
csen élel

\-. évfolyam 23. szám 1996. december 1.

csdkí Istadn és zenekara
uz Erzsébet búlon

F , |}|
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A bálrót szóló tudósitásunk a 328. oldalon!
(fotó: Molnár MiháLly)
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$,r t\ífru-m
Erí írták Csengelérű 60 éve:

Az engedetlerr csengelei ffú tí€édiqi,
Szörnyű tragédia hírét jelenteuék kedden reggel Csengeléről, A

jelentés elmondt4 hogy kigyulladt a Csengele 307. szfunú tanya"

mely Kunszabó József tulajdona és porig égett. A tanyabeliek

megkísérelték a mentést, kannakban, dézsakban hordtiik a vize! de

minden igyekezet keí,rbaveszett, meít a űz a zsuptetős tanyaepületen

hatalrnas aranyokban terjedt és néhfuy percen belül merő lángtenger

volt az egész épület. A kis tanya a bemlevő bútorokkal együtt

elhamvadt. A tanyabeüeknek feltiint, hogy az idősebbik fiút,

Kunszabó Jánost nem látjak, pedig rá is szükség lett volna az oltás

kózben.
A 28 esztendős fiatalember azonban elttilrt. Később akadt valaki,

aki elrnondta, hogy kevéssel a tűz kitörése e|őtt |átta Krrnszabó

Janost, amint felment a padlasra. Kevéssel utóbb kezdődótt a tűz a
padlason. A jelek szerint tehát a tiizet Kunszabó János okozt4 az is
Lid"rult ha-arosarr, hogy mi oka lehetett sziilei viskóját felcyújta"i.

Kunszabó Jrlnos nem volt jó viszonyban szüleivel. A fiú rossz

tásasígokba keveredett, kimaradozott hazulíó|, nem dolgozott, ami
miatt gyakían heves jelenete volt az édesapjával. A tílz kitörése előtt

is hevesen összeszólalkoztak és a fiú ekkor kljelentette, hogy elrnegy

hazulról és tobbe üssza sem tér. Összeszedte ruhait azzal, hogy
végleg búcsút mond a szülői háznak. ÚgyHtszik, hogy közben
bosszura gondolt és hirtelen elhatá.rozással felgyújtotta az épületet.

Kunszabó Járros Miháy nevű öccse reggel a Jójá.rt+anya

szőlőjének egylk f;íjan akasztott embert pillantott meg messziről.

Amikor a fához szaladt, akkor tátta hogy bátyia 1óg a fa egyik ágárt
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életrelenül. Az öngyilkosságot még előtte való napon követhette el. A
n1 omozás azután teljesen íehabilitálta a szerencsétlen fiatalembert.

I(derult, hogy véletlenül okozta a tíizet és e filötti elkeseredé-
seben felakasaotta magát, Az eset úgy történt, hogy mikor a ruháit
csomagolta össze, eszébe jutott, hogy a padláson szárad néhriny
|91müa. Kezébe vette a nyílt 1árrgú olajmécsest és felment a padlásra.
A mécset a gerendrára, közvetlenü a tető alá tette és feldúlt lelkiri,lla-
poüíban nem gondolhatott arra, hogy könnyen tiíz üthet ki. Amikor
látt4 hogy a tető láu:rgía kapott, lerohant a padtisíól elszaladt és a
szomszédok szőki., jében felakasaotta magát.

(Megjelent a Tanyat Úiság ]936. november 29-i számában)

Eü írták CsenpelértíI 55 éve:

Ile üliön motorkGrékpárra, alri
nem tud uezetni!

Halász Zoltán csengelei gazdáLlkodó július 25-én Csanytelek felé
haladt motorkerékparjám, noha gyakorlott vezető még nem volt, s a
ha_ltási engedélyt sem szelezte meg. Úgy Tömörkény és Csany,telek
táján történt véle az a szerencsétlenség, hogy elütötte özvegy Bozó
Balázsné csanyteleki asszonyt. Bozó Bélriné vigyrázatlansága kOvet-
keaében került a kocsiút közepére, s a nekiszaladó motor súlyos
sértiléseket ejtett tajta. De a gép vezetője, Ha7isz Zohán is leesett a
motonó| komolyabban megsérült, úgyhogy mindketten sérülten
ha5ták el a szerencsetlenség színhelyét. A bűnvádi e|járás
mindkettőjtik ellen megindult, gondatlanságból okozott súIyos testi
Sertés vétségének vádja miatt. Szerdrin targyalta a tórvényszék
Ungváry+anácsa és úgy Halász Zoltim, núrlt Bozó Balá,snét
elrnarasaalva gondatlansagból okozott súlyos testi sértés vétségében,
s személyenként nyolc napi foghinra ítélte. Tekintettel azonban a
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vádlottak biintetlen előéletére, a biintetések végrehajtísát felfiiggesz-
tette a bíróslíg.

(Megjelent a Tanyai Híradó I94]. december 7,i számában)

Ezt írtók Csengeléűl 20 eve:

fténn a GsGnUGlei tÉesz ügyó[en

A Magyar Népközlársasíg Legfelsóbb Bírósaga ítéletet hírdetett a
csengelei Aranykatász Mgtsz vezetői ellen indított - és a szegedi
megyei bírósagon mrir tri,rgyalt - bíinUgyben. Nagy Ferenc volt
územlryezetőt egy év nyolchónap! Kisjakab József melléktizemi
adminisztíátort hlírom évi börtönbiintetésre ítélte. Gazsovics lózsef
tsz-elnököt és dr. Gazdagh Antal jogíanácsost bűncselekmény
hirfuryában felrnentette a vadak alól. Az ítélet jogerős.

(Megjelent a Délmaglarországban 1 97 6, decemberében)

D;lpzséba,.tbál
Kdzségünkben több mint száz Errsébet keresrtnevű hölry

takik A közelgő névnapjukra való tekintettel a Polgárőnég bálat
renderett ti§rteletülcle.

Szokatlan volt a körönsóg tészére, hogy sem nűson sem
vacsora nem volt. Többen csak jóval a vacsoraidő után jöttek e|
íry a jó hangulat késve, este 10 ón tájban kezdett kialakulni.
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A: aranylánc átadása
(fotó: Baíanyi Ildikó)

Lakodalmak uián ebben a bálban mütatkozott be a narykö-
zönségnek Csáki István és zenekara. A főnök és Kucsora Péter
szaxofonon, Csáki Zottán szintetizátoron, Kun-Szabó János
trombitán és hegedűn, Bélteki Csaba (Pusztaszer) pedig
ütóhangszereken ját§zott, Műsoruk jól sikerülhetett, mert a
táncolók közel hajnali 4 óníig kitartottak mellettük

A tombolára a Polgár6rség srponzorai (Baranyi lldikó,
Baranyi József, Csáki László, Csókási l,ászló, Csókási Zoltán,
Forgó Jenő, Mészáros Ferenc, Noválmé Vírhányó Errsébet és

Víghné Juhász Anett) ajánlottak fe| ajándékokat, melyekért
köszönettel tartorunk nekik A sorsoláson a Rácr család tarolt:
sok más nyeremény mellett ővóké lett a fődíj isn a Csáki László
által adományozott aranylánc medállal. Ráczné alig gyórte
háláját kifej€zni az ékszer fe|ajánlójának

Legközelebb valószínűleg a jövő évi nőnapon rendezünk
táncmulatságot. Addig is az iskola december 7-i Mikulás bálján
lehet még mulatni!

Molnár Miháiv
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Nyítvaúarúásí ós ügyfólfogadásí
idők Csengelón

Benzinkű
Hétfií-va*irnap: 6,30 - 18,30

E g és zs ég h óz (Május 1. utca)
Hétfií-pentek: 8 - 9 Védőnőifogalóóra
Kedd: 9- 10 Gyermekorvosi rendelés
Szerda: 14 - 15 Háziorvosi tanácsadás
Csütörtök: 13 - 15 Terhes tanácsadris (négyhetente nőgyógyászat is)

Élelmiszerboltok

Diszkont (Felszabadulás utca)
Hétfo: 6,30 - 12

Kedd-péntek: 6,30 - 16

Szombat: 6,30 - 12

Vasifu:nap zrirva.

Erdősarki bolt
Hétfi5-péntek: 7- 15

Szombat: 7 - 12

Kis ABC (Május 1. utca)
Hétfij-pentek: 7 - 17

Szombat: 7 - 13

Vasárnap: 7 - l0

Vegyesbolt (Felszabadulás utca)
Hétfií-péntek: 7 - 17
Szombaí: 7 -12
Vasranap zrá,rva.



Faluhtiz (F e|szabadulás utca)
Hétfó:

Kedd:

Szerda:

13 - 17 Társastfuc
14 - 16 Kézrnűves foglalkozás
18 _ 20 Asztalitenisz és tollaslaMa
08 - 16 Köqvtár
17 _ 19 Néptá.Lnc

13 - 17 Trirsastínc
13 - 16 Kézrnűves foglalkozris
18 - 20 Teremfoci

Csütörtök: 08 - 16 Könyvüin
17 - 19 NepLinc és népdalkor
19 - 2l Asztahíenisz és tollaslabda

Péntek: 13 - 17 Kézrrrűves foglalkozris

Fodttíszüz.Ietek

Baranyi Ildikó (fuany János utca)
Hét{o zárva.
Kedd-péntek: 8 - l 3 és 15 - 18
Szombat: 7 -12
Vasárnap zírva.

Franczia Gyönryi (Felszabadulís utca)
Hétfo zárva.
Kedd-péntek: 8 _ 13 és 14 - 18
Szombat: 8 - 13
Vasrfu,nap zírva.

Turcsán Antalné (Dózsa György utca)
Hét6: 8 _ 17
Kedd: 7 - 16
szprda zfuva.
Csütörtök: 7 - 17
Péntek: 7 - 16
Szombat: 7 - 12
Yasírnap záttva,
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G azdü eg ző (Volt Parthrizban)
Péntek: 7,30 - 13

Gúzpalack csete

Primagáa (József Attila tér)
Hétfií-szombat: 7 - 10
Yasárnap zátrva.

A tanyai gázcseretelepek nyitvatartási idejét azért nem közöljiik,
mert azokon glakorlatilag bármikor lehet palackot cserélni!

Gy ógy s zefi út (Petőfi utca)
Hétfii-péntek: 8 - 12 és 12,20 - 16 (ebédidőben általában nem
zá,rnak be!)
Szombat és vasámap zarva.

Iíalboltok

Fortuna presszó (Fe|szabadulás utca)
Hétfii-csütörtök: 6,30 - 22
Péntek és szombat: 6,30 - 23
Vasárnap: 6,30 - 22

Korona sörözó (Május 1- utca)
Hétfó-csütörtök: 7 - 23
Péntek: 7 -24
Szombat: 7 - 22
Yuitrnap: 7 - 23

Öregmalom vendéglő (Felszabadulís utca)
Hétfií-vasrá.rnap: 7 - 21
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Mezőgazdasági bolt (Arany Jrinos utca)
Hétftí-péntek: 8 - 16
Szombat: 8 - 12
Vasí,rnap zárva.

Omosok

I. sz. háziorvosi rendelő (Rényiné dr. Torontá,ű Renáta)
Hétftí: 9 - 12 és |3 - 14
Kedd: 9 - 12 és 13 - 13,30
Szerda: 9 - 12 és 13 - 14
Csútörtók: 9 - 12
Péntek: 9 - 12 és 13 _ 14

II. sz. hririorvosi rendelő (Dr. Varga Ferenc)
Hét6-pénlek: 8 - 12

Szombat reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig az omosi üglelet
Kisteleken van! Teleíonszáma: 364 740.

Fogonosi rendelő (Dr. Balikó Katatin)
Hétfií: 12 - 18

Kedd: 8 - 14
Szerda és csütörtök: 12 - 18
Péntek: 8 - 14

Palackozoít ííalok bol|ia (Május l. utca)
Hétft-vasrfu:nap: 7 - 19

Plébúnia Hivaíal (Május l. utca)
Hétftí-péntek: 8 - 12

Polgdrmesíefi lliyaíal (Petőfi utca)
Hétfi-péntek: 8 - 12
Az építésügyi előadó fogadóórája héttr: 8 - 12



Posía (József Attila tér)
Hétfi-péntek 8 - 16
Pénztriri wolgáat 15 óráLig!

Re n dfu s é g (F elszabadűáLs utca)
A KMB fogadóó rája páratlm szárnú heteken szerda: 8 - l0

Szeméítelep
Hétftzáwa.
Kedd-pénlek: 7 - 12 és 14 - 19
Szombat: 7 -72

Takar é ks z,övetkezet (Fe|szabadulás utca)
Hétfó-csütörtök: 7,3o - 12 és 12,20 - 15
Péntek: 7,30 - 12
Villanyóra álló,s leadása minden hónap 8-ig, ftzetése 20-ig!

I qp-ía&an
Hétíozár:ia-
Kedd-péntek:
Szombat: 7 -

Tdp-lakatmdny bolt |Arany János utca)

7-16
12

Terménydardló (Arany Jánros utca)
Kedd és csütörtök: 6-tól egész nap

Yideótéka (r ebzabadulris utcai fodrásztizletben)
Hétío: 17 - 19
Kedd-péntek: 8 - 19
Szombat: 8 - 13

Vasamap: 18,30 - 20

Yit tig b o It (F elszabadulas utca)
Hétö-péntek: 8 - 14
Sz§mbal: 7 -12
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Onkormdnyzuti ülés

]996. november 26-án tartofta soron következő, közmeghall-
gatással eglbekcitött üléséí a csengelei kepviselő-testület.

Először a Polgármester úr számolt be az ]994. december l ]-én
megválasztott önkormányzat munkáiáról. Sánta Ferenc elmondta,

ahhoz, hogl az önkormányzat feladatát jól el tudja látni, először a
s:emélyi feltételeket kellett biztosítani. Ezért 1995. áprilisában a
iegtző és az építész leváltásra került. Megítélése szelint a Polgár,
me s teri Hivatal,i ól vé gzi munkáj át.

1995-ben elWszült a belterüleí, ]996-ban pedig a külíerület
s:abályozási terve. Me4szüntetésre került a korábbi, engedély nélkül
nyitotí homokbánya. A büntetés elkerülése végett nyárftkkal
íe]epítettük be a Mrdéses teriiletet, melyhez állami támogatást
kaptunk. Az újabb homolcnyerőhely az idén került kijelölésre, ahon-
nan ]30 cm mélységben lehet a földet elhordani. Az atúópálya
építkezésre nem innen, hanem a bányatórvénynek megfelelően más
önkormányzati területről fogják a homokoí szállitani.

Az önkormányzati tulajdon{t vizművet a bistelehi Közsnls Kft,
ii:emelíette, akik jelentős áremelést akartak végrehajtani. Ennek
elkerülése vé4elí a képviselőlestület az üzemeltetést a kisteleki
GÁZEPSZERKER Kft-re bízta, igt a vizdíj nem hogl drágább,
hanem olcsóbb lett.

Á szenrtyvizet a lakosság korábban a szeméttelepre hordta, de a
környék beépítettsége miatt oda tovább hordani nem lehet.
Legközelebb Jászszenllaszlón lehetne elhelyezni, de nagl a szállitási
kóltség. A konzervglárral próbáIknzíunk közös megoldást találni, de
a: Allami Népegészségügli és Tisztiot,vosi Szolgálat mereven
el:árkózott etíől, A jelenlegi elWpzelés szerint helyben, szikkasz-
tással próbáljuk megvalósítani a szennyviz elhelyezését. Az
en gedélyek beszerzése folyamatban van.

Á szeméttelep nem igazán szeméttelep, mert oda komposzíálható
anyagot is behordanak Ha ezt mindenh otthon hasznosítaná, akkor
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50 9ó-kal kvesebb anyag keriilne oda, Környezetűnk védelme közös

feladatunk, ezért a szemetet ne az útszélekre, erdőkbe rakjuk le!
Előbb-utóbb mindenki fel fogia ezt ismerni.

Az önkarmányzatot az az elv vezérli, hogl csak a ténylegesen
rá,szorulók részesüljenek szociális támogaíásban. Ah munkakepes,

az a munkahely keresésével foglalkozzon, ne a szociális tömények
tanulmányozásával tltse az időt!

Az önkormányzat 10 pályázatra jelentlrezett, ebből 5-öt nyert el.

Ezek között hat kórrtyező kozséggel k)zösen 25 millió forintos
szemétbálazó gépet nyertünk el, továbbá fogorvosi berendezésekre,

az orvosok számítógépes programjaira kaptunk még íámogatást.
Az eltelt 2 év alatt 9 utcát láttaítunk el szila burkolaual,

mintegl 235I folyóméter hosszan. Á munka magában foglalta a régi
utcák iveinek javítását is. Az utépítésre ósszesen 15.639.000 Ft-ot
fordítottunk, ebben a lakosság 2,6 millió forint hozzájárulása is
benne van. Ezért k)szönet az érintett utcák lakóinak!

A külterületi utak karbantartását is .folyamatosan .folytatjuk. Erre
a célra az önkormányzat vásárolt egl MIZ írahortés egl grédert.
Társadalmi munkában keszítettünk egl hóeket is, mellyel a havas
utak tisztitása is megoldoít lesz.

A házi szociális ellátás zavartalanságának biztosításához kapott
egl Renault gépkacsit, valamint a glermekvédelmi tanácsadó
részére műszert vásároltunk 200.000 Ft értékben. A napköziotthonos
óvodába a telefon felszerelése I 15.000 Ft-ba került.

A két év alatt ket kózépületet újítottunk fel 1995-ben a Polgár-
mesteri Hivatal, I996-ban pedig az I. számu háziorvosi rendelő
külső burkolását végeztettük el.

A Faluhaz l00 db széket kapotí összesen 300.000 Ft értékben.
1995-ben elkeszült az IJI. világháborús emléhnű 690.000 Ft-os

Mltséggel. 1996-ban a temetőben épitettünk egl urnafalat 260.000
Ft-ért, valamint a ravatalozó kapott egl két lroporsós hűtöt ]50.000
Ft értékben.

I995-ben az Árpád és a Szeffi utcákban yégeztettünk vímezeték
bővitést 813.000 Ft értékben. Uglanebben az évben a Szekfű utca
villamositása 600. 000 Ft-ba került.

Osszességében a beruházásra és fejleszíéve 1995-ben
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jrJ.11:.000 Ft-ot, ]996-ban 14,754,000 Ftot fordítottunk, A két

et,ben tehát öss:esen 24.896.000 Ft-ot,- 
.l polgármester szólt a képviselő-tes_tiilet és a Polgármesteri

an-|otit t1raui kapcsolatról, milyet iónak itélt meg, Csak igl lehet

e red mé n1, e s munkát vé gezni.- - 
.l, árkor-anyzat"és a lakosság kapcsolat11 is j"ónak tartotta,

,tr'onaio, t og, iz információkat mínél szé]esebb kórben igtekeznek

,)rr)rrrri. §rr"rnark, hogl az üléseken minél íöbben vennének
';;!;;-;;r, 

a:ok nyittak. L elkövetkező időkben a kűlterületelcen

hsgt.íiilésekt szervezünk, melynek az a célja, hogl szorosabb kaP-

cso]atot tartsunk a lakossággal,
Kö:tekedési kulturánkiin némi javulás tapasztalhaíó,_ A Polgár,

,rri, u, kérte továbbra is a ;'sportosan" k;zlektdőkt, hogl

*rsri,'"rrar"rk"l ne veszélyeztessék a lakosságot, A kizbiztonság,

,iiii .= o,Áragtan bárhol, itt is romlott, Példa volt mar a falunkban
ts gépkocsi lopásra.' ' i, ark*^arry^t első reúű feladan a felügyekte. alá tartozó

,rtr'r.tryrt ftsűla és óvoda) zavartalan működésének biztosítása,

:, t,1 ,árrt* kinevezésénél figlelembe vettük a tantestület véle-

ményét is."''"i- 
ront a, legfontosabb felatlatatt betölti, A: e.g)eílen hely a

b--rj sb;r, oia Íog,,ott létszámit re nde=vények t, l ehe t, tartani, A

köőár 
'megfeklő- 

látogatottságu, Ebben az épületben tartia

í o p' I a I ko : ás a i t a mi,iv é sze í i magá n i s ko l a i s,'-'§iríá irrrrc az egháziól szólva elmondta, hogl a korábbi

,oroi itnáv"rtek "g, 
Űá,ik eglházkazségbe, A csengelei vallasos

'tifi,,t t,ioíyaitasá1a a kistelebi plébános lett 
_megb,ízva,,Az 

egyházi

lZetéssel i kapcsolat jó, az önkormán zat a lehetőségekhez mérten

í ámogatj a a helyi e glházszemeze tet,' 
dZ 

-arúiaffit 
" Polgárőrséget és a, Sporteglesületet

*irsitos támogáti a. Cétj ainaÍ elérésében, feladatainak betóltésé,

1;r';,;J;ii;";;r; rcnniialójuk, Mindkét szewezettől elvárjuk, hogl

a feladataikat a legjobban végezzék,

A Polgármesteí * ."g"ilit"tte még az eringi testvérkapcsolatot

is, melyet tovább szeretnénk ápoln
Legfontosabbnak tartjuk a tavlati tervek között, hogl az
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intézményeket a lehető legjobb szinten működtessük. Fontos még a
szennyvíz elhelyezésének megoldása, a Csengele-Kiskunmajsa
összekótő ut megpályázása, a kültefileti dűlőutak jarítása, a
belterület infrastrukurájának fejlesztése, minden töményes

támogatás megadasa a vállalkozásokhoz munkahely teremtése

céljából.
Az írásos anyag szóbeli kiegészítésekent Sánía Ferenc elmondta

még, hogl felmerült az óyoda előtti glalogos átkelőhely (zebra)

szükségessége. Ez eglelőre nem valósul me1, mert óriasi költségbe

kerülne, és nem biztos, hogl a szükséges engedéIyeket is
megkapnánk, Ehelyett a közlekedési szabályok betartasára hívta fel
afiglelmet.

Fűtési támogatást 804 család kapott. Ez a téma élintette
legérzél<enyebben a lakasságot, mert ebben az ügúen senki sem

tudna igazságot tenni. Volt olyan önkormányzat, mely nem is
vállalkozott erre a feladatra, inkább visszaküldte a pénzt.

Az óvoda 50.000 Fbot kapott az önkománpattól játékok
vásárlasára. Kérte a polgármester, hog, abi tud, segitsen abban,
hogy az óvodások további ujabb játékokat k/lphassanak.

Először Bitó József alpolgármester szók hozzá a beszámolóhoz.

Méltatta az elért eredményeket. Kihangsúlyozta, hogl a testületben

voltak uglan viták, de azok hasznosak voltak, nem fajultak
személyeskedésbe.

Túri Ferenc is pozitívan értékelte az önkormányzat munkajáí és

kérte a belvíz elvezetésére szolgáló csatornák tisztítását. Sánta
Ferenc válaszában elmondta, hogl folyamatban van a csatornák
íisztítasa és bővítése a közhasznu munkások igénybevételével,

A polgármesteri beszámolót a Mpviselő-testület jóváhaglta és

elfogadta.
Sánta Ferenc ezek után a jövő évi költségletés koncepcióját

ismertette. KözöIte a főbb számadatokat. A végleges költségvetés
még hosszu íárglalások után alakul h, de az már most is biztos,

hogl szigorú gazdálkodásra kell számítani, uglanis a költségvetéli
támogatás nem követi az inJlációt.

Az előterjesztésekben a Polgármester úr elmondta, hogy az
önkormányzat megállapodást kötött a Kiskunmajsa és Környéke
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I-i:ga:dálkodási Társulattal. Ennek keretében a Társulat 64.954 Ft
támogatásért a csengelei vízgazdálkodási íeladaíokat ellátja.

Á mintegl másfel óráig tartó gyűlésen kb, 70 íő lakossági
érdeHődő jelent meg.

'*űj;::;

o ro.i knónika

Szép gy őzelem Puszíamétg esen

1996. november l0. Ruzsa - Csengele 3:0 (2:0)
Vezette: Kertész (gyengén), 200 néző.
Csengele: Kucsor4 Pataki, Nagy, Sisak, Vincze, Kovács F. (Rózsa
60.'), Pigniczki, Kovács Sz., Túri, Borsos, Horváth.
.1 85. percben Kucsora ]]-est hibázott. Ezen a mérkőzésen
hely:eíeink alapján nyerhettijnk volna, de sajnos nem tudruik gólt
rúgni. \bm ígt az ellenfél, Ruzsa csapata Varga Sándor személyé,
ben volt §B l-es játékossal rendelkezeít, és ő tudoft gólt rúgni.

1996, november 16. Csengele - Balrtó-Szünk
.1 mérkőzés elmaradt, tavasszal kerűl lejátszásra.

1996. november 24. Pusztamérges - Csengele r:4 (0:3)
Vezette: Lőrik (gyengén) 5 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Buknicz, Vincze F-, Horváth, Kovács,
Vign S., YighZ., Nagy, Czikes, Borsos.
Íftletidőben mi jobban alkalmazkodnmk a havas, jeges pályához.
Csengelei gólszerzők: Czikes (3), Borsos.

Kun-Szabó Tibor
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A csengelei Műwószeúi Iskoláról II.

Sorozatom rruisodik részeként a színjátszókört próbalom bemu-
tatni.

Az újonnan létrejött társulat vezetője Heim Gézí.né. Csütörtökön-
kénti összejöveteleiken a beszédtechnika és előadriskészség fejlesz-
tésre töreksztink: a szórakoziison és szerepléseken kíviil ezzel
észrevétleniil fejleszljiik személyiségtinket is. Csoporhrnk tagiai
fiiként a felsósokből tevődik össze. A fentieken kívül a tánsaság cé[ia
látogatások útjfur a színhiiz megismerése.

Ezek után valószinúleg nem meglepő, hogy szerveződött
októberben egy i\en célú út a budapesti Harlekin Színhízb4 ahol a
Tom Sawyer kalandjai című darabot kísérhettiik és kisértiik figye-
lemmel. Ragyogó rendezést, remek gyerekszereplőket láthrnk.
Hossá vastapssal köszönttik me9 ezt a csodrilatos élrnényt. Ehhez
hasonló kirrirrdulás volt november 9-én ugyanitt az Aladdin és a
csodalámpa című előadrás megtekintése.

A színjátszókör "nagyközónség" előtti bemutatkozasa az október
23-i tinnepi előadrison történt meg - sikerrel, A felkészülés rövidsége
eüenére nívós, hatasos irodalrni színpadot sikerült kálítani. A
továbbiakban is mi kívanjuk az iinnepségeket lebonyolítani,

Ugyanezen a napon taítottak a kisteleki szavalóversenyt is,

Felkészülésem is e csoport keíetein beliil történt.
Rernélem megfelelőerr sikerult érzékeltetnem színjátszókörünk

sokvínűségét!
A következő részben a grafikai foglalkozrisokról írok egypar sort.

Apró Zsolt
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^tz;Ítalinos Iskola ós a Sziilői Munkaközössóg
jóúékonysógi

§zörőre,Navpgőre BÁwÁt
rendez l9eG. deeember 7-ón lB órai kezdeűel

rn csenglelei Faluhrizbrnl

A mú§ort a,|tűvé§zeúl l§kola és meghívoút
vendégek előadásal §zine§iúll$

Furulga és Trombita eguüttes
Táncbemuuaíh

'§tanleg" bűuész produkció
Kistelekí Népí Zenekar

Aran ge s ő N é pfuín c c s op o rt
Csengetei Népdatkör

Kérjük a szülőket, vállalkozókat és mindenkit, aki segíteni sze-
retné ryermekeinket, járu|janak holeá tombolatárryak felaján-
lásával a jótókonysági bálunk sikeróhez! A gyűjtés december S-ig
az iskolában ós az óvodában történik

B e lé pőj e gl fe lnőtte lorc k 2 00 Ft,
tombolajeg,, 30 Ft.

sok szeretettel
tJárunk mindenkit!

Bendezősóg
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Hirdetések
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

?7űeadal álr/rrll
Au]rÓsüsKouÁrore, AZ ALÁBtsü

]iANF@LVAMOKAT üNDü]IJAI

oelsősegélynyújtó, segédmotorkerékpár (sm), motorkerékpár
(L-Ll), szeméIygepkocsí (B és B+E, §/akorlati tandíj: 19.520 Ft),
tehergépkocsi (C), autóbusz (D) és nehézpótkocsi (E) vezetői
tanfolyam.

okönnyűr nehézgépkerelői és targoncavezetői tanfolyam,
okörúti árufuvarozói (autómentő), autóbuszvezetői, nemret-

közi gépkocsivezetői (TIR) tanfolyam.
OADR (veszélyes áruszállító) szaktanfolyam.
abelfiildi árufuvar. vállalkozó tanfolyam.

Diákoknah, mankanélkülieknek 80 % elméIeti kedvezmény.

A csengelei tanfolyamra pótbeíratkoás a tanfolyam
kezdetéig, december 5-én 16 óráig a Faluházban!

'Vlded u 6,áaia e4q lzl?{'

Jelentkezés:ffi
Szegedi MK Auíósiskola
Szeged, Csongródi sgt 67.
Telefon: (62) 185 068

BÖRÖCZ FLÓRI}ÍN
Balóstya, Móra u. 24,
TeI: 06-201247 144

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd



-343-

Megfelelő saimú jekntheó esetén Celladam szűrővíagóIat lesz a
Faluhtizbau. Jelentkezes a Faluházban decembet 10-ig,

Eladó terménydaráló, 5,5 lóerős dízel MIA motoro§ szalagfiirévgép,
l0 mrts{ís utanfttó, csempekályha, csempesparhelt és 400 üter jó
minősegű sárgabarack cefre. Erdeklődni lehet Kopasz Antalruíl a
Csengele, Felszabadulás u. 29. szám alaít.

Eladó a Csengele tanya 93, szám alatti, kövesút melletti 3 szobás
tanya, gardasági épületekkel, fóüákka|" 10 hold fiilddel,
2 nortonkútta! szőlővel, erdőve[ újonnan bekedtett, jószágtar-
tásra alkalmas udvarral eperfákkal Erdekődni lehet Vígh
Istvánnál a Csengele, Május L u. 8. szám alatt.

Eladó a Csengele 471. szérnű (a Templomhalmi iskola kozelében
lévő) tanya 2 + fél szobás, fiirdőszobás, jó á.üapotban lévő,
kőporozott épúlette| gazdasagi épíiletekkel és 4 hektrlr öldterülettel.
Villany van. Erdeklődni a helyszínen Törteü Istvannéná vagy Áwai
IQílmálrnál lehet.

Foíó szakiklet Kisteleken, a posía mellett!
kaní,csonyig bővűeű váIasztékban fényképezőgépek, íil-
mek, albumok, kereíek kaphatók.
Filmkidolgoztís 1 nop alatt!
vúrom kedves v ás úrlóimat

Nacs a Jánosné Jéuy kép ész
Kistelek, Kossuth u. 16.

rádióa06-60/488 324
V (esle) 329 659

Billenős IFÁ-val sóder szállítást vállalok: 1700 Ft/m3. Erdeklődni
Iehet Csókási Zoltánnál a Csengele, Felszabadulas u. l5/A szám
alatt vagt a 386 l73 teleíonszámon.
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Tóp-íaharruiny keteshedésemet épíőanyag árasűóssal bővítet-
tem t0 q feletti vósfulás esetén Csengele íerületén dfitalan
htízhozsaíllítós! A nyitvataftási rend: keddől pénlehig 7-tű 16
óráig, szombaíon 7-ől 12 óróig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Aruny J. a. 1.

í386 021 nfuIűQ06-60/180 678

Családi eseményekre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20,

szám alatt. 8 38ó 082

Háatáji gépelűez való a|katrészek gyítttitsát (fogaskerék stb.)

vrillalom. PB-gaz szabvárryos csatlakozó (pöíkölőhöz stb.) riűandóan
kapható.

Dénes Balá"s válalkozó
Csengele, Felszabadulris u. 3. 8386 017

A csengelei Polgárór c§oport táLtnogatóinak

havonta két§zer megjelenó 1apja

Kiadja és soksmrositja: Cserrgelei Polgárór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkeszőség: Csengele, Felszabadulás u.l l. Felelói sz€rkesaó: Molnár Mihály


