
VI. évfolyam 1. szám 1997.január 1.

%oldog új esztendőt

kíoánunk o loas óinknak l



-Z-

Ismet efte[t W éa, e{érfrezett az 1996os éa utokó rmpja. Lefret
nerh4etruíi"k, frog! t% íI4 éa meraryire aoft sifureft[en gazíag,
mertrtyire uo[t szomorú, meralyire aíott oKot a tffárrságra?

Mérb4e{rtetjrrra frog! az áí{ami gEuetünK miníut fioq!*
tette bfretőaé, mertnyire íenofumíftls a dcnofuat{vs

iogá|tartunQ
ííermészeteseru *j,íí furuyezetunfrfen, saját rnagunftan is

egyenbget fo[I aorurui es azután éilemes 6{íáhi" aagy esetkg
dicsérni!

í{a a {eftliineretiirufrtiszta, aí[Qr taűín funnye66en ffielItllíjuK
o fími a f e Űneni {ő p r o 6 [eruifrat, fturt a p ro 6 fértuíinfot, g o níj amftat
saját magwfuafr fuff nego{íanu senfr nzm fogja nqmoníani
fro1y* fott. Üátban, tönlénytiszte[ően, tisztessfue{ es nagyort

sofr rrturufrloa[ ktt étnünfr és a tisztesseges twnígíra,
rartfraaegz esre fu: tt neae tníinfrgy ermefoinfut is, ugy anis Ó fr a j öaő
nerueűfo é, őK fuítfra űofíogaűfian tuíruft nají éki e szép

frazóruft!an.

E röail értéfofr-s után miníen csenge[ei kfosnafr Kír,á*t_
sífulreftlertgazíalJ, 6éKér, űofíog tj eszteníőt es jó egészséget!

Minűnft száruíra fegyen az, új éa KiegyensúQozottaűí,
klsz áftít fiat ó ű 6 es gaz ías ágűg i, ereíttúrty es e6 ú !

ofu/4nJ"r^^,--
|i pofuar*rter
tl

új*ifugórutő N
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Dgyhá zkőzsógi úanáeskozás
A csengelei Egyházközség képviselő-testiileti ülésén az alábbi

megállapíások hangzottak el és határozatok születtek.
Az eltelt időszakot értékelve a Plébános ur úgy latjaIoiÉgtink-

ben a hitélet az átlagomat kicsivel jobb, de tovább kell fejlődni. Főleg
az tfiísátg szentmisén való részvételét kell szorgaLmazni.

A hitoktatás beindult, egy-két osztalyban 100 %-os létszámma].

Sajnos nem minden család, illetve szaLő érzi a felelősségét gyermeke
lelki fejlődéséért.

Az Önkormányzattal a kapcsolat jó, kölcsönösen támogatjak
egynást (erkölcsileg, illetve anyagilag).

Községiink búcsúnapját emlékezetes ünnepséggel ültiik meg.

Kápolnank befogadókópessége kissé megnövekedett. Megtörtént
az átrendezés. tlj oltarkép varr, a szentély területét dobogóval
magasították. A szobrok falra erősített polcolra kerültek, aSzínartya
szobra is oltárt helyettesító, jól megközelíthető állválryon vérja a
bozzá fohá,szkodókat. Az előszoba tágasabb lett. A Betlehem és a
rajzkiálhás itt nyert elhelyezóst. Köszönet a Plébanos urnak és a segí-

tőknek.
Feladatok:

- Vrllanyvezeték felujítása.
- Karácsonyi csomagok összeállítasa vallásos, magárryos betegeknek.
- Csengele tér\épén a lakosság nyilvrintartasa, családok jelölése.

- Temetőtérkép készítése.
Az egyhazi honájirulás befizetésének megkOnnyítésére minden

foálhoz bekopogtat egy megbízott személy, lehetőséget adva a
hitélettől távolmaradóknak is a bekapcsolódásra.

Hatarozatok:
- Csengelén is lehetóvé víit az urnába temetkezés, Az Önkormányzat
az Egyházközségnek átadta a megépített urnahelyeket, ami kb.
260.000 Ft-ba került. Köszönet érte. Ebből egy csengelei lakos
100.000 Ft-ot kifizetett, ezért az ő számára biztosítarrak egy rekeszt.
Egy "fach"-ba (rekeszbe) harom hamveder helyeáető el. A képvi
selő-testiilet egyhangúlag megszavazta, hogy 1997 -ben 25 ówe szóló
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helyfoglalas (egy fach) az Egyhinnak felajánlott kb. 25.000 Ft
adomanyért váltható.
- Az egyhínihozzájártlásról szintén egyetértés jott létre, A testtlet 5

éves visszamenőséget, eddig évi 400 Ftifelnótt összeget határozotl
meg. Egyéni elbíralrás is lehetséges és részletekben is fizethető. 1997-
től az összeg emelkedik.

Szeretnénk mindenkinek megelégedésére és örömére tevékeny-
kedni az l997-esévben is.

Nagyon boldog, örömökben gazdag új évet kívanunk!

Egyhávközségi képviselő -testiilet

Csáki Tüncte újabb sikerei
Á Debre ce ni Ágrártudományi Egtetem hódmezővás árhe lyi Mező-

gazdasági Főiskolai Karán minden évben megrendezik a tudomá-
nyos diákköri konferenciát. Az előző évben is beszámoltunk róla,
hogl ezen egfalunkbéli, CsáIci Tande milyen díjakat kapott.

December hónapban megtörtént az újabb megmérettetés és ezen
Tündénk ujra tarolt. Rakóczki Jónef dtáktársával írták meg "A
Hungapig APC komplett premix felhasználásaval hészült broiler
tápok ltatékonyságának vizsgálata" cimű dolgozatukat, mellyel az
állattenyészté|i szekcióban első helyezést értek el. Emellé még
kaptak eg,, főigazgatói díjat es elnyerték a H|]NGAPIG Kít.
M;landíját is.

A főiskola töríénetében elsőként Csáki Tündének sikerüIt egtmás
után Mt évben is első helyezést elérni, szép dicsőséget hozva
Csengelének.

A díjazotí eredménye alapján mentesül a szakdolgozat elkészítése
alól, bár ahog1l a tudását ismerjük, nem okozna az sem lci;lr;nösebb
gondot számára. Tünde utolsó éves, ígl jóvőre már sajnos nem lesz
l ehet ő s é günk uj abb s ikere irő l b e számolni.

M. M.
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ráuházi hirek
December 12-én este & Polgármesteri Hivatal dolgozóival

közösen nyugdlas klub alapapító ünnepséget kezdeményeztiink a

Faluhazban. A rendezvényre közel szin csengelei rryugdljasunk

látogatott el, s jó hangulatukról az egyéves születésnapját ünneplő

Csengelei Népdalkör és Citerazenekar gondoskodott. A kívancsian

ös§ieffE nyugdíjasók egy kis sütemény és tea mellett beszélgettek

vagy énekeltek együtt. A rendezvényen sokan kedvet kaptak a

rendszeres találkozásolra, s 19-én este ismét ellátogattak a Faluhaz-
ba, hogy nyugdfias tarsaikkal együtt jól érezzékmagukat-

Remé§ük, hogy az elkövetkező hetek folyaman miné1 többen

kapnak kedvet egy kis közosségi élethez, és minél többen lá'togatnak

el csütörtök esténként. A következő találkoző idópontja 1997. jaruir
9-én 17 óra. Sok szeretettel varjuk kedves nyugdfiasainkat,

Bé§zámolóm ve§en kérek elnézést azoktól a tombolni vágyő
asztaliteniszezőktől, akik a rendezvény miatt nem basználhattéú< a

tornatermet eze§ az estén, Karpótolja őket, hogy 1997-ben, mint

eddig is, hetente kétszer rendelkezésükre ál1 aFalvhir.-

A Faluház 1997-es nyitvatartási rendje

Hétfó 13_17 Tarsastanc
,17-20 Asíalitenisa tollaslabda és biliard

Kedd 09-16 Könyvtár
14-17 Grafika
17-19 Néptanc

Szerda 13-17 Társastanc
18-20 Teremfoci

C§ütörtök 09-17 Könyvtar
14-17 Gtaftka
17-19 Néptanc
17-20 Nepdalkör és nyugdíjas klub
I9-2I Asnalitenisa tollaslabda §§ biliard

Pentek 14-17 Grafika
16-17 Teremfoci

Lantosné Horváth kón
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Az ővodai kavőcsongról
ővJezővő köcitőssel

A béke, szeretet tiLrrnepéről sokszor beszélgetttink Óvodasainkkal.

Tudjak: ezen arlapon a feglverek is elnémulnak mindenhol, a farkas

bárínykává szeüdül pár őrá:a. szomorú, hogy röpke pillanat csupálr

u,ryogulo*. Az emberek hogyan vá]nak bűbájos ksdedből g},.1ilölkö_

ao 
-reLotte, 

s miért gyilkolnak halomra olyan ártatlan, sieretetet

áútitoző gyermekeket, mint amilyenek ők is voltak egykor? Megma_

gyarárhatatlan. Ilyen borzalmak közötti tiinékeny boldogságot sose

kelljen átélnünk, amíg a Föld létezik!
Nalunk december 20-.áfi zajlott le az óvodások karácsolya. Előző

este átvaltoztrrnk angyakává, a ílwcsoportban feldiszítettiiü< a

fenyófat, alácsempésztük az ajéndékokat. A jeles napon kisse zsufol-

tan folyt a játék a masik két szobában. A reggelizés előkészületei is

titokban bonyolódtak. Az összes gyerek egyszelTe ment a mosdóba_

öltözőbe, majd varakoztak. Közben iilrnepi asztak terítettiink. Persze.

arafinált "öreg" ovisok kitalíútéú<, mi történik, az daknak meglepetés

volt minden. Végre beléphettek a gyertyafenyes szobába. A bensos€-

ges hangulatu étkezés végeztével áwonultunk a nagyok birodalrnába.

Az óvodavezető rövid iinnepi köszöntője utan mindhárom csoport

előadta a tanult dalokat, verseket. Magnóról hallgattunk karácsonyi

énekeket, miközben szemügyre vették a fa alatt lapuló kincseket.

Szaloncukor majszolás, játék, diszkó, s a mar megszokott napirend

következett. Hazamenetelkor minden gyermek szinte bevonszolta az

érte jövőt, hogy megmutathassa nekik a mesés valósagot. keztikben
alig fert el, amit hazavihettek: narancs, banán, szaloncukor, habka-

rika, csoki, lufi ós a saját készítésű meglepetés a csa]ádnak. Hogy ki
volt a legboldogabb: a szülő yaw a gyermeke - lehetetlen eldonteni.

Talan mi. Ennek okát megpróbálom megvilágítani.
A Mikulásról szóló cikkemben említettem, hogy a növekvő arak

miatt pénzünkből egyre kevesebbre teük. Idémém az 1996. februar

5-i önkorményzatí ülésen elhangzottakat, amikor az előző és az idei
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er ál]arrrr támogatását hasonlították össze. "Ezekből a szárnokból
látható, hogy az állam a kb. 25-30 Yo-os rnflációra összesen
1.049.532 Ft-ot biztositott. Ez maga utárr vonja a szigoru takarékos-
ságot."

Egyszenibben: mindenki tudja hogy tavaly mit kapott l00 Ft-ért,
de ugyanaá mar 200-ból sem tudja megvenni, pláne, ha csak 120 Ft
fedezete van rá. Emiatt vártuk szorongva a decemberi ünnepeket.
Nehéz helyzettinkben kaptuk a tanácsot, próbadunk támogatókat
keresni. Vezetőnk, ha nem is szíwepewe, de mert a sztikség törvényt
bont, elindult. A Vetter Kft, ígérete harnarosan realiz{]5611. Eantín
jöttek az aműgy sem rózsás kedvtinket még jobban lelombozó felhan-
gok: mit cigánykodunk? Kérdezem az tllető kritikust szerinte tapsi-
kolva kér segítséget barki? Hiába nem szégyen a szegénység, az
ember mégis restelli a kunyerrilást. Akik az önkormányzatokat, s
rajtuk kereszttil az ntémÉnyeket taszítjak anyagilag egyre lej|ebb,
azok bezzeg nem pironkodnak

Sírámaink megindították az érző szívűeket, így őáttaluk gazda-
gabb lehetett a karácsonyunk is. A legnagyobb elismerés és köszönet
illeti őket azért, hogy felkaroltak bennünket, hiszen mindegyiktik
több ügyet is L,ámogat. Szeretném nyfuánosan kifejezri halánkat az
óvoda JézuskáLinak:
Csókasi Lászlőné - műsoros magnókazetták
Csókasi ZoltíLffié - szaloncuk or, pénz
Kuklis András - szaloncukor, habkarika, csoki, csillagszóró
I onga Istvan lpénz
Altalrános Iskola - fenyőfa, narancs, banan
Önkormiányzat - pénz 1átékokra
Szigma-Pack Kft. - pénz.

Az édességek egy részét a gyerekek hazavihették, a tobbit a fa
lekopasztása után 2-3 nap alatt itt fogyasztjak et. A 1atékok megtOttik
az üresen tátongó polcokat. A pénzből technikai berendezést
veszünk, a csoportszobák ro ggyant fiiggönyeit lecseréljúk.

Kissé visszakanyarodok a Mikulás-bá|hoz, amelynek a bevételéből
az óvoda is részesül. Itt köszönóm meg, hogy a tombolára felajanlott
ajarrdékait ná]unk helyezte letétbe: Forgó Jenő, Szűcs Imre, Tóth-
Andor József és a Diszkont.
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Végezetiil köszönetet mondok mindazoknak, akik a régebben és
most felsoroltakon kívül l996-ban segítettek nekiink. Munkót végzett

Géczi Bélrfué, Huszka Szilveszter, Kiraly Istrlán, Magyar Zoltén,
Szél1 János. Zaldség-, gyümölcsfeléket hozol' Alínasi Sándorné,
Hegedűs Sándor, Juhrász Eva, Király Istvan. Játékakat adott Kovács
Ferenc, Tóth Tibor és az eringiek.

Elnézést kérek mindenkitől a hosszura nyúlt beszámolóért, d9 ez
egyben az én búcsúcikkem is. Minden új év kúszöbén számot vet az
ember a műlttal, s ennek eredménye számomra, hogy óvodai tudósí-
tóként megszűnök létezrtt. Talan más tómában esetleg felbukkan a
nevem olykor-olykor a Krónikában. Ezen írásommal becsiiletből
tartaztan szponzorainknak, továbbá e lap szerkesztójének tett igé-
retemet sem akartam megszegni. Köszönöm, hogy eddig megielent
soraimat elolvastrák! 

kontesz Józsefrré

}toguonr, énIífuIí as 1996-0ó órnr?

Baranyi Ildikó fodrász:

Ha őszinte akarok lenni - mrárpedig az olvasókkal szemben csak
így szeretnék nyilatkozni -, a múlt év az előzőel<bez képest csak rom-
lott. Ákar arryagilag vizsgaljuk a dolgokat, akáí a politika szemléletét
nézem. Mert mit csinál az állan a néppel? Kiméri rárk a ktilönfele
adókat és végúl rá kell jonnünk, hogy nem magunknak dolgozunk,
hanem azálla:ralak.
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De nem is folytatom tovább, mert erről egy egész könyvet lehetne

írni, de csak idegesíteném magam és az olvasókat is. Hát ennyit a'96-
os éwől. Az l997-es évbe meg már nem is érdemes belegondolni
sem, mijöhet még ezután!!l

Bencsik Ferenc gazdasági igaugatő:

Mint a Vetter Kft. dolgozója: A beruhánásak megvalósulasa meg-
felelő ütemben haladt, őw u építmények, mint a termőterületek
vonatkozásában (öntözési lehető ségek kialakítrása a termelés bizton-
sagossí tétele érdekében). Elkezdődött egy l30 ferőhelyes munkas-
szá{ló kialakitasa. A kereskedelmi tevékenységet a késői indulas miatt
még nem lehet értékelni. A ktizség lakossága szempontjából
pozitívan értékelhető, hogy egész nyaron mintegy 30-40 frnek adott
munkalehetőséget a Kft.

Mint a Földkiadó Bizottság elnöke: Ma§ községekkel való
összehasoűtásban a bizottsíg jól végezte a munkájat. Az igényelt
birtokok 90 %-érriát a mérnóki kitíízés megtörtént. A mtiködés során
akadt néhany problém4 melyet a bizottság próbalt megoldani a
lehetőségeihez képest, de nem mindig eredményesen. A bizottsag
december 3l-e1 befejezte munkáját. A felbemaradt munkak további
végzéséről még nincs információm.

Mint rátlampolgár: Mint sokan mások, én is érzem az inflalódast,
az egyre nehezebb megélbetést. Látom a fokozatos elszegényedést. A
falunk helyzetét tekintve örömmel látom a fejlődést, az odafigyelést a
közseg építésében, szépítésében. Nagy előrelépés településiink
életében a hagyományórző néptin§csopoít, az asszonykórus és a
citerazenekar megalakulása és működése, mely a helyi hagyomá-
nyokat kívrfurja megőrizni. Megszervezőinek csak köszönettel
tartoáatunk. Bízom benne, hogy ez a lendület, tenniakarás és anyagi
lehetőseg a továbbiakban is megmarad. Ezúton szeretném
megköszönni a község Önkormrinyzatának - élükön Santa Ferenc
polgármester urral - a lakosság érdekében végzelt egész évi
munkáját. Sikerekben gazdagboldog új eszrtendőt kívanok nekik es a
közseg minden lakosrfurak.
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Franczia Gyöngyi fodrász:

Az elrnúlt évben is próbáltunk előbbre lépni, fejlődni újabb

dolgokat létrebomi. Szeretnénk haladni a korral, csak az a baj, hogy
a baladást hitttáltatja az anyagí feltétel. A tapasztalat azt mutatja,
hogy egyelőre csak a kiadások növekszenek. Ezt azzalmagyarázzák,
rrog} kónnyíteni akarjak a munkálrkat, segítséget nyujtanak. En ebből
még nem vettem észre semmit. Aa hiszem, az elmúlt év elviselhető
volt, mert szerintem a jövő még nehezebb lesz. Ez a megszokott.

Fn{nyó Károlyné nyugdíj as pedagógus:

Az elrnúlt esztendőért hálát kell adnunk, hisz békességben, egész-

ségben élhett"unk. Hogy megelégedettek legyünk, rajtunk is múlik.
Mindennap keressünk okot arra, hogy örülhessünk. Ez az "Elet
játéka". Cselekedeteink motivácioja ne önző kicsinység, hanem
kisebb-nagyobb ktizosségek érdeke legyen. Legnagyobb szomorú-
ságom az éhezők és szenvedók látvany4 ami tőlem telik, segítse-
gtilrre megteszem.

Kérjük a Mindenhatót, hogy jöjjön el "azigazság és igazságosság,

a szeretet és a béke oruága"!

kontesz Józsefné óvónő:

Halottakró{ csak jót - vaw semmit, tartja a mondas. Egy szóval
elintézhetném a választ, de ha bővebberr kellene kifejteni, aem lenne
elég ez az űjság. Mindenki jobban jar (öleg én), ha csendben
maradok. Nálam pesszimistábbat nem ta7álsz, s hidd el, piszokul
dühító, hogy rosszat várok, de annál is rosszabb jtin éwől éwe.
Anayit elárulok, hogy gyulölöm a hazugságot. Imádom az édességet,
üszont amézesmadzagot egyenesen utálom, és szívesen tekergeürém
a fiileit azoknak, akik az orrunk előtt huzigáIjáú< (nem hebt
viszonylatban értendő!). Azon, hogy sok embertársammal együtt még
nem hülytiltem meg egészen, egy elmeorvosi team [munkacsoport -
A szerk.] is csodálkozna. De hogy az eddig érvényben lévő
nyugd{korhatart (hát még a felemeltet!) én se érjem meg, erről
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hónapok óta szorgalmasan gondoskodnak a honatyuskak a Sorssal
karöltve. Remekiil megértik egymrást.

Egyetlen jóra emlékszem: amikor megíudtam, hogy anyából
hamarosan nagyivá léptetnek elő a lrányomék,

Biztosan megjegyzik néhányan, örü$ek, hogy még van munka-
helyem. Igazat adok nekik, de ennél kicsivel több öröm sem ártana
meg az egészségemnek.

Sikerült Torgyan-stílusban cirkalrnasan köru|árnom a lényeget, de
ismerőseim tisztában vannak a véleményemmel mindenről. Aki pedig
tud olvasni a sorok között is, előbb.utóbb rájön.

Egyébként az a fent említett egy szó: tragikomédia. Magrira
vessen az, akimásra gondolt.

Pigniczki József nyugdíj as:

Hogy mit is vártarn az l996-os évtől? Hát semmi jót, de ez szépen be
is jött. De komolyra fordítva, különösen láwanyos vá{tozást nem
vártam. Ennek ellenére az év második felére felcsillant ugyan egy kis
remény a pozltív váútozásr1 mivel a termés kilátások kedvezően
alakultak. Sajnos minden remény szertefoszlott. Először a fel %-os
nyugdljemelés borzolta fel a kedélyeket. Uténa a valóban bejött jó
termés értékesítési nehézségei okoaak és jelenleg is okoznak gondot
a hihetetlenül alacsony arak miatt. Ennek ellenére sem szabad a

1övőbe vetett rlménvt elveszíteni. "Ember kiizdj ésbiwabuzál|.".

Sánta Ferenc polgármester:

Úgy gondolom, hogy a '9ó-os évről véleményt nyilvanítani akáí
politikailag, akáí gazdaságilag, akáí etikailag, ez merész vallalkozás.

Mindenesetre könnyebb volna a megpróbáltatásokat, a nehéz
időket átélni, ha nem rá]landóan a korrupcióről, a robbantasolrő\ az
emberölésekről, a létbizonytalanságról, az áremelésekről, az adőktől,
a tarsadalombiztosításról - sorolhatnám tovább - hallanrfuk, olva§-
nank. A probléma az,hogy az á§ampolgarok jelentős része ezeket a
negatfvumokat átéli, tapasztalja. Nagyon remélem, remé!ük, hogy ez
csupán mintegy átmeneti korszak!
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Ha szííkebb környezetíinkben, Önkormányzatunk, hivatalunk, la-
kosságunk szférájában véleményezem a'96-os óvet, akkor mégis a
sikeresebb évekhez tudom sorolni. Sikerólményként fudom nyug-
táznt, hogy az elrnúlt évben is meg fudtuk valósítani nagyobb beru-
hiázásokat, fejlesztéseket (gondolok ttt az utcák építésóre, erdő
telepítésére, stb.). Nagyon nagy öröm szárnomr4 hogy 806 családot
tudtunk fiítéstámo g atísban ré sze síteni

Összességében az '96-os évet a ktiltinb<iző megszorítások ellenére
is egy közepesen sikeres *lagévnek tudom véleményezni.

Kívánorr1 hogy az l997-es év legalább így működjön és ehhez
kívránok minden csengelei lakosnak jó egészséget, tíirelmet és boldog
új esztendőt!

Tóth Csab a menőgaudasági vállalkozó:

Egy fim címe jut eszembe: Nyugaton a helyzet véltozatlan - keleten
is. Se gazdaságilag, se politikailag nem léptiink előre egy millimétert
sem, Az atlami korrupció egyenesen vérl.árítő.

Tóth Tiborvállalkozó:

A tobb évtizedes faradságos munkával elért életszínvonalat ez
évben nagyon nehéz volt tartani, annak ellenére, hogy l996-ban szép
szakmai elismerest honak munkáink, gy értott termékeink.

Bízom abban, hogy a jövő évben ez segít, hogy cégiink tovább tud
fejlódni!

Egyben szeretnék a falu lakosságarrak eredményes új évet ftiyánni,
bekében és egészségben!

Víghné Juhász Anett, a Korona söröző tulajdonosa:

Véleményem szerint a'9ó-os év sikerei (csengelei viszonylatban):
- a 4 utca szilard burkolattat való ellátása (amit mas falu lakosai
irigyelnek)
- a szép Faluház és környéke (ami b€tölti funkcióját).
Elsősorban a fentiek miatt jó csengeleinek lenni, jó érzés a falun
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végigmenni. Magránéletemben: örülök, hogy van munkám, és van
megélhetésem is. Igaz, hogy 10-16 órát dolgozom naponta csalá-
dommal együtt, de negatívum az, hogy ennyit kell dolgozni a
megélhetésért a magas arak és a magas közterhek miatt.

P áIyázalí felhívás rendőr

szakközépiskolai felvételre

A Szegedi Rendőr Szakközépiskola érettségire épülő 2 éves
nappali tagozatos hépzest indít 1997 szeptemberében. A képzés
általános rendőri szakhépesítést biztosít, amely egyrészt a rendőrsé-
gen tisztltelyettesi és zászlósi munkakörök betöltése - elsősorban
közterületi szolgálat ellátására - készít fel, másrészt megalapozza a
továbbképzést, a szakosodást.

Azokrtak afiatalolcrtak a jeleníkezését várjuk, akik
- kedvet éreznek a rendőri páIya iránt, azonosulnak a rendőrség
" Szol gálunk é s vé dünk" felfogásával,
- képesnek érzik magukat a fokozott tanulmányi, fizikai és feg,,elmi
köv e telménye k te Ij e síté s ére,
- tanulmányaik befejezése után vállalják a rendőrség hivatásos
tiszthelyettesi állományában a szolgálatot.

Elsősorban ferfiak jelentkezésére számítunk a rendőri szolgálat
sajátosságai miatt.

Az érdeklődőknek szeméIyesen, levélben, vaqy telefonon
készségesen ad felvilágosítást a Csongrád Megyei Rendőr-
ft)kapitányság személyzeti osztálya (8 477 577), vagl a helyi rend-
őrkapitánysógok,

A j e Ie ntkezés .feltéte le i :

- 18-25 életév,
- közepiskolai érettsé gi,
- mag/ar állampolgárság,
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- belfili,{i aílandó lakhe11,.

- hi,-alá,sos állományba y,éíelhe: sziikséges bíinerlen előélet, 1o hír-
név,

- fegsneres szolgálatra való alkalmasság,
- aferfialolál minimum ]70 cm, nólcnél ]62 cm testmagasság,
- 1000 Ft eliárási díj befizetese.

Felvételei követelménye k :

- a BM vizsgálat szerinti egészsegügli alkalmasság,
- tanintézeti műveltségi és páIyaallralmassági, valamint fizikai
vizsgán való megfelelés,
- írásos hozzájárulás a hivatalos áIlomárryba vételhez szükséges
ellenőrzéshez,
- a hivatásos rendőri szolgálat vállalása a választott vagt szolgálati
érde kből me ghaíározott bármely rendőri szervné l,
- a képzésre és a minimum 5 éves munkavállalósra vonatkozó szerző-
dés megkötése.

A felvételt nyert tanulók a rendőri szabismereteken túl számítás-
technikai, idegennyelvi és ónvédelmi ismeretket is tanulnak; sorka-
tonai szolgálatukat a honvédelemről szóló ]993. évi CX. törvény 96,

§-a alapján a rendőr szakkazépiskolai képzéssel teljesíthetik; tanul-
mányaik befejezése után kitünő, jeles minősítés esetén felvételi
vi z s g,a n é l ktil kerhe ti k fe lv é t e I tlke t a Re nd őrti s z ti Fő i s ko l ár a.

Az Országos Rendőr-főkapitányság biztosít :
q- az első tanévben
- a: első.félévben a minimál bérrel megeglező (1996. evi állapot
szeriní 14 500 Ft) havi ösztöndíjat, amely a mósodik félévben a
tantil mány,i eredmény szerint változhat,
- lérítésneníes ohatást, éíke:ést, a képréshez szíikséges anyagi es
n tha:uíi eíláíásí, valamint kérésre kollégiumi elhelyezésí,
- it/;kiga:olványí,
,;: u músct]ik tanévben
- o hiy,tiló,gos állományba probairlőre való kinevezést,
- u ke:dő berls:íási és rendfoko:aíi illeímenynek megféleló /i:eíésí,
- karJl,e:mé nves térítésse l éí kezést, kérésre kollégiumi e l he lygle 

"1,

'? l íattuíntányok sikeres befeje:ése uíán a hivatásos rendőri cíllo-
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ányb a val ó vé gle ge síté st.
Á Csongrád Meg,lei Rendőr-főkapitányság személyzeti osztályán

(S:eged, Kossuth Lajos sgt, 22-24.) és rendőrkapitónyságokon be-
s:erezhető a felvételi tájékoztató és a jelentkezési lap. A jelentkezés
az említett szervelrnél írásban történik a tájékoztatóban található
ielentkezési lap és a díj befi.zetését igazoló csekkbeadásaval.

A jelentkezések beérkezési határideje ]997. január 31. A jelent-
ke:ési kérelmek elbírálása a felvételi eljárás ütemezése szerint, de
legkésőbb I997. junius 3)-ig befejeződik.

Fődi a darts bainok_

Ilarts és c§oc§ó bai.
nohsőg a ?r:esszőban
Az év utolsó péntekjén darts és csocso bajnokság zajlatt le a

Fortuna presszóban Kun-SzaM Tibor szervezésében. A vetélkedőt
C sókási Lászlő szpotaor álta.

A darts bajnokságon a Korona söröző versenyeinél megszokottak
indultak, L2 q személlyel kibővítve. A vetélkedő a szokott meder-
ben folyt, mig egy szerencsótlen esemény miatt - nem a soíon követ-
kező dobott - heves vita bontakozott ki, amit csak nagy nehezen
sikerült lektizdeni,

A részletes eredmények a következők:
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Legtöbb pont dobásában Fődi Zokín szerezte meg az első helyet
697 ponttá. Második Tisóczki Ferenc (567 pont), a harmadik
Horváth Péter (536 pont) lett.

30]-ben szintén Fődi Zoltan nyert. Utánra Vörös Istvan követke-
zet72 ponttal, a harmadik pedig Csókási Tibor lett 7 ponttal.

Shanghaiban szeíezte meg a harmadik győzelmét Fődi Zoltin
l13 ponttal. A masodik helyezett Dóczi Janos tett 69 pontta| a
harmadik pedig Vörös István 59 ponttal.

Cricketben Horváth Péternek sikerült Fődi hegemó nláját megtör-
ni, és 16 ponttal győzedelmeskedni. Minkó Istvánnak szintén 16
pontja volt, de mivel atáblája nem volt teliesen kidobva, igy csak a
masodik lehetett. A barmadik helyezést Tisóczki Ferenc szerezte meg
l8 ponttal.

Az összesített versenyben Fődi Zoltín nyerte el a darts kupát 3
győzelemmel.

A kozségben ekkor rendezték meg az első csocso bajnoksagot is.
Ez a játék még nincs elterjedve, jó magyar kifejezés sincs az elneve-
zésére (asnalt focinak a gombfocit nevezik!).

A négy versenyző páros körmérkőzést játszott, fordulónként a
gólarrány szrimított (A 8 versenyzó közül 7 a gólarény szerinti győze-
lem mellett dontott a verseny elejón. Csak egy személy volt ellene, és
véleményét az egész verseny alatt hangoztatta, sikeresen felidegesítve
versenyző társai!. Részére egy sportszerűtlenségi ktilondijat is felaján-
lottak, de az eredményhirdetést már nem várta meg).

A részeredmények a következők voltak:
Kun-Szabó*Kucsora - Korom+Csókási 7 :3, 7 :3
Szűcs+Nagy- Dóczi+V<irös 2:8, 1:9
Korom+Csóká§i _ Szűcs+Nagy 6:4, 6.4
Kun,SzaM+Kucsora - Dóczi+V<lrös 7 :3, 4:6
Kun-Szabó*Kucsora - Nagy+§2iics 5:5, 8:2
Korom*Csóká§i - Dóczi+Vtlrös 4:6, 2.8

Az összesítés szerint a Kun-Szabó Tibor-Kucsora Attila duó nyert
9 ponttal. A második lefi 6 ponttalDőczi János és Vörös Istvan. A
harmadik helyen a Korom Tibor-Csókrási Tibor páros végzett 3 pont-
tal,

M. M.
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{a,'a A karácsonyi ajándék neve:
NÓRA

Ujabb örvendetes esemény történt Polgárőr Csoportunkban.
"ÖIeq" tagunk, Hegedűs Sándor a karácsonyi ünnepek előtt apa lett.

\óra 1996. december 2l-én 13 óra 55 perckor jött a v:dLága 3520
grammal.

Sanyi barátunk vállalta az apaságot annak ellenére is, hogy a
Délrnagyarországban más ferfi nevét túntették fel helyette.

A családnak sok boldogságot, a kicsinek jó egészséget kívánunk!
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A esengeleí Nfiűwésze;ti Iskoláról IV.
A lassan végéhez közeledő cikksorozat utolso előtti fejezetében a

kéznűves szakkört állítom rivaldafénybe.
Vezet<ie: Lanto§né Horváth lrén. Elrnondása szerint a legöbb

élkitrizesük a kreativitás és a kézügyesség fejlesztése. Ezen belül az
a5lagmegmunkálás es a fazekas mesterseg elsajátiása, de igény szerint
lehetőség van e5léb népi mesterségek (szalma- és kosárfonás, szövés,
himzés, bábkészítes) rnegismeresere is. Sót az rypen aktuális nepharyo-
mányokhoz kapcsolódó jellegzetes foglalkoást is kipróbálhatják (húsvetkor
tojásfestés, stb.).

Tanulmányaik szorosan kapcsolódnak a nepi mesterségekhe4 ezert
elméleti tárryként neprajzot is tanulnak, mely főként a magyuorságs
fazekasság törtenetével, módszereivel foglalkozik.

Mint kihínik, a fo tárgy a fazekasság, mégpedig a tágabb értelemben vett
fazekasság, hisuen az edá,tykésatés mellett figurák, különböző alakok is
kikerünek a 18 serény fazekastanonc kezei alól. Mtíhelyiiket a Községr
Köryttar olvasótermében rendezték be. Rendelkezésiikre áll a 14 kézike
rongoó mellett még ery lábbal hajtható s egy gepi korongoó is. Term+
szetszenileg az utóbbiak a legnépszenibbek, amit már valamerrnyiiik
kipróbált, de az alapokat minűg a kézikorongozón sajátítjak el. Legjelen-
tősebb problémájuk az égetőkemence hiánya, mert az égetés így csak
Kisteleken oldaható meg. Erurek fiiggvényeként e5lenlőre munkáik kifeste.
se is várat magára.

A grafikusokkal együtt ők is készülnek a februári kiállitásra, ahol adűgi
eredmenyeiket mutatják be. Addig is sikerekkel teli új évet kívánok nekik!

Apró Zsolt
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líirbetésclt
Fajtiszta német juhászkutya k;Iykak előjeglezhetők Rényi Lászlónál

a Csengele, Felszabadulás u. ]7, szám alatí! a 386 121

Eladó terménydarárő, 5,51óerős dízel MIA motoros szalagfiirészgép,

10 mazsas utanfutó és csempesparhelt. Erdeklódni lehet Kopasz An-
talnál a Csengele, Felszabadulas t ?9. szám alatt.

Eladó a Csengele 93. szám alatti, kövesút melletti 3 szobás tanya,

gazdasági épületekkel, fóliákkal, 10 hold fiilddel, 2 nortonkúttalo

izőlővel" erdővel, újonnan bekedtetto jósrágtartásra alkalmas
udvarral, eperfákkal Továbbá eladó egy 10 éves Lada 1300-as

gépkocsi, gáz_benzin üzemű, 2 óv műszakival. Erdeklődni lehet

Vígh Istvánnál a Csengele, Május L u. 8. szám alatt.

Eladó a Csengele 47l. száfrrlu (a Templomhalíni iskola közelében

lévő) tanya 2 + frl szobás, fiirdőszobas, jó allapotban lévő,

kőporozott épülettel, gazd3-riétgt épületekkel és 4 hektar ftildterulettel.

Ú,il|;. 'Erdekúíni 
a helvszínen Törteli Istvannénal vagy Árvai

Kalmánnal lehet.

Fotó szaküzlel Kistelehen, a posta melleű!
_ Igazolvdnykép, gtermeksorotrat, ballagús, esküvő_lakodalom,

e gt é b ren dezv ény e k felv etele.

--Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagjl vá-
Lasztékbarr kaphatók!
- Fénykép ezőgép javítás, smktan dcsaúós-

- Filmkidolgozús 1 nap alatt!
Nacsa Jánosné fényképésa

Kisíelek, Kossuth u. 16.

ráúióCI06-60/488 324
l3 (este) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok nDa Ft/m3.
Erdeklődni lehet Csólcísi Znltánnála Csengele, Felszabadulás u.
15/A. srám alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Tdp-takarmány kercskedésemet építőanyag árusítással bővítet-
tem. 10 q feleűi vdsórlds esetén Csengele területén díjtalan
házhozszúllítás! Á nyi*atartási rend: keddíű péntekig 7-őI 16
óróig, szombaton 7-íőI12 óráig.

Baranyí József hereskedő Csengele, Arany I u. I-
8386 024 rádióa06-60/480 678

Családi eseményelcre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtókacsit leltet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. 8 386 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek gyártisát (fogaskerék stb.)

vá§alom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

D éne s B aláns vállalko zó
Csengele, Felszabadulas u. 3. 8386 017

A Csengelei Polgarór Csoport támogatóinak

havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péteí
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 1. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály


