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Uitaépüt a uágúhid?
Az év elején egyre többszor lehetett arról hallani, hogy Lévai Attila
vallalkozó újra be akarja indítani a korábban csőclbe ment vágóhírJat.

A legilletékesebbhez nem fordulhatfunk, mert az ezidáig semmifele
újságnak sem akart nyilatkomi. Ezért a csengelei önkormárryzat
építésügy,i előadőjéú, Tasi Janost kérdeztíik, milyen információi van-
nak az ügyről.

Mit tud Ön a volt vágóhíd területén folyó építkerésekrőI?
- A Pántlika uton, a volt HUSCOOP tizem területén építési munkót
észlelttink, Most van folyamatban a vélt építtető - mert nem tudjuk
pontosan ki az építtető - felszólítása az engedélyek beszerzésére és a
legális építésnek a végzésére. Csak vélelmezziik, hogy ez Lévai
Attila, hisz amikor az egész bontás elkezdődatt, és széthordása a
telepnek, akkor levélben felszólítottuk a bontás engedélyeztetésére

illetve a szakszerűségére. Válaszában közölte, hogl nem érdekli,
nem foglalkozik vele, mivel az akkori takarékszóvetkezet kapta meg
a kezelését ennek az egész ügynek. Azóta csak azt láttuk, hogy
ismeretlen embetek hordták, vittek, dr;ntc;tték a falakat. Most várom
erre a levélre - a mai napon meg)/ a felszólító levél -, hog7l valami
tórténjen.
Körütbetül egy éve jelent meg a Délnaryarországban a vágóhíd
felszámoltíjának a hírdetése a kérdéses ingatlanok vételre
fetajánlásáról. Tudnak valamit arról, hogy történt-e tulajdonos
változás?
- A nllaidonlapot ki lehet kérni, hátha azon valami változás történt.

Hivatalból megkérhetjük a Földhivataltól, sőt valószínűleg meg is
kérjük, de most először Lévai Attilát szólitjuk fel. Ha ő visszaír,
akkor legalább már valamit tudunk, hog1,, csinál-e valamit. Mosl
látom, hog,, a kerítést építik, állítják helyre. Betonoztak, oszlopoí
állítouak. Ha tóbbet tudok mondani, tájékoztatnifogom.

(-. -ly)
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5fJ ey,vel ezelőtt, az ]947-es évben 45-en katattek házasságot a
csengelei római katolikus kápolnában Alóta a halglesetek miatt sok
há:asság megszűní, többen elkaltóztek afaluból. Jelenleg is fennálló
e l e t közö s s é ge ket az al ábbi ak kdtatt é k :

Január I8-án Balogh József és Czibolya Viktória

}íájus 3-án Gyovai Antal és Gyarmati Mária

llájus ]7-én Toth István és Mészáros Anna

Június 2-án Mag,,ar Mihály és Krizsán Piroska

Október 27-én Rácz István és Hell Veronika

\-ovember ]0-én Deák Péter és Mustoha Mária

\-ovember ]8-án Ambrus Isíván és Megyesi Margit

\-ovember ]9-én Kóvágó Mihály és Szél Franciska

\-ovember I9-én Kis János és Böröcz Rozália

\-o,*ember 29-én Süli Isnán és Béres lda

Q rat u űí [uru fr qz ar an! k fu ía [rras o funftv
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Önkormdnyzuti ülés

t997. junius ]7-én este 7 órai kezdettel tartotta soros alését
kö z s é günk ön kormányzati képvi s e l ő - te s tül e t e.

A meghirdetett napirend előtt Kordás Pál, a Marosdömper Kft.
ügnezetője tájékozíatott bennünket arról, hogl az M5 autópálya
megepítéséhez hol és hány homokbónyát szeretnének létesíteni

Csengele területén, Az építési munkák valószínűleg 1999 tavaszán

kezdődnének és öt bányából szeretnék biztosítani a szülrséges

töltéseket, Remélem, hogy több ltasznot fog hozni az autópálya
építése, mint amennyi kart okoznak majd kózségünlmek.

A következőkben Sánta Ferenc polgármester ur tartotta meg
beszámolóját az utóbbi iilés óta történtekről:
- Köszöneíét fejezte ki a lakosságnak, a képviselőkrtek, a hivatal
dolgozóinak és mindazoknak, akik a III. Csengelei Falunapok
szervezésében, rendezésében aktívan résztvettek. Megállapította,
hog,, szüksége van a falunak erre a rendeménysorozatra, hiszen íöbb
százan voltak résztvevői az eseményelvtek.
- Falunk belterületén a DELTAV Rt. közel ]00 millió forintos
fejlesztést hajt végre, ígl ezután róvid hatóridővel bárki telefonhoz

i uthat me gfel elő kaltsé gtéríté s után. P ol gárme ster úr odafi 31lel é s s el
követi a munkafolyamatokat, hogy a mttnkák végeztével megtör-
ténj ene k a s züks é ge s he lyre ál litás o k.

- Bár eg/re nehezebbnek tűnik, de ujból pályázni fogunk a
Kis kunmaj sa-Cs engel e ó s sze kötő ut me gépíté séne k támo gatására. A
terveket fel kell frissíteni és majd azután lehet beadni a
pályázatokat. Polgármesterünk szerint eg/szer ugllis meg kell épülni
ennek az utnak, hiszen az Európai Únióba nem menetelhetünk ug,,,

hogl községeket, sőt esetünkben megléket földutak k:ötnek össze.

- Falunk főutcáján járműparkalokat epíttet az ónkormányzat. Az
építésre öt kivitelező tette meg az árajánlatát. A tervek elkészülte
után a polgármesteriink kiválasztja a legmegfelelőbbet és a munkák
már augusztusban akár el is kezdődhetnek.
- A szeméttelepet a közelmultban rendbe tetette ar ónkormányzat, ígl
megszűnt az állandó nyitvatartás és a felügyelet néllcüli szemét-
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i:rakós, Sajnos néhányan, ha zárva találják a szeméttelepet, a kapun
ktyiiI s:abadulnak meg terhüktől,
- 1 Polgórmester úr szerint valamelyest csókkent a jórműves
randalíro:ások nag,,sógrendje, de a jelenlegi állapot még korántsem
megnlltgtató. Sajnos a helyi rendőrünket a szolgálatszervezés során
meg mós telepiilésekre is beosztják, íg1l meg inkabb hiányzik a
lelenléte. Mindezért Sánta Ferenc kéri a lakossóg, különósen a
s:úlók segítségét a randalírozások medékezésére, hogy ne

í"ordulhasson elő olyan esemény, miní a Május ]. utcában, ahol
t-skolás korú g1,,erekek kilökdösték a szegélykarókat a helyükről.
IJe:em a Polgármester urat: "Kérem a szülőket, hog1,, gyermekeiket
íigl,elmeztessék az ilyen elkövetések mellőzésére, ínert eleg korán
megs:orják, hog1l nincs felelősségük, nem tisztelik a rendet, más
etnber munkáiát!"

,4 polgármesteri beszámoló után az önkormányzat a szociális
r ó n, é ny v e gr e haj í ás ár ó l s zó l ó b e s z ámo l ó t me gtór g1l al ta é s e lfo gad t a.

.1 s:ociális tórvényben meghatárclzotí feladatok végrehajtása
r e ki n í e t é b e n az e d di gi e kb e n ha s on l ó a n t ör e lrs zi k :

- a családoknál az infláció okozta penzüg1,,i instabilitás helyreállítá-
sara a segélyezés különbözó formáival
- a: anyagi és szociális körülmenyek megfelelő mérlegelése után a
i ogos igények kielégítésére
- kó:hasznu munka felajánlásával, munkaerő könetítéssel enyhíteni
a mtmkanélkiiliséget, a családok anyagi gondjait.

E:ek uíán a képviselő-testiilet ]997. második félévi munkatervét
íbgadtuk el. Eszerint meq negl tervezett ülés lesz az idén, rendkívüli
íiles pedig bármikor lehetséges, ha a mttnkák úsy kívánják.

Költségvetés módosítást is tárgyaltunk. Az idén lehetőség és
pen:keret vcn (llra is, hogy a fiatal párok lakascélú felhasználásra
kant a tmente s köl c s önt kapj anak az ónkormányzattól.

,4 következő önkormányzaíi ülés a terv szerint augtlsztus ]2-én ]9
orai kezdettel lesz,

Tórkr;ly Aranka
képviselő



-2l8-

llfiilnor lesl, űú rnenetrerrd a
lrrrsanegárróklrarr?

Hozzászokíunk mar ahlhoz, hogy június elején megváltoznak a

buszok és vonatok indulási időpontjai. A Csengelei Króaika előző
szánában közöltiik is az akturiűs menetrendet. A MAv allomáson
azottnala javított víltozatot raktak ki, viszont a buszmegáüóknál még
fel hónappat később sem helyezték ki az újakat. Ez ahhoz vezetetí,
hogy az átá§ás után néhanyan lekésték a járatukat, nem értek időben
céljukhoz.

Ezzel kapcsolatban a következóket kérdeztem a Tisza Volan Rt.
Közónségkapcso latok kodaj ától :

1.1 A régi menetrendeken miért nem tüntették fe1 az érvényesség

lejfuatiidejét is, miért csak a kezdési időpontot?
2.1 A csengelei utazóközönség honnan tudhatná meg a buszok
indulási idejét, amikor fel hónappal az űj menetrend érvénybe
juttatásátkövetően még a régiek vannak a buszmegállókban?
3.1 A hibás tájékoztatás miatt (a régi menetrendeken nincs rajta a

lejarati idő) a pórul jart utasok tarthatnak-e igényt valamifele
kártérítésre?

Rövidesen megérkezelt a válasz Heintz Ferenc értékesítési és

marketing igazgatő, valamint Kónya Szilveszter fomunkatárs aláká-
sával. Ebből idézek:

"Társaságunk a menetrend-módosításokat előírás szerint a
terül e tile g illetéke s önkormányzatokkal minden e setb e n e g/e zteti, ez

most is íg1l történt. A Csengele-Szeged autóbuszvonalon végrehajtott
módosítás minimólis, csak eg1l járatot érintett, melyet a helyi
önkormányzat hért, A járat ]2.45-kor indul Csengele kh. bej, utig,

onnűn 12,53 helyett ]3,33-kor indul Szeged autóbusz állomásra,
ahova ]4,40-kor erkezik, Áz uj menetrendről a sajtón, rádión
keresztül tájékozíattuk az utazóközönséget. Külön plakátokon is

felhívtuk afigllelmet a területi menetrendi kiadványtlnlrra, mely I00
Ft/db áron az autóbuszállomásainkon és Szegeden a Közönség-
kapcsolatok lrodóján megvásárotható, Ebből küldünk Onnek eg1,,
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peldanyí,
Konkrétan a kérdésekkel kapcsolatban :

]. A régi menetrendek első oldalán az érvényességi időtartam
s:erepel.
2 . A: autóbusz megállóhelyeken levő utastójékoztató táblákat a
m e n e tr e nd-változás nagtsógának függv ényé ben folyamatosan c se -

relitik. A me1)/e 59 települését fig,,elembe véve több száz
megállóhelyen levő információ cseréje időigényes. Csengele
teleptilést érintő változás nem olycn volumenű es jellegű, hogy a
csere első lépcsőben megvalósuljon. Természetesen rövid időn belül
inté:kedtiink a tábták akíualizósára. Ezúton is az uta:óközónség
elnézését kerjük!.
3.: Á íbntiekben felsorolt minimális módosítás csak időadatokat
érinteít. Közel azonos idóbeni eljutási lehetóseget nem korlátozta.
Íg a kártérítési igényt sem indokolja."

Bízunk benne, hogy az "utast{ljékortaű áblél<" most már minél
hamarabb kicserélésre kerülnek!

Molnár Mihály

Támogatási igénylések
leadási határjdeie

A mezőgazdasági hasznosítást elősegítő jövedelemkiegészítő
támogatások igénylését 1997. július 25-ig veszem át.
Az igényléshez szükséges:
- őstemrelői igazolvány
- agrárkamarai tagság
- ffildterület igazolása
- adóazonosító jeUszám.

Gregus Sándorné
gaudajegtnő
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@Foci krónika

1.S2entmihály
2.Balástya
3.Baktó SC
4.Ruzsa
5.Prázsit SE
6.Sándorfalva II.
7.Baktó Szilánk
8.öttomos
9.Röszke II.
l0.Pusztamérges
ll.Üllé§-Domfa
12.Mórahalom II.

13.Csengele
14.Opusáaszer
1S.Csanytelek II.

A - játszott merkózések sáma D - vereségek szima

3:0 (1:0)

Kun-Szabó Tibor

A bajnokság végeredménye (A-csoport)

EF
L31-22 79
118-27 71

68-39 54
69-48 45
52-46 44
38-44 38
45-55 37
37-59 35
35-66 31
41-64 29
40-52 28
41-66 24
41-88 23
38-74 2l
29-73 15

Az utolsó forduló

E - gólarány
F - pontsám

ABCD
282611
272322
281738
271368
28135l0
26l088
28107lI
2710512
279414
288515
258413
257315
286517
276318
254318

B - győzelmek szatna
c - döntetlenek sáma
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iléIyponton a íocicsapat
Befeleződött az l996l97-es labdarúgó évad. A csengelei labdarú-

gok június 20-an tartották szezonzénő összejövetelüket.
Ez az összejóvetel is olyan nyögve nyelősen jött össze, mint az

ej_rnuit balnokság. Közel egy órás késés után jelent meg annyi
sponember, hogy érdernes volt elkezdeni a hivatalos részt. Addig
elíbglasaotnrk a Hungerit Kft., Baranyi Ildikó és Gyovai Aranka
alta1 szponzorált vacsorát.

Kun-Szabó Tibor sportköri elnok-edző semmi jót sem tudott

eimondani az ér.es munkaról. Itélete szerint a csengelei focicsapat az
alakuláyáolkezdve most szerepelt a leggyöngébben. Felvetette, hogy
a _1átékosok nem r-ették komo},varr a szereplést, és önmaganak is
kemenr ebben kellett volna dolgomia. Az eóző elismerését fejezte ki
a csapatot támogató 15-20 szponzornak, akik a gyenge szereplés
ellenere s segitették a focistákat. A szokásos díjak átadása most
elmaradt. \ §zont a citromdijbó1 mlrrdenki kapott. Kun-Szabó stílsze*

ruen magának adta át az első szeietet. Tűrt Zoltin sok góljáért azórt

megkapta a gólkrrá}yr eüsmerést.

A csapat az ősszel induló bajnokságra benevez. Viszont ha

tor ábbra is ilyen gyengén szerepelnek. elképzelhető, hogy a jövő
ér ben megszűnik a labdarúgó szakosáály.

M. M.

A "citromdíj " elfogyasztása
(fotó: Molnar Mihá19
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50 óoes jubíleum

Fél évszázaclc]al ezelőtt határozta el Papp Isnánné (Terike néni),

hoglt eg,, rövid ideig Csengelén marad.
Hugy mivel vívta ki a falu tiszteletét, miért tekint fel rá sok régi

tanítvónya? Nem csupán oktatási stílusóra, ami eglben EMBER_I

farago is ,olt,.. Mináen helyzetben követendő EMBEzu TARTÁST,
magatartást mutat példaként, amivel feliil hldott eme|kedni a

tórténelmi és politikai viharokon is.

Most a ballagáson az érzések legyőzték a vasakaratot, Mélyről

ióvő könnycseppek indultak el meghatódott arcán, amikor kollégái
elismeréseként ánehette a hívatásszere tete e gyik l e gszebb aj ándékat,

a "Csengelei Iskoláért" emlékplakettet.
Remeljük, még sok tanár ilyen hivatástudattal, hasonló "rövid"

ideig teszi értékesebbé falunk lakosságát.
Egyik volt tanítványa:

Tóth Tiborné

Papp Istvánné egykori tanítványai kjrében
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NvíIdobó bajnokstíg

I*Iár csalí, egy §yőtelelm
lriárry lilnl

Június 2I-én került sor a Béketelep (Szeged) és Csengele közotti
n_víldobó (darts) bajnokság negyedik fordulójara. Az eseménynek
most a Joó kis kocsma adott otthont.

A versenyzők a legtöbb pontra (high score) dobtak, mindenkinek
volt 1-1 palyája. A béketelepi gép annyiban különbözik a csenge-
leitől, hogy azon 10 helyett csak 7 forduló vars.. Az első játékban
először úgy tűnt, hogy a hínigazda csapat győz, de a végelszámolás
során 22 ponttal csak a csengeleiek nyertek. A második fordulóban
a kUlonbség több mnt száz pont lett javunkra. A harmadik játékban
Csengelének beütött a krach, majd 200 pontot ránk vertek a
béketelepiek. A negyedik korben nem sokkal veszítettünk, majd az
utolsó, ötödik játékban több mint 500 ponttal elhúztak az arartykezű
csengelei gyerekek.

A2.2-es állásnal igen feszült volt a helyzet, ugyanis a vándorkupát
a csengelei csapat elfelejtette elhomi. Szerencsénkre a döntő forduló
a Korona söröző csapatáé lett, így nem maradfunk szógyenben.

Az eredeti kiírás szerint 5 elnyerés esetén lehet vógérvényesen a
csapaté a vandordij. A tervek szerint július l2-én délutan a Korona
söröző ad otthont az ötödik versenyrek - és bizonyara véglegesen itt
marad a rryildobó kupa.

A béketelepi verseny részletes eredrnényei.

csókasi Tibor
FődiZoltin
Vígh Attila
Dőczi János
Kopasz József

öszzesen:

I. forduló
4|3
l88
379
374
338

l692
365 284

1986 1459
299 272
fia7 1843

II. forduló III. forduló IV. forduló V. forduló
399 267 438 332
446 298 380 339
364 337 373 433
412 269 21,7 467



Fogas Zokán
Balogh József
Mészáros Lász|ó
Papp László
Szepesi Istvan

összesen:
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30l 425 333
370 370 406
377 311 286
310 286 290
3l3 439 454

1674 1867 1675

325
312
315
396
378

1792

254
2T6
206
369
312

1357

Molnar Mihaly

Id.én is lesz
§Boltnap!

A focista szezottzárőn jelentette be a sportkör elnöke, Kun-Szabó
Tibor, hogy 1997, aryusztus lOón kerül megrendezésre a fII- Csen-
gelei Sporbrap. Hozzátette azt is, hogy a mostani sportnapot
nagyobb szabáíúvíszeretné tenni, mint a korábbiakat.

A szervezőtől bővebb tájékoztatót is kapott szerkesztőségünk. E
szerint a szokásos négy labdarúgó csapal küzd majd a vándorkupáé*.
Lesz ezen kivtil autós ügyességi verseny, ll-es rugó vetélkedő és a
kanikulara való tekintettel sörivó bajnokság. A tervek szerint
bemutatót tartanak a kisteleki karatésok és este utcabálon lehet

szórakozni. Fellép majd egy énekes vagy hurnorista is - ez még nem
dőlt el.

A sportnapot búcsúi kavalkád fog|a övezni. Az óhes közönség
délben és este bográcsos porkoltek kozou viiaszthat. Nem marad el a
szokásos tombola sem, me\rnek ffidíja valószínűleg színes tv lesz.

A programot részletes kialakulasa utan lapunkban ismertetni
fogluk.

M. M.
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Csengele töfténetí
lsronotógiáia lr"

1892

\ovember 5-én arverés útjá,ll a csengelei ktizlegelőből újabb 1200

holdat adnak bérbe 24 és íél évre.

1895

\ovember 21-i ülésén Szeged varos közgyűlése 9 űj tartyu iskola
epítését hagyja jóvá, egyet Csengele felső részén.

1896

Elkészül a belső-csengelei elemi iskola épülete.

l900

Csengele lakossága 1730 ro (más források szerint l831).

1904

Október l-től 1929. szeptember 30-ig terjedő időre újból bérbe adjrik

a lejárt 25 éves bérfoldeket. Ezen kívül Cseagele kapitanyságban
további 443 holdat mértek még ki 25 holdas parcellákban.

1909

Július 7-én Szeged város tanácsa orvosi allás létrehozásáthatározza
el Csengelén.

Molnán Mihaly
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ffi,
T Pepás II.

A politikai rcndszerváItússal egyidőben a szüIéseknéI is
rendszervúltoztís történt, egyíe több apa akart ott lenni
uíóda világra jövetelekor. Informúcióink szeriní a
csengeleiek közüt először Csáki Ágnes és Rúcz Ándrás
vúllalkozoít a "közös" szüIésre 1992-ben. Azóta számos
ilyen történt. Á papás szülés mellett és ellen több érv szól.
Ezek közüI gyűjtötíünk össze néhúnyaí.

Rónyiné Dr. Torontáti Renáta, háziorvos:
Hogy milyen élrnény volt számomía a "papás szülés"? Mindig

szívesen gondolok vissza rá. Csakis azt mondhatorq hogy kivételes

volt. Megnyugtatott, hogy mellettem lehet a ferjem, akinek csak az a
dolga, hogy velem foglalkozzon, engem bátorítson, legyen részese a
csodának, amit mindkettenakartunk, lássa, és ezáItal még nagyobb
felelősségtu dat szá§jameg a továbbiakat illetően.

Soha nem fogom elfelejteni azt aletagadbatatlan boldogságot, ami
hirtelen felragyogott az arcán, amikor az első gyermekünket meglát-
t&, és finoman megsímogatta, amúgy maszatosan, de puhán és

melegen, egy lepedőbe csavarva a kezembe adtrik.

Akkor, ott, abban a pillanatban az jutott az eszembe, hogy ezt a
pillanatot nem lehet elfelejteni, és valamikor kósőbb, néhrirry év
múlva meg kell ismételni. Igy is 1ett. A csoda megismétlődött. A
biaonságérzés, hogy mellettem van, ugyanúgy többet jelentett szá-

molffa minderrnól.
Yalő tgaz, én, az orvos is eá látom immaí évek óta, hogy ebben a

mi sokat szenvedett egészségúgyúnkben a beteg ember lassan az

sZffinés
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utolsó he\ne kerül. A rendkívül alacsony fizetések és az áliandó
fenr.egetettség érzés lassan a leglelkiismeretesebb szakemberek
tartalékait is kimeríti, és eluralkodik az elgépiesedés, elfiásulás. Ennek
ellenére az orvosok többsége híven hivatásáhoi megpróbál helyt
állnl de sajnos mégis sokan tapasztalbatjál< az elembertelenedés f;íjó
pofonjait.

A születés maga egy csoda, rnindkét oldalról. A normál szülés
fohamata, ha az apuka felkésztilt, és tudja, mi utan mi következik,
nem lehet negatív éknény annak sem, aki esetleg úgy gondolja,
valami sokkoló látrvínyban lesz része.

Az emberpáí, aki létrehoz egy új embert, hogy közösen felnevelje,
jobban kötődik egymáshoz és a gyermel<hez, ha együtt vannak a
születés pillanatában. Es ha ehhez egy barátságos, emberséges,
szülőszobás csoportot is kifugnak, §gyanazt fog,ak érezni mint én:
eá az élményt nem elég egyszer átéln1.

Arvai Kálrnánné, pénzügyi főelőadó:
Nagyon örülök, hogy Csengelén a helyi újságban egyáltalán szó

\-an apás szülésről, véleményünket, élményeinket megoszthatjuk
azokkal aházaspirokkal, akik ezutén tervezik gyermekük születését.
En is ezért vallalkoztam az kásra, mert magam is élveáettem azt a
kellemes érzést, hogy a ferjérrunel tölthettern a szülés pillanatait,
összesen 8 óra hosszát.

Mar a családtervezéskor beszéltiink apás szülésről, de igazin a
terhesség 3-4. hónapjában döntött a ferjem. Ugyanis szülész
orvosunk a magzat fejlődését miár annak 10 hetes korától
fol_vamatosan videókazettétra vette fel. Az orvostól hazafelé jövet
mtndig meséltem a ferjemnek, hogy gyermekünk rnálr tnekkora,
mekkoriák a kezei, lábai, milyen ügyes. Ő atlg várta, hogy hazaérJiink
és otthon ő maga is láthassa a magzatot A következő vasgálatnál
rtirelmesen ült mellettem a váróban, és szerencséjére az orvos
megkérdeáe tőle: "Apuka, ha nagyon kíváncsi, akkor bejöhet a
r-ideófelvételig!" Szerintem a ferjem örömében még nem is válaszolt,
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de hamarább bent volt a rendelőben, mint én. Ettől a pillanattól
kezdve nem mondott le arról a lehetőségről, hogy a gyermekünkkel
egyszeíTe találkozhassunk a megszületés pillanatában-

A terhesség eddig is szép volt, de talén ezután még kellemesebb és

izgalmasabb lett. Mindig váítuk? hogyan fejlődik, mozog, próbáltunk

érdeklődni a neme irárrt is. Maga a szülés a természetes fajdalrnakkal

együtt jól kezdődött. Az apás szülőszoba gyöayöó. Már maga a
környezet olyan megnyugtató, Nem minden fehér, hanem színes és

hangulatos, minden fijdalmx elriaszt, A fajdatmakat azért igazina
ferjem csökkenthette azza\ hogy minden ájasnál masszlrozta a

derekam és megpróbalta a figyelrnemet mindea kedvességgel

elterelni.
Nem akarom itt a szülés folyamatát leírni, hiszen ert már sokan

árékék és le is írja sok szakkönyv, csak talan arra.adni választ, hogy
mit is csinálhat egy apuka a szülőszobában. Minimum azt az érzést

biztosítja, hogy a szülő anyát ne csak idegenek vegyék körü|
hanem a ferje is, akinek brármit szívesebben mond. Ezen kívül pl.

vizes ruhát rak a feleségére, segít a gyermek szívhangjának figyelósé-

ben, szép szavakat mond, vajúdás közben masszíroz Az qszülö*
azonnal taálkozk az apukájával is. Az újszülötteknek nagyon éles a

látásuk. Akiket ott rögtön meglát, azok arcát szinte mar el tudja
raktarozni a kis fejében. A felsorolt feladatok mellett a ferjemet még

arra is megkérte ílz orvos, hogy vágja el a köldokzsinórt. Kicsit
érdekes volt a feladat, de talan űgy érezte, hogy ezzel ő is életre

segítette viárva várt frát.

Összefoglalva azt fudom tanácsolni azoknak, akik ezután
tervemek családot, ha egy rnódjuk van rá, ne hagyjak ki ezt a
csodálatos lehetőséget. En úgy gondolom, hogy az apas szülések
utárr egyforma lehet az anya-wermek és apa-gyermek kapcsolat.
Tatan ha a ferjek részt vesmek a szülésnél, akkor tudjak értókelni
feleségtik kitartá§át és a természet csodájából adódó kíizdelmeket.
Azt is olvastam valahol, hogy bizonyos statiszrtikák kimutattiák, hogy
az apás szülések csökkentették a válási aíálrrryl.

Mi a ferjemmel úgy érezztik,.hogy a második gyermekiinket is
szeretnénk együtt világra hozni. 9n eáton is köszönöm neki, hogy
olyan kitartó volt, és egy percre sem hagyott magamra. !
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Henczné Gút Julianna, védőnő: A munkám során örömmel
tapasztalom, hogy az apéúl egyre gyakrabban kapcsolódnak be a
gyermek körüli gondozási-nevelési feladatokba. Míg 15 ér,ryel ezelőtt
ekéwe fordult meg M egészségházbcm ferj, a gyermekét vizsgálatra,
rédőoltásra kísérő apa, ma már megszokott dolognak szitmit.
Bizonyára köszönhető ez annak is, hogy az 1970-es évektől
kezdődően hazánkban is kezdeményezések indultak a szülésre
felkészítésre, melyben már aktivan bevonták az apéú<at. S ezzel a
ráltozással a régi, berögződött családi szerepkörök oldódni kezdtek
es érezhetően szemléletvaltás vette kezdetét.

A kornyéken Szegeden, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikan
műkódik szewezett szülésre felkészítő program. Jelerrtkemi lehet
Tóth Mirta védőnőnél a 455 524-es telefonszámon. Mivel a
Szegedtől való távolság miatt ilyen tanfolyamon való részvételre
kevés kismamának van lehetősége, a szülést levezető szakorvos
gyakran néhányszori elbeszélgetést kóvetően vállala az apás szülést.

A szülésfelkészitő módszer és program lényege a következő:
önként jelentkező terhes nők, illetve párok a terhessóg 12. hetétől
akar a szülésig részt vesznek a foglalkozásokon kiscsoport keretében.
A témak köre kiterjed a terhesség és a szülés folyamatára, éIettanira,
megtanífua ezen folyamatok támogatasát (terhestorn4 légzéstech-
nika, relaxáció elsajátítása, gyakorlása). Fontos elem a szülőszoba
látogatasa, a filmvetítés és a szoptatási, valamint a csecsemőgon-
dozási ismeretek bemutatása. A módszer lehetőséget ad az apék
részv,ételére a felkészülési fo$amatban, fuggetlenül attól, hogy a
kesőbbiekben a szülésnéI az apa jelen kíván-e lenni

A szakemberek tapasztalatai szenlt a szülésfelkészitésben részt
r ett anyák írjszülöttjeinek születési súlya magasabb, jobb állapotban
születnek, alkalmazkodasi képességük, adaptáciojuk jobb, a szülés
kitolasi szakasza rövidebb, s kevesebbszer kerül sor műtéti befeje-
zésre, mlnt az ilyen foglalkozásban nem részesülteké.

I992-tőI kezdődően 11 apás szüléssel vúágra jött gyermek é1

Csengelén. Véleményem szerint a jövő mindenképpen a családköz-
pontu szüléseké, természetesen tiszteletben taítva és elfogadva
azoknak a gyermeket varóknak ahozzáÁl7ását is, akik a szülőszobán
vaió részvételt nem váúlaljír1r..
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@aíryá§,3r
Június 14-ével életiink egy meghatároző szakasza zárult le. véget

értek általanos iskolai tarrulmányaink. Atesve a szerenád s a "bolond
ballagás" szívderíó aktusain, a vakáció előtti végső jelentősebb

esemény elé tekinthettiink ezen az emlékezetes napon.
Az tiLrrnepség 10 órakor kezdődött, mikor is a végzős diakok teljes

díszben végigvonultak a jól ismert osztálytermeken, ballagódalok
által kísértetve. Majd ballagó s ballagtató az űj szárny előtti gyepen
felkaréjban állt fol, háttal a régi épületnek. Kétoldalt a szülők és a
hallgatóság foglalt helyet. Az ováclőt Heim Géza igazgatő úr nyitotta
meg kedétyes szónoklatával, amit a hetedikesek búcsúbeszéde s
kozjátéld<ént egy szavalJat követett. Ezutálr .;ött a nyolcadikosok
búcsúzása, melyben köszönetünket fejeztiik ki tanarainknak, szüle-
inknek a nekünk nyújtott segítségért, s átadtuk aháIavkágait.

Végül az tinnepség fenypontjaként Heim Géza az "iskolai
magisnr átus határ o zata" alapjín kio sztotta a legeminensebb diakok-
nak - nevezetesen: Apró Zsolt, Csókási Zoltén és Hencz Teodóra
végzős tanulóknak -, s az intézményt mind anyagi, mind szellemi
támogatóinak - Tóth Tibor vállalkozó, Bitó Józsefiré és Papp
Istválrné tanárnőknek - a "Csengelei Iskoláért" elnevezésű emlékpla-
kettet.

Apró Zsolt
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tíirbetésclt
1997. augusnus 5-ig a virágboltom zirvaleszt, - Hegedús Attilané

Mindennemú szemes termény tisztitását vállalom. Ezen kívül szivattyuk javítását

es felújítását, valamint termerryszállító csigák készítését rövid hataridöre
r,állaiom,

Varga Mihály Kistelek Tanya 345, B 386 l91.

Aratást, bálázásí ftiskocka bálázóval) és szánlást vállalunk. Á Csengele tanya
564, szám alatt {a konzervgyár után balra lévő tanya) reggel 61ó1 9-ig lehet
érdeklődni.

Csókási Tibor Csengele, Ararry J. u. 5. 83B6 00ó

Árpa, kukortca, bú4a, zah, rozs veíőmag, köles kís és nagy télelben, tovdbbá
tőpok és őilemények kuphatók a csengelei vasútóllomásnáI lévő Kisbeíérő
termény boltjúbun (Kistelek Tanya 312.).
Nyitva ő-tóI 18 órúig. Hétfő szünnap.

1000 mázsa kacsa rágya van eladó Dora Zoltánnál a Csengele tanya 24. szim
alatt. Rádió telefon: a6-30l353 956,

-{ Csengele, Kossuth u. 12. suám alatti ház eladó. Értteklődni lehet Varga
Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám alatt szombat délutá-
nonként.

Elatló 65-1l-es Zetor 700.000 Fí-ért. Erdeklődni Gémes AntaInúI a Csengele
íanya 13. szám alatt lehet.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posía melleít!
- Igazolvúnykép, gllermeksoro4aí, ballagús, esküvő-lakodalom, egléb rendezvé-
nyek felvéíele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkerelek nagy vóIasűékban
kaphaíók!
- Fé ny képezőgép j avíttis, szakíanáesadás.
- Filmkídolgozás I nap alaít!

Naesa Jánosné fény képész
Kistelek, Kossulh u. 16.

rádió@06-60/488 324 8(esíe) 329 659
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Shell gázcseretelep nyílt a Csengele tanya 581. szám alatt, a
konzerugyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 őráig.

Csáki LászIó

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a foliás termeszté§ű HRF típusú
gaprikafajta ezád felvásárl ásához a szerződések, megállapoűsok kötésá.
Erdekődni lehet az alábbi telefonokon:

(62) 386 I44 és (20) 246 844,

Táp-íakarmány kereskedésemet PB-sűz, íüzelőanyag és epítőanyag
(beíongerenda, cserép, íégla, kőpor, cemen| mllsz, faanyag, sóder stb.)
órusítással bővítettem Előrendelés esetén néhány nupos hutúridővel
hózhoz szóIlítom a megrendelt anyagot Gyors kíszolgáIás, kedvező
úrak!
A nyitvataríósi rend: keddtől péntekig 7-1ű 16 óráig, szombalon 7-tű
12 óráig.

Baranyi lózsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.
lE386 024 rúdióOOG60/480 678

Családi eseményekre Qafuldalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkacsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatí. 1B386 a82

Háztájl gépekhez való alkatrészek 5zán-tását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabvárryos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balazs vállalkozo
Csengele, Felszabadulas u. 3. 8386 017

A Csengelei PolgáLrőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csorgelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u.l l. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály


