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Wtcí1 ísiltlt
Ezí íídík Csengebről 55 eve:

Gsengelén is megindul az
egészséguéüelmi szolgálat

vitéz Tóth Béla dí. tisáifiiorvos most áúlította össze a város
[értsd: Szeged - A szerk.] egészségügyi helyzetéről való jelentést, A
jelentés szerint az egyes fertőző betegsegek jelentékeny csökkenést
mutatnak. KiiLlönösen feltűnó ez a csokkenés a hastifusz betegség
szrimában. E kedvezó jelensegnek az az oka" hogy a védóoltrisok
kiterjesaését nagy eré|lyel hajtotlák végre.

Tovább folyt a giimőkór elleni védekezést volgá,,ló intézmények
fejlesaése is, A belügyminiszter ötvenezeí Pengőt adott a vrirosnak
tanyai röntgenvizsgá,iló helyiségek létesítéséíe.

Alsóvaroson új egészségvédelmi szolgáLlat léte§ült. Az Országos
Közegészsegügyi lntézet há.rom új zöldkeresztes egészségügyi védő-
nőt osztott be a szegedi egészségvédelmi szolgáLlathoz, úgy, hogy
ezzel a vódőnők létszárna elérte a tizenkilencet. Erurélfogva most rni.r
sor kerülhetett a csengelei egészsegyéde|mi szolgrilat beinűtrisí,ra is.

Sikertilt a telies együtínűk<idést létrehozni az egészségvédelmi
szolgiiat és a szociális alap k<iztitt. A szociális alap munkáját
Szegederr a zöldkeresztes védönők végzik. Az alap nélktilük nem
tudná feladatát ellátn! mert az egész viiros területén a védőnőke
hrárul minden szociáüs feldedtőmunkq c§ak lcy biaosítható az alap
segítségének gyors és megfelelő szétosztiása.

(Megielent a Tanyai Híradó ]94]. december 25-i szamában)



- _147 ,

Hat éves a Csengeleí
Polgárőr CsopolÉ

Hat éwe| ezetőtt, 1990. november 18-án alakult meg a helyi
Po|gárőrség. Ar évforduló alkalmából december 2-án ünnepi
csoportgyűlés volt.

A Faluházban megtartott rendezvényt nregtisztelte jelenlé_

tével Sánta Ferenc polgármester, Maryari Béla, a Csongrád
Megyei Polgárőr Szervezeíek Szövetségének elnöke, Keríésr
László, a kisteleki polgárőr régió felelőse, Gyekicrki András, a

Kisteleki Rendőrkapitányság polgárőr összekötője és Gécri
József csengelei túzoltó parancsnok

Először Kucsora Péter csoportvezető emlékerett meg az e|telt

hat évről. E|rnondta, hogy 10 főve| alakult meg a Polgárőrség,
jelenleg pedig 25 tagia van. Ezek körött 5 alapító tag is van:

A haí éves Polgárőrség tagjai
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Kopasz József, Kucsora Péte1 Kun-§zabó Tibon Magony Antal
ós Martus István. Az országban valószínűleg csak a mi
falunkban jelenik meg polgárőr újság. A polgárőrök az éjszakai
járőóeés mellett bálakat rendeznek, bár ar utóbbi időben
kevesebbet az óriási költségek miatt.

Maryari Béla ezek után 11 főnek adott át emléklapot az 5 éves
polgárőr szolgálatért Elismer{ssel szólt a helyi szenezetűln
majd néhány, polgárőröket érintő információt kölöIt,

Sánta Ferenc polgármester szintón eüsmerőleg szólt a
polgárőrök tevékenységéről ós további jó munlcit kívánt.

Kun-Szabó Tibor hozzászólásában szóvá tette, hory a meryei
szövetség az erkölcsi elismerések mellett anyagi megbecsülést is
adhatna a csengeleieknek Ez a|att az URH-nídiókkal va|ó
eMtá§t órtette. Magrari Béla válaszában elmondta, hory jelenleg
folyamatban van a kisteleki körret nídióhálózatának kiépítése, és
erzel eryidejűleg a csengeleiek is fognak nídiókat kapni.

Enután au egresület titMra isnertette a m€s[€i szövetség
körlevelót. Ebben - több más információ mellett - közöltél ho5r
az országos vezetés nem támogatja a polgárőrök intézkedési
joggal (pl. igaroltatás) való felruházását. Elsődleges feladatként a
frryelőszo|gálatot és jelrésadást tartják szükségesnek Ettől
fiiggetlenül visront továbbra is el lehet fogni a tetten ért betörőt.

A hivatalos részt vacsora és kötetlen beszélgetós követte.

M. M.

Kié a Faluház?
Heíente eg/ alkalmam van, hogl jól kugráljam magam,

pingpongozzak vap tollasozzak. Kicsit kesve érkezem a Faluházhoz.
Két tollasos jön szembe velem. Nem lesz tollas, mert glűlés volt

és benn vannak még az asztalok - mondják lemondóan. Semmi baj,
I0 perc alatt kipakolunk! - válaszolom,
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Hmman elkezdjak a paÉolást, Bejön egl srác, nem segít, hanem
felhivja a figlelmünlcet, hogl szépen pakoljunk el. Pakolunk -
s:épen. Bejön az előbbi felesége, hozzám szól: - Inkább ne
pakoljatok, tudod milyen a fűtőnk, biztos kfogast talál benne.
Robbanás határán vaglok, de lürlőzlelem magam. Csak ery)eílen
kérdés motoszlral bennem: az alkalmazottake, vagt a falu lakossá-
gáé a Faluház?

Félreértés ne essék, semmi bajom se a közművelődési előadóval,
se a fűtővel, csak már jó ideje érzem, hogl valami nincs rendben a
Faluházban. Más ezt nem érzi?

Molnár MiháIy

/íűá//hi a/z óűúíjűn
Gyorsan repülnek a hónapok. Alig ment e| újra itt jart a Mikulris -

vagy mások szerint a Télapó. Végső soron mindegy, hogyan nevez-
zíli<, mindörökké egyet jelent: öíömöt sok-sok gyermeknek, egy soha
vissza nem terő inuziót, amit ebben a korbarr él meg az ember.

Erkezése előtt az ovisok napokig láaas agalommal készülődtek a
fogadá§íra" verset, dalt tanultak. MegpróbáLltak kevesebb csíny
elkövetni, hiszen a Mikulás mindemől tud,

EUött végíe a virva virt nap, nem kellett tovább szrimolgatni:
hányat alszunk még? Csillogó szemme| csendben figyelték a Mikulás
minden szavát. O dicsért a jóért, pirongatott a vétkekért, gyűjtötte a
fo gadkozasokat, osztogatta a csomagokat.

, Nektink, felnőtteknek is mindig óriísi é|rnóny ez az esemény.
Erdekes, néha mosolyt fakasztó a gyerkőcök reakciója. Most is akadt
közöttiik elpityeredő, volt, aki €lénken tipegett a Mikulás elé, de
néhányan fesztelenül elcseverésztek vele. A mi szárnun}ra megadatik
az a lehetőség, hogy láthatju\ amint a gyerekek ujiongva szaladnak
szüleik elé, büszkén mutogadáLk a csomagot, csacsognak, mesélnek.
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Az iinnepi hangulatot növelte, hogy Tóth Brigitta anyukája kiilön
ene az alkalomra készített finom sütivel kedveskedett kiscsoporto-
sairnnak.

Óvodásaink öröme nemigen teljesedhetett vo|na be, ha nincs
Novák Imréné, aki az ajrfurdékokat szponzoráLlta. Csókási Zoltanné is
hozzájarult jelentős mértékben, az ő felajínlásából a karácsonyf;ít is
gazdagabbá varázsolhatjuk. Köztudott, hogy eglre szűkOsebb az
anyagi helyzetiiLr:k , az fuak lassan a Marsig émek. Elről éwe
csókkent a csomagokban lévő édesség merrrryisége, ugyanazon
értéken belű. Idén a zacskón kívül vajon mire telt volna a

kigazdá.{kodott pénzből?
Kedves Katika és Veronk4 a 70 boldog óvodris nevóben nagyon

szépen köszönjtik!
kontesz Józsefiré

Darts bajnokság

Fődi két versenyszúmban is győzött

Kettő hónap szünet után, december l-jén folytatódotí a Kolona
sörözőben a darts bajnokság. Vígh Attila - lalrábbi bejelentéséhez

híven - nem versenyzeít, ígl Mí uj személy is bajnok lehetetl.

Cricketben Kontesz László nyert, a bainokságok történetében
először hibapont nélkül. Második Tisóczki Ferenc (I5 pont),
harmadik Csókási Tibor (5 1 pont) lett,

3|t-ben Fődi Zoltán glőzedelmeskedett. Második Csókasi Tibor
lett 36 ponttal, a harmadik pedig Báthory Ferenc 40 ponttal.

A legtöbb pont dobásában szintén Fődi Zoltán lett a bajnok 543
ponttal. Ót Csókási Tibor (520 pont) és Tisóczk Ferenc (498 pont)
kóvette,

A Shanghai-ban Tisóczki Ferenc végzett az élen l44 ponttal.
Második Csókási Tibor (l20 pont), harmadik Báthory Ferenc (49

pont) lett.
M. M.
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T@T@ c§EnúGEAER
Karócsonyi rejnényünk mosl nem keres4írejtvény, hanem totó.

A kérdések szánrlékosan annyira nehezek, hogl mindenkí csak
találgaíhassa a helyes válaszí Aki nem nd rájuk váIaszolní, annak
sem keII széglellnie magót.

A legtöbb helyes megfejlést beküIdők közölt három darab 2000
forintos vásórlási utalványt sonolunk ki, melyet Csóhósi Ltíszló
(Fortuna presszti), Kiss Ferenc (Öregmalom veadéglo) és Víghné
luhász Anelt (Korona sörözo) ajónlott fel A nyereményeh a
felajánIók üzleteiben vásárolhatók majd Ie.

A meglfejléseheí a díjakat felajánlóknál és a szerkesztőnéI lehet
I997. janufu l0-ig leadní

1. Hány ínístudatlan §zemóly volt közsógünkben 1960-ban?
I l75 h,
2 l4ro.
x Nem volt már írástudatlan.

2. Melyik évben volt több lakossága Csengelének?
1 l9l0
2 1930.
X 1941.

3. Ki dobta a legtöbb pontot a Shanghai versenyszámban a
Korona söröző darts bajnokságain?
l Vígh Attita
2 Dóczi Járros
X Tisóczki Ferenc

,í, Hány példányban jelenik meg a csengelei l(rónika?
1 170
2 2l0
X 2,,7o

a?

@L
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|7
28
x9

5. Hány dolgozója van az Öregmalom vendéglőnek?

6. Mikor tartottak utoljára Csengelén vásárt?
1 1896. julius 22-én.
2 1944. október 2l-én.
X Sohasem volt váslár.

7. Mennyi honvéd halt meg Csengele 1944-es szovjet megszál-
lásakor?
17
26
x19

8. Ki volt Csengele első aljegrzője?
l sárközikén
2 Dr. Vinkler Elemér
X Dr. Kelemen Antal

9. 1935-ben hol volt a piactér?
1 A vasúállomísruíil.
2 A jelenlegi helyén.
X Nem voft piactér.

10. A 19. század közepéig ho5ran írták Csengele nevót?
l Chengele.
2 Csengelye.
X Ugyanúgy, ahogy most.

11. Melyik évben rendertek több bálat Csengelén?
1 1930-ban.
2 |933-ban.
X l93ó-ban.



221
x22
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12. Mennyi a Fortuna presszó fe|szolgálóinak átlagéletkora?
120

13. Metyik képviselő jelölt kapta a legtöbb szavazatot az 1994-es
vá|asztáson?
1 Széll Lajos
2 Vincze Já,nos
X Bitó József

13+1. Hány személy írt eddig cikket a Csengelei KróniMba?
I64
299
X 112

Eijeli látogatók az
0regmalomban

Úgl tűnih, hogl az alviüg elős4,ereíettel jelenik meg községüuh
éttermében, az Öregmalomban. Ez fűeg azert baj, merí záróra
után teszí

Az elmúlt év vége felé is feltöt,léh a vendéglótó intéaményt, de
akhot a helyi elkiiveők megleűeh, büntetésükeí mór régen
meghapták.

Az I99Gos év sem múlhatott el betörés néIküI December 7-re
vbradóan hívaílan látogatík jártak a bezórt üzleíben, éIelmiszert,
cigaretlót és szeszesííalí loptah el míntegy 30.000 Ft értékben.

A tulajdonos, Kiss Ferenc 10.000 Ft jutalmat ajánlott fel a
nyomrave4etőnek (az informáíor s4eméIye természetesen tiíohban
marad)' 

14 M.

aa
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grU}^IÁ" We^-,,dt*
Nagy ügalommal késztilt a falu apraja-nagyja a hagyomiinyos

jótékony célú Mikulán btfua. Nagyon jó érzés volt, hogy a mi kis

községiilrk is bebizonltott4 hogy ajó ügyért tenni képes. A telepűés
területén míiködő vfllalkozók, cégek, egyéni váüalkozók, szülők
mind önzetlenül, szívesen ajrárrlottak fel az adomrinyokat, segítséget,

szeryező munkát.
Szombaton a zsúfolt Faluhrázban megszólaltak a fanflárok és

megkezdődött a bá. A művészeti iskola színvonalas műsorral

szőrakoztatta a közönséget: trombitáok, fuvósok, tárrcosok méltiin
kaptak nagy tapsot. Az Aswonykórus és a citerazenekar is szép

műsort adott.
A nyitótráLrrc az est fenypontja volt! Ezutrin valóban megkezdődött

a mulatsag. Kicsik és nagyok jó kedlvel szórakoaak, a hangulatot

színesítette a remek zenekar.
Mikulás báunk egyik cóla volt, hogy a teljes bevételt az óvodás és

iskolás gyermekeink ajandékozásitra, táboroztalisrira, kirrfudulások

segítségére fordítsuk. Másik szá.urdékunk az volt, hogy kicsiknek-
nagyoknak jó sz&akozást biztosítsunk, jobban megismerjtik egyrnast,

gyönyörködjiilrk gyermekeinken.
Úry érezztik, mindenképpen sikeres volt ez az e§e. Még egyszer

szeretnénk megköszönni mindenkinek a segitsegét, támogatasrit.

Jelesre vizsgrázott ezen a balon Csengele lakossága!

A telesseg igénye nélkül szeretném felsorolni az adomámyozők
névsorát:

Vörös József és családja
Mészáros Péter és családja
Kuklis András és családja
Dr.Torontáli Renáía és családja
Tóth Islyán és családja
Csáki László és családja
Csókási Gabriella
Csókási Laszló és családja

Tóth Tibor és családja
Baranyi lldikó
Balázs Ferencné
csókási zoltánné
Bagi Pálne
Muhel Tibomé
Baranyi Jóxef
Nagl Sándor és csaláQja



Kíss Ferenc és családja
Longa Islván és családja
líag,ar Zohán és családja
Tóíh ]nre és családja
Tóth Istvánné
PiFliczki Péterné
R,délyi Ferencné
Lbrös Rudo(
S:tgnu-Pack Kfl.
,4t any homo k Mg. Szöve t ke ze í
Kaíolikus Egr-ház
A Szijlői Munkaközösség tagjai
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Pigniczki Jánosné
Franczia Gyöngli
Franczia Jenő és családja
Csárryi Fetencné
yórös Tiborné
czombos Jánosné
Géczi Béláné
A tantest let tagjai
Takarékszövetkezeí
A cse nge lei képitle lő-íestúIe t tagi ai
Vetler Kfl.

Heim Géza
igazgató

Á,{
Ifiu táncosok a Mikulás bá]on

(fotó: Nacsa Jáno§né)
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@ Foci krónika

szezonzdrds
1996. november 30. Sándorfalva II. - Csengele 4:4 Q:3)
Vezette: Bálint. 80 néző.

Csengele: Kucsor4 Patak! Nagy, Horváth, Dorogi, Kovács (Vincze
a6.), Vígh S.,YighZ.,Molnitt Zs., Túri Borsos.

Ázért maradt el a glőzelmünk, mert a csatálaink mellett a kapusunk
is gó lkepe s ne k b izonyult.

Csengelei gólszerzők: Molnár Zs. (3), Túri

December 1-jén tartottuk szezonzáró összejóvetelünket az
Óregmalom vendéglőben. Itt ismeftettem a csapat jelenlegi állását:
I3 játszott mérWjzésből néglet megnyertünk, hetet elveszítettünk és

ketíő döntetlen volt. A gólarányunk 19-31, a pontszámunk ]4. Ezzel
az eredménttyel a 10. helyen vaglunk. Ha az elmaradt, és tavasszal
lej átszásra kerülő Bahó-Szilánk elleni mérkjzést sikerül me gnyerni,
akkor a 6. helyre tudjuk feltornázni magunkat.

Haglományosan most kerültek átadásra az elismerések is. A
legiobb játékos Patah Ferenc, a gólkirály Molnár Zsolt, a legszor-
galmasabb iátékos Vincze Ferenc lett. A citromdíjat Bukrlicz István
kapta " telj e s itmé nyé é rt ".

Kun-Szabó Tibor
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A eseng;eleí Múwószeti
Iskoláról III.

Amikor a művészetekre gondolunk, elsőként a festészet, a költészet
vagy a zene jut esziilrkbe. Igy aztín a Művészeti Iskola keretein belül
is létrejött egy-egy hozzájuk kapcsolható szakirany: a költészetre, az
irodalomra a mar korábban bemutatott színjátszókor, a zenére
többrétű zeneoktatás, míg a festészetre az úgynevezett "grafika" épiil.

Átabban, mint a grafikát szokás emlegetni (iskolan belül), pedig a

képzőművészet ezen irálryzatrinak nagy részét átfogó képzésre - ezen
beliil pl. cenlzuajz, linóleummetszet és akvarell készítésere ad

lehetőséget.
A festészet a művészetek legősibb formája: rnár a kezdetekől

kapcsolódott az ernberiseg életviteléhez, s.ielentósege napjainkra sem
csökkent, habfu az értékrendek jelentős átalakulása érzékelhetö (bar-
tangtajzoktől az absztrakt festészeúg).

Sokan közüliink szepen tudnak rajzolni, s ezen képességilk
mélységeit hivatott ez a tehetséggondozó okt*ás feltá.,rni és fejlesz-
teni. Továbbá az egyéni stflus esetleges kialakitasa mellett mas, a
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képzóművévet szempontjából is jelentős művek kúikus szemmel
való értékelése is lehetseges.

A csoport vezeíője Fejes Sá,rrdor tanár bácsi. Grafikus tánoncai

16 őt szránrláL|nak - tehát a többi osáályokhoz képest a létszámuk
alacsony. De az időbeosááa okán (képességeikől nem is beszétve) itt
is alkalmazni kellett a csoportbontást.

A nyolcadikosoknak, akik az osztály felét teszik ki s aktk így
alkotnak egy kúlón csoportot, még nehezebb dolguk is van az ifabb
tá,rsaiknáü: az eredetileg 3 éves képzést egy év alatt kell elsajátílaniuk.

Az emberi alakok ábrrizolásánál Barcsay Jenő módszerét
alkalmazzuk, me\nek lényege a következőkben fog|alh315 6gsz.,
minden alakábrrizolrisnak alapja a csontváz, a csontok, inak és

izomkötegek elhelyezkedése. Ezeke kell felepíteni az áiJl,ríuzolt alak
vagy testrész kiilső megjelenéset.

Célkitűzéseink között szerepel egy februarban esedékes kiri.{lítas

megrendezése, melyen addigi munkásvigunk egészét, továbbá öná,űó

viialatok alapjá.,rr egynéhrány falurésdet megöíökített véltozatéú
tekinthetik meg.

!.
kásom végéhez érvén kíveí.Lnok nekik sok sikert, eredményekben

gazdag új évet!
Apró Zsolt

+1 ir b eté § e 13

Eladó 56-11-es Zetor 700.000 Fl-ért, XT-3-as hélsoros íőtcsa
felújítva (összes csapágl cserélve) 170.000 Ft-érr Eileklődni
Gémes Antalnól a Csengele íanya 13. szám alatt leheí

Megfelelő számú jelent}ezés esetén Celladam szíirővizsgálat lew a
Faluházban. Jelentkezés a Faluhráaban 1997 . janrr.í.r 2-ig
Lantosné Horváth lrénnél.
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Fodrás:üzletemben az ünnepek körül
kedves vendégeimet:

december 24. (líedd) 8- 13

december 25. (szerda) zárva
december 26. (csütórtök) zárva
december 27. (pént.) 8-]3 és 15-I8

az alábbiak szerint fogadom

december 28. (szombat) 7-I2
december 29. (vasárn.) zárva
december j0. (hétíő) 13-18
december 31. ftedd) 7- 12

Baranyi lldikn

Eladó terményd aíáló, 5,5 lóerős dizel MIA motoros szalagfiírészgép,
10 mazsris uLiLrrfutó és csempesparhelt- Erdeklődni lehet Kopasz
AntalnáLl a Csengele, Felszabadulas u. 29. száltn a|att.

Eladó a Csengele 93. szám alatti, kövesút melletti 3 szobás tanya,
gazdasági épületekkel, fóliákkal, 10 hold fiildde[ 2 noríonkúttal,
szőlővel €rdőv€l, újonnan bek€dtett, jószágtartásra alkalmas
udvarral, eperfákkal tirdektődni lehet Vígh Istvánnál a Csenge-
le, Május 1. u. 8. szám alatt.

Eladó a Csengele 47l. számű (a Templomhalmi iskola kcizelében
lévő) tanya 2 + fél szobá§, fitdószobás, jó áilapotban lévő,
kőporozott épülettel" gazda§gi épiiüetekkel és 4 hektár ftildterülettel.
Viilany van. Érdeklődni a helyszínen Törteli Istvánnéná vagy Árvai
Ká.LlmáruráLl lehet.

Fotó szaküzlet Kisleleken, a posta mellelt!
Karácsonyig bővííeű vólaszíékban fényképeógépek, Jilmeh,
aI bu mo h, kerete k kap haű Il
Filmkidolgoztis 1 nap alatt!
vd r o m ke dves v ás drlóimaí.

Nac s a Ján osn é fény kép ész
Kistelek, Kossath u. 16.

ródióa06-60/188 324
Z(este) 329 659
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Billenős lI'Á-val sóder száütást vá|lalok 1700 Ft/m3.
Érdeklődni tehet Csókási Znkánnál a Csengele, F'elsrabadulás u.
15/A. szám alatt vas/ a 386 173 telefonsrámon.

Táp-takarmány kereskedésemeí ótusíítíssal bővítet-
íenl 70 q feletti vósárlás esetén Csengele terüleűn díjtalan
házhoaaillíaís! Á nyitvalaftósi rend: keddtű péntehig 7-tű 16
óráig, s4ombaton 7aáíI 12 óráig.

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

l386 021 rádióa06-60/480 678

Családi eseményebe (lakodalom, ballagás stb,) 220 l/olttal műkodő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókllsi Lászlótól a Csengele, PetőJi u. 20.
szám alatt. Z 386 082

Háztáji gépelúez va7ő alkatrészek gyártisát (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gáa szabvrfuryos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) áüandóan
kapható.

Dénes Balá"s vállalkozó
Csengele, Felszabaduliis u. 3. t386 017

A C§engelei Polgárór c§oport timogatóinak
havonta két§reI megielenó lapja

Kiadja es sokszmosida: Csengelei Polgárőr Csoport Felelőe kiadó:Kucsora Péter
Szerkesuő,§ég: Csengelg Felszabadulás u,l l, Felelős szerkesaö: Molná|r Miháty


