ja7 Foci krónika

Továbbra slncs
szerencsénk

1996. október 19. Röszke - Csengele 2:0 (1:0)
Vezette: Csóti (kitikrirr alul). 100 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Buknicz, Ádám 1rórsa 80.'), Kovács F,,
Dorogi, Borsos, Heim, Kiss N. (Vincze F. 50,'), Horváth, Túri.
\-em csak a Röszke volt az ellenfelünk!

t996. október 26, Csengele - Pársit S.E, 1:1 (0:1)
Vezette: Páünkó űól). 50 néző,
Csengele: Kucsora, Dóczi, Buknicz, Franczia, Vincze F., Pataki

Ptoúar Zs. 7},'),YighZ., Kiss N. (Ádátn 46,), Heim, Borsos, Túri.
Csataraink góliszonyban szenvednek, és nem bírfuk el a védelem
gólképességét.
Csengelei gólszerző Yigh Z.

A szeptember 14-én Mórahalom lI. ellen, és a szeptember 28-án
Csanytelek IL ellen a vendégcsapat hibájából elmaradt mérkőzéseket
a Csongrád Megyei Labdarugó Szövetség 3:0 eredménnyel a
csengeleiek javara írta,

Kun-Szabó Tibor
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§

SeíÉ,F Hfr

A cseng|eleí Művó-
szeti Iskoláról I.

Ez év szeptemberében falunkban a Hammido l(ft. jóvolából
művészeti iskola alakult.

Ez magában foglalja a már korábban kiépiilt zene- és táncoktatast
éppúgy, mint az újonnan létíejött szmjátszó, grafikai és
képzőművészeti foglalkozásokat. Az iskola igazgarőja Dobcs.í.,nyi
Lálszló.

Az időrendi beosaásokkal eleinte kisebb problémak merültek fel,
de vógül mindent sikerúlt összeegyeáetni, sokíétl,i, változatos
délutárri programo t nyújtva az érdeklődőknek.

Sorozatrrnk első elemeként a tánctanitásról szóljunk egynéhrirry
szót. A csoport vezetője Czirokné Krizsiin Zsuzsanna tanarnő. A
táncoslábú ifúság már pgy éve együtt van, bemutatkozásuk tavaly
decemberben megtörtént. A nagy érdeklődés miaít az ún.
csapatbontást kellett alkalmazni. igy hetente hétftin és szerdán külön_
kiilön tanulhatnak a 6-8. osztalyból kikeriiLlő és a náLluk
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fiatalabbak, mondhatnám úgy is, hogy "kicsik". A sok új jelentkező
ellenére már haladó szinten sajátithatjuk el a lépéseket.

Erdekességképpen megemlítem, hogy az iskola minden tanulója
ellenőrzőt. az év végén pedig bizonfi&ányt kap.

Apró Zsolt

(folyíaíjuk)

Csengelei győzelem a
§zatralóversenyen

A kisteleki Gimnázium a millecentenáriumi évfordu|ó kap-
csán szavalóversenyt hírdetett m€g.

Az október l8-án megtartott vetélkedő két kategóriában
zajlott le. Az elsőben az általános iskolások ós a gimnázium I.
osztálya, a másodikban az ettől idősebb gimnazisták szerepeltek

Az első kategóriában igen szép siker született: a csengelei
Apró Zsolt első helyezett lett.

Gratulálunk a győzelemhez!
Lantos István
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A Cserrgelei Polgiárrőrr Csoport
1996. nowrpnrlrer l-6-án (sz,orn-

lraton) 19 órai kez,diettc;l

eRZseBeC
B^Lnc

rend,en
a cserrg|elei Dalrrh:ázlran!

Fellép:
€§ÁflKil il§rvÁN tÉs zemmnKARA

Betépőjegyek a helyszínen is válthatók
200 Ft-os egységárban. Előzetes

asztalfoglalás a Május 1. u. 52. szám alatti
palackozott ital boltban!
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HIRDETESEK
Csengele KOzség Önkormányzata értékesítésre felajáLnlla Barkas
gépjármúvét A nyilvrirros értékesítés 1996, november 7-ar (csütörtö-

kön) délelőtt 9 órakor lesz a Polgarmesteri Hivatal udvariin. Az
érdeklódőket tisztelettel várjuk!

Önkormányzat

Nokia 2010 tipasú rádiótelefon eladó. tÍrdeklődni leheí dr. Balikó
Katalinnól a 386 017 teleíons&imofl.

Eladó a Csenge|e tanya 93. szám alatti, kövesút me|letti 3 szobás
tanya, gazdasági épülerekkel, fóliákka|, 10 hold íiilddel,
2 nortonkriíta|, szőlővel, erdővef, újonnan bekedtett, jószágtar-
tásra alkalrnas udvarral, eperfákka|. Erdekődni lehet Vígh
Istvánnál a Csenge|e, Május l. u, 8. srám alaft.

Eladó a Csengele 471. szim,á (a Templomhalmi iskola közelében

lévő) tanya 2 + fél szobas, firdőszobás, jó allapotban lévő,
kőporozott épülettel, gazdasági ópűletekkel és 4 hektár ft'ldterülettel.
Viilany van. 

-lirdeklóáni 
a hé$szinen Törteli Istvánnál vzgy rirvai

KáimánnáLl lehet.

Fotó-videó üzletem uj helyen, a posta mellett! Hétfőn is nyitva!
- Igazolványkép, gyermeksorozat, ballagás, eskíiryőJakodalom,
e pyéb rende ménye k felvé te le.

- Fényképezőgépek, .filnek, elemek, albumok, képkeretek nagl
y á l a s :t é kb an kaphat ó k !
- Fényképezőgép javítás, szahanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt !

Nacsa Jánosné
Kstelek, Kossuíh u. ] 6.

rádióa06-60/488 324

'B (esíe) 329 659
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Billenős IFÁ-vaI sóder szállítást vállalok: 1700 Ft/n3. Érdeklódni
lehet Csólaisi Zoltánaál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonsrámon.

Táp-nkantuiryl kereskeilésemet epítőanyag úrusílással bővíunem
I0 q feletlí vdsárlás esetén Csengele tefülelén dűlulan házhozszáIlítás!
A nyitvataná,sí rcnd: keddtííl péntekíg 7-1iíl 16 ótáíg, szombalon 7-tőI

12 órúig,
Baranyi Józseí keteskedő Csengele, Aruny J. u. 1,

a386 024 túdiő@06-60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkncsit lehet bérelni Csóhisi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
,gzám alaíí, a386 082

Háztáji gépekhez való alkatre§zek wáfiás& (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabváíryos c§atlakozó (pörkölóhöz §tb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkoó
Csengelg Felszabadulás u. 3, 8386 017

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak

havonta kétszer m€delenó lapja

Kiadja és sokszorosida: Csurgelei Polgá,í(k Csoport Feleló§ kiadó:Kucsora Péter

Szakesaőség: Csorgele, Felszabadulás u,ll. Felelós szerkesztó: Molnar Mihály


