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Cikkünk a 2ő5. olrlalon!
(Fotó: Barna Attila)
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Aterakítjárí an
aa

Oregirnalorrr vendégflőt

Az elmúlt év szeptemberében közöItünk egl beszétgetésí
Kiss Ferenccel, az Óregmalom venúéglő tulajdonosóval.
Az akkor elmondoű terveit mosl kezdi megvalósítuni.
Ennek apropójdn kerestemfel újru

Az első kérdésem: hogy vary?
- Köszönöm szépen, nagyon jól. Eppen most haragudtam meg, A
tervező nem rnondta meg, hogy nincs két ajtó tervezve az épületre.
Hogyan hozunk ki a létesítményből egy asztatt, vagy brármi más
dolgot?
Közel ery ówel ezelőtt azt mondtado hogy au átalakitás kb. 12
millió forintba kerül...
- Az már biztos, hogy nem futja ki, többe fog kerülni. Pontos
összeget nem tudok mondani, sok mindenen fog múlrri.
Akkor azt is nyilatkoztad, hory csak hitelből tudod a terveket
megvalósítani.
- Most is azt mondom.
Mik lesznek az új épületben?
- Egy italbolt, egy presszó és egy ebedlő.
Ar italbolton mít kell érteni? Talponállót vagy palackozott ita-
lok boltját?
- Nem tudom még. Ahogy az embereknek lesz pénze, ahhoz kell
alkalrnazkodni.
Ha megnyílik az étterem, akkor a nyitvatartási idő alatt bármi-
kor lehet étkezni?
- Az igény fogja megh atarozni. Hiába erőlködnék az vtán, ami nem
megy.
Gondolod, hogy megéri majd egy szalcácsot mindig készenlétben
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tarteni?
- Ha az igény azt d|l<talja. akkor igen. Ha nem éri meg, akkor máshoz
fogunk. Az egyszer sem biztos, hogy ez mindig étterem lesz.
Hallottam olyat is, hogy lesz játékterem is.
- \em lesz. Az a baj, hogy nyerni mindenki szeretne, bukni nem, és
ebbol mindig csak a vita van. Az ilyeneket már nagyon rühellem.
}íikor zártok be?
- Ezt nem tudjuk pontosan. Elképzelhető, hogy a jövő héten még
nr.in,a lesztink |A beszélgetés julius 23-án történt - Szerzőf. A
kőművesek munkájanak haladásától fiigg. Arníg fudunk, nyiwa tar-
tunk. Arunk is van, apénz meg nagyon kellene.
A bőűtés elkerülhetetlen volt?
- Ha most nem zártunk volna be így, akkor is bezártunk volna
legalább egy hónapra. Az otthoni munkank nagyon el van maradv4 a
másik pedig az, hagy sok éven keresztiil se egy szombatunk, se egy
vasárnapunk, se egy tinnepnapunk nem volt szabad. Egy családi
ebedet nem fudtunk összelrozni. Mások még alszanak, amikor én
megyek dolgozni. ÚiUOt csak alszanak, amikor jövök hazafelé.
A dolgozók szabadságra mennek az átalakítás idejére?
- Nem, munkanélktilire mennek addig, *íg a munka újra nem
kezdődik.
}tityen lesz a helyiségek új elosrtása?
- Az utcakonton fobejérat marad, de még egy ajtó lesz, Baka az
rtalbolt van tefvezve, középen a presszó helyiség és jobb oldalt lesz az
étterem, A presszó és a vendéglő el lesz válaszfrta egymástól, hogy a
vendégeket ne zavarja a cigarettafiist. Nagyobb rendezvények esetén
riszont mind a három helyiséget egybe lehet nyitni, így kb. 150-180
fbnek lehet egyszerre helyet biztosítani.
Az udvari WC megmarad?
- Igen, mert a távlati terveinkben kerthelyiség is szerepel. Azonban a
presszóhoz és az étteremhez is lesz bent külön WC.
}Iikorra tervezitek a nyitást?
- Az idei Szilvesztert már ott szeretnénk megünnepelni. Nyitáskor
szeretnénk egy műsoros estet rendemi. Gondolorq a régi művészek
eljonnének. Sok ismerettségem volt annak idején.

Gr -ly)
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[z l996/97-es tanéu értékelése
és a nyári leladatok

Írasomban szeretném összegezni a munkatervünk szerint elvégzett

munkát, eredményeinket és hiálrryosságainkat, Úgy érzem, rendhagyó

volt ez a szorgalmi időszak, a körülöttiinrk megvaltozott esemáryek

befolyásoltiik tevékenységeinket is. Elóg csak megemlítenem az 1996.
júliusában életbe lépett Közoktatási Törvényt, a közalkalmazottak
jogátlasáról szóló törvény sokszori vőltozásaít, az 1997-es

Költségvetési Törvényt. Ide sorolnám Új oktatasi, nevelői lehető-

ségeinket, amely a Hammidó Művészeti Maganiskola révén épült
intézményünk munkamenetébe. A nemzeti alaptanterwe va]ó

felkészülés, progríLm, helyi tanterv elkészítése is nagyon munkaigé-
nyes volt.

A tanévnyitó értekezleten meghatároztrrk egész éves tevékeny-

ségünket. A tanév tapasztalatai azt mutaíjtik, hogy feladatainkat

sikeresen elvógextik.
A személyi ellátottság voaatkozasában sikerült az optimáüs

feltételeket biztosítani. Minden tantarg;mak megvolt a szakavatott
gazdája. Néhany szaktrárgy esetében a belső helyettesítés volt a

kézenfekvő megoldás. A munkafegyelem vonatkozásábarl, a tanév
során probléma nem merült fel, a kollégak feladataikat a kiűzött
céloknak megfelelően végezték. Az intézmény szerkezete és

miiködése megfelelő (a munkaközösségek - szakmai, szülői, iskola-
szék, diakonkormányzat - a beadott munkaterveiknek megfelelően

tartották üléseiket). Az iskola jobb anyagi lehetőség biztosítasára 6

pályánatotkészített.Hárompályánatunkeredményesvolt.
Az intézménynél Közalkalmazotti Tanács működik, melyben 1

fovel az óvoda is képviseü magát. Havonta, illetve szükségszerűen
ülésezil! és valamennyi témábán az iskolavezetéssel közösen dönt. A
munkrfukban sokat segitettek.

Az intézményvezeőipáúyénatomban, de az éves munkatervben is
kiemelkedő feladatomnak tartottam és tartom továbbra is a
legmegfelelőbb körüknények biztosítását, hiszen csak egymást segítő

és becsülő kozösség képes munkáját a magas követelményeknek
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megfelelően színvonalasan ellátrri. Úgy érzem, hogy törekvésíink
sikeres volt.

Szerény lehetőségeinket is figyelembe véve igyekezttfurk a
ko llegák igényeit kielégíteni (tanítást segíó nyomtatványok, író szer,
papír, fenl.rnásolas, utiköltség, stb.). Az iskolai és óvodai ügyrne-
netbn fennakadás nem volt.

Áz esedékes és betervezett értekezleteinket megtartottuk (nyitó,
els<j és második felév). A kittízött feladatainkat, a pedagógiai
píogíalTrot és helyi tantervet megbeszéltiik és ennek az eredménye,
hogy valamennyi nevelő a szakterületének megfelelő tanterveket és a
kezdő tanmeneteket is miir kézhez kapta.

Rendezvényeink a tervek szerint alakultak. Tanérmyitó ünnepély,
szeptembri sportrrap, október 23., Mikulí§-bá\ karácsonyi tinnep-
ség, farsang, tanulóink művészeti vasgája, március 15., művészeti
skolák találkazőja. Aoyák napju a művészeti tagozatos tarrulóink
zir ővasgája a Falunapokon, ballagás, tanévzárő ifurnepély.

Az níézmény otthonosabbá téte|e érdekében tanév eleji terveink
verint 6 tanterem padlózatát burkoltunk űjra, alapvető festési
munkákat végezttink (gazdasági iroda, szárnitástechnika-terem,
miihelyterem). Az iskola összes külső nyílaszáíóját átfestetftik. Az
óvodában teljes festési, mazolasi munkát végeaünk. Egy
foglalkoztató új borítást kapott. A munkavédelrni és tiizvédelrni
szemléken felmerülő hiányosságokat kijaütottuk (pályakerítés,
elektromos fiítőberendezések, írásvetítők, magnók, rádiók,
fenymasoló kaíbantartásai). Az ntézrnény területén ll00 m2-es
területet fiivesítetttink. A föbejárat új betonjardát kapott, a régi épület
vakolatát felujítottuk. Az gtcai kerítést és az épületet lefestetttik. A
nyár kemény feladata a gáztútésre való áttérés az egész fiépületben.
A jarulékos munkrák a nyáron kerülnek elvégzésre. A munkak a terv
szerint haladnak, reméljük augusztus 20-ig befejeződnek.

A tanév munkájráról. Az 1-8. osztá}yban a beírt tanulói létszám
I78 ro. Az első félév zárásakor 10 tanuló kapott l vagy 2 tantángyből
elégtelen osztéiyzatot. A felévet értékelő nevelési értekezleten megvi-
tattuk a sikertelenségek okait. Fő hibák a rendszertelen tanulás és a
passzivitás, az egész országban tapaszta}bató tanulás iranti érdekte-
lenség. A továbbtanulas utani kilátástalanság azelhelyezkedésben.
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Ennek ellenére a masodik felévben fb feladataink közé soroltuk, hogy
minden tanuló sikeresen fejezze be a tanulmrfuryi évét. A tanév végén
l tanulót osztályismétlésre, kettő gyermeket pówizsgara kötelezett.

A nyolcadik osztalyosok továbttanulási kampánya a terveknek
megfelelően zajlotl.25 tanulóből23 tanul tovább. 9 tanuló szakkö-
zépiskolaba vagy gimnáaiumba, 14 tanuló szakmunkásképzőbe,
illetve szakiskolába jelentkezett. Feltíinő, hogy mező gazdasági jellegű
képzést szinte senki sem választott.

Az ehnúlt tanév fo feladatai köziil kiemeltlik a minőségi munka
színvortaliinak emelósét, az egységes követelményrendszert. Felada-
funknak tekintetttik a munkafegyelem javitását. Ez elsősorban a
tanulói munkafegyelemre vonatkozott, hiszen a pedagógusok
körében, illetve az mtézmény dolgozói korében e téren probléma
nem merült fel. Tanulóink többsége rendszeresen és pontosan
dolgozott, lelkesen végezte a reá b:zo§ feladatokat. Igen sok tanuló
közösségi munkája dícséretes, bér tapas,ztalható a rendszertelenség
egy kis hanyad munkájában. Ez abbol is adódik, hogy sok hátrányos
helyzetű tanulónk van és itt nem kimondottan a veszélyeztetelt
helyzettiekre gondolok. Örvendetes, hogy az t§nságvédekni felelőssel
és osztáffi nökkel karöltve, több tanulónk problémája megoldódott.
Jó a kapcsolatunk a községi önkormányzattal és problémáink
megoldásában mindig segitőkésznek mutatkoztak.

Az cl<tatői munkank szolgr{latába állítottuk és végezttik el a
tatőrai tevékenységet, a korszerű felkésztilést és óravezetést, a
differencialt foglalkozasokat, a feladatlapokkal tortént teliesítmény
méréseket, a csoportrnunkát és az egyéni foglalkozrisokat.

Úgy érzerrr, az elmúlt évben minden kartars amellett, hogy kereste
és kutatta az újat, a jobbat, igyekezett alkaknazni azokat a
hagyomanyos módszereket is, amelyeket végre elismer a társadalom,
az éútalirl'o s iskola alapoző jellegét.

Összességében elmondhatom, hogy a mi iskolank az ismereteket
nem önmagáért, nem csupánr a tételes fudásért nyújüa, hanem azért,
hogy a fratalt egész életre felkészítse, megalapozza aváltozó világban
valő ehgazodás képességót. Arra szeretnénk tanulóinkat rávenni,
hogy egy életen át egészséges elégedetlenség hajtsa őket a mindig
több tudasért. Azt hiszem, hogy ez apedagőgusok egyik legnagyobb
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fbladata.
199ó. veptemberében elhataroztuk, hogy a csengelei Ákatanos

Iskola a tanulóknak és felnőtteknek egyaránt adható dlat alapit. A díj
neve, Csengelei Iskoláért emlékplakett. Azoknak lehet odaítélni:
- a tanulók viszonylatában, akik a nyolc év a\a|t kiemelkedő tanul-
manli eredményeket értek el, magatartásuk és szorgalrnuk példamu-
tató r ok, dicsőséget hoztak az iskolanak (tanulrnanyi verseny, sport
es egl,eb versenyek), és mindenben lehetett rájuk számítani,
- felnőttek esetében, akik huzamosabb ideig segítették munkánkat,
kiemelkedőt nyujtottak a tanuló i{úság nevelésében, értelmének
csrszolásában, anyagilag és erkölcsileg is támogattak iskolankat.

A tanulók közül Apró Zsolt, Hencz Teodóra és Csókási Zoltán
kapta meg a plakettet.

Apró Zsolt nyolc éven kereszttil kiemelkedő tanulmrányi

eredményt ért el. Az iskola életében mindenben részt váüalt. Kiemel-
kedően szerepelt a ktilönböző műsorokon, versenyeken, iskolálrknak
sok dicsőséget szerzett.

Hencz Teodóra az általános iskolai tanulmányai során végig
eur,enletes, kiemelkedó telj esítményt nyújtott. Az ntéz.rÉny rninden
megmozdulásán, eseményén kiemelkedő teljesítményt nyujtott,
segítette társait, nevelőit.

Csókási Zoltin volt az a tanuló, aki lelkesedésével magával
ragadta társait. Minden helyzetben segítőkész és alkalmazkodó volt.
Szenező készsége magasfoku. Tanaraival, társaival tiszteletttrdó.
Tanulmanyi eredménye egyenletes, jó színvonalú volt,

A felnőttek közül Bitó Józseíné, Papp Ist:lánné és Tóth Tibor
részesült a Csengelei Iskolaert emlékplakett elismerésben.

Bitó Józsefrré 196l. augusztus 15-ike óta intézménytink dolgo-
zoja. Az eltelt 36 év alatt számtalan apróságot tanított a betíivetés
nehéz mesterségére, a számolás tudományara. Munkáját élethívatás-
nak tekintette, lelkiismeretes, becsületes munk ájával közmegbecsülést
ljvott ki maganak. Nyugdfias éveit az egészség, a jől végzett munka
öröme slgálrozza be. Köszönjük Márti néni!

Papp Istvanné ttibb mint öwen évet töltött Csengelón. Sok felnőtt,

5y-erek, akiket tanított, szeretettel ernlékeznek rá. Aktív kora utálr is,

n_lugdíjasként segítette az ntézmény munkáját. Á kis nebulók
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hitoktatasát most is nagy lelkesedéssel végzi. A községben míikodő
népdalkört fiatalos lendülettel tr ínyttja,

Tóth Tibor vállalkozó több éven é* segítette az intézmény
munkáját. Az emlékplakett elkészítésében döntő érdemeket szerzett.
Bár az elkövetkező idóben már nem lesz iskolriskorú gyermeke,
segítőkészségére, jóindulatara továbbra is számítunk.

Kiegészítésként néhany gondolat az őj vizsgarendszer tapasz-
talxaltől. l997-ben először, négy tantargyból vasgázÍrak végzős
diakjaink. A fó ta§taígyak (magyar, matematika, történelem) mellett
egy kötelezően valasztott - ez évben a biológia - szerepelt a vizsga-
rendben.

Pedagógiai programunkban a tanulas hatékonysága és rendszeres-
sége fontos szempont. A 8, osztályos tanulók mrisodik felévi leallását

szandékoztunk megsztintetni. A tapantalatok azt mutatjéú<, hogy a

tanulók dontő többsége lelkiismeretesen felkészüIt, jől vasgánott.
Igyekeztiink az tinnepélyességet fokozni hogy ünneplőben jelentek

meg. Megértették, hogy ez a rendszer az ő érdekeiket szolgá$a.
1998-tól negyedik és hatodik osáályban is élni kívfurunk ezen

lehetőséggel.
Köszönet a kollegák áldozatos, odaadó munkájáétt, hogy sok

egyéb feladatuk mellett még ezt a plusz terhet is ilyen 1elkiismeretesen

váúla7tá:k.

A nyar feladatairól mar szóltam. Július 7-12. között nagytábort
szervezttink Bélapátfa|ván A résztvevők száma 78 tanuló és 6 nevelő
volt. Megtervezett programjainkat végrehajtottuk. A gyerekek jól
érenék magukat, és ez szánrunkra mtrnkánk elismerése. Köszönet a
szülők segítségéért, a sok hazai finomsagért, ami étkezéstink
változatosságát szolgálta. Megköszönjtik a Szülői Munkaközösség
szervezését, hogy gyermekeink úticsomagjait és a nyersanyagokat
oda, illetve a csomagokat vissszaszállítottak (Csókási Zoltén, Molnar
Janos). Elisrnerésünket fejezziik ki a Vetter Kft.-nek és a Szigma-
Pack Kft.-nek a táborozáshoz nyujtott segítségért.

Auguszfus 4-10 között német vendégeket is várunk. Fogadásuk
szervezés alatt Túri Anikó fahlháuvezetővel közösen.

Heim Géza
iskolaigazgató
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"4 gazdajeglző rovala

köüelepő a, ltamarai
ta$ság

Nem sérti az alkotmínyt, hogy a gaz,dasági kamarákhoz kötelező
a tagsag - állapította meg 1997. jűnius 24-i határozatában az
_{lkotmanybíróság. A dontés szerint a kamara koztestiilet, mert a
tön,ény felruhááa az ehhez sztikséges jogosítvanyokkal. Alaptalan-
nak bizonyult tehát az a számos beadvány, arrrety a kötelező
reszvételt sérelmezte.

A gazdasági kamarrákról szóló 1994. évi XVI. t<irvény 16.§ a)

ponla a kamara tagjanak kötelezővé teszi a tagd{fizetést. A
hivatkozott törvény 54.§ (l) bekezdése értelmében a tagdíjat az
orvágos gazdaséryí kamara alapszabáúyábm állapítja meg. Ezzel a
rendelkezéssel össáangban ugyanezen törvény 35.§ (2) bekezdése c)
ponüa arról rendelkezik, hogy a területi gazdasági kamara küldött-
gryűlésének kizáról4os hataskörébe tartozik a tagdíj megállapítiisa az
országosgazdaságikamaraalapuabáíyábanmeghatározottmódonés
keretek ktiz<;tt. A fenti törvényi rendelkezésekből kitúnik, hogy a
területi gazdaságl kamara csak annyiban mérsékelheti a tagdíjx,
amennyire eríe az országos kamara alapszabélya fe|ogosítja.

A Magyar Agrarkamara alapszabályában nem található olyan
rendelkezés, amely lehetővé tenné, hogy a területi agrirkamaríú<
bizonyos esetekben, méltányossági okokból a meghatérozott tagdfi
minimumtól kisebb mértékű tagdíjat is megállapithatnanak. Követke-
zesképpen a Magyar Agrarkamar a által meghatározott tagdíjkeretben
a Csongrád Megyei Agrarkamara íkal megállapitott tagdiimérték
megfizetését a területi agrárkamaráknak valamennyi ezen árbevételi
kategóriába eső tagiával szemben érvényesítenie kell.
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Munkan,ólltuli ellátá s
ősüermelőlt,n€l8

Az őstermelői igazolvany munanélküli ellátás közben is kiváitható, ha
ezt bejelentik a munkaügyr központnak. Az őstermelői igazolvany
tulajdonosa továbbra is igénybe veheti az ellátást, ha csak saját

sziikségletére terme| tehát a tevékenységéból nem jut jövedelemhez.

Megkaphatja a munkanélküli jaradékot akkor is, ha tevékenységéből
adódó jövedelem nem haladja meg a minimatbér 50 Yo-át, ami
jelenleg 8500 Ft, továbbá eleget tesz a bejelentési kötelezettségnek.
Amennyiben a jövedelem a minimálbér 50 szíaaléká|ná,l több, az
őstermelő kérheti a munkanélktiü ellátás folyósítasálrak legfelebb 90
napig történő szíineteltetését.

Crregus Sandorné

yálúoz;rnark a telefon§zámolr
A Dét-Maryarországi Távközlési Rt. új, digitális telefonköz-
pontot helyez üzembe augusztus hónap elejón. Enne| összeíiig-
gósben átalakulnak a régi telefonszámolr, a kezdő 3-as számjegy
2-re változik AL új rendszer üzembelépésével több olyan
kén}elni szofá[tatássat lehet élni, ami eddig nem volt elérhető.
Íry többek között hívás átirányítás, "Ne zavarj" szolgáltatáso
hárnras konferencia beszélgetés, hívásvárakoztatás, rosszakaratú
hívó azonosítása, kerelői hívásfelajánlás letiltá§a és

híváskorlátozás vehető igényba

E
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Búc§ű És §po&Tlv&p
1gg7. ihucu§zTu§ t0. (V*§ÁB,NAp)

07.45 Gyülekezés a csapatok részére
08.15 Ünnepélyes megnyitó
08.30 Baks-Jászszentlászló labdarugó mérkőzés
09.00 Aszfalt rajzverseny gyerekeknek
1 0. 00 Csengele-Sándorfalva labdarúgó mérkőzés
l 0. 15 Kerékparos ügyességi verseny gyerekeknek
12.00 Autós ügyességi verseny
14.30 ll-es rugó verseny
15.00 - 20.00 Lengőteke és kosárlabda dobó verseny
15.30 Labdarugó mérkőzés a III. helyért
17 3a Karate bemutató
18.30 Labdarugó mérkőzés a Csengele Vánorkupáért
20.30 Eredményhirdetések
21.00 Utcabál. Fellép Süli István és zenekara, valamint

egy vendégművész
22.0a Tombola sorsolás. Fődij: színes tv.

23.00 Tíjzíjáték

Ebéd- és vacsoúeg csak elővételben kapható
Yígh Zoltánnál és Kun-Szabó Tibornál.

Marhapörkölt 45 0 Ft/adag.

MINEEN É&nnxuŐuőr §ZE&mTf,TT§I^ vÁe
A e§frN&frtfr nözsÉel §Po&,TfrGyfl§Üunrt
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Csengele tör*éneti
lsronotógíáia VIr.

1922

A Szeged-Csengelei MezőgazÁasági Eryesület szervezesében székelt utat
készítenek a vasútállomáshoz és az iskolákhoz.

1926

Az iskolákhoz építenek egy-egy plusz tantermet. Elkeszül az iskolaigazgatói
iroda es lakás (ma azI- sámű háziorvosi rendelő).

1928

Kijelölik a temető helyet.
Szalai József harangot öntet Budapesten, melyet a belsGcsengelei iskola
udvarán állítanak fel.

1930

Csengelen 612 tanyában 3114-en élnek,

l933

Május 24 - én Szeged város mezőgazdaság; binttsága j avasolj a C sengelere
vasárnapi piac tartását. Az előterjesáést elfogadjak és a vasútállomás
mellett tafijin< a piacot. Még ez évben a piac átköltözik Kordás Mihály
bérletérq BelsGC sengelére.
Július 3l-en megalakul a Nemzeti Egys€ Pártja csengelei szervezete.
Szeptemberben megkezdődik a lejárt bérföldek árverezése.
Október 14-i napiparancsával a m. kir. rendőrség szegedi kapitányságanak
vezetője a csengelei kiküönített őrséget ideiglenesen megsziinteti és az ott
szolgálatot teljesítőket a Felsőközponti őrszobára osája be.

Molnar Mihály
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§

St/§-F Hg

Jfgőri
tőboro7ő§

A csengelei Altalános Iskola szervezésében juliusban csodálatos
táborozáson vehettünk részt Bélapátfulván. Az utazás vonattal
történt, ami öt óra hosszáig tartott. A csomagokat és az
ételalapanyagokat teherautón szállították el.

Bélapátfalva a Bükk nyugati lóbánál, a Bél-kj sziklafalai alatt
fekvő, szép fekvésű, ipari jellegű nagllközség, A íalu jellegzetessége
a XIII. százcdban készült bélháromkúti apátsági templom, mely
román stílusu.

Táborhelyünkről festói kilátás nyílt a heglelcre. Alcik mindig
iigteltek és vigláztak ránk: Heim Géza tanár bácsi, Heimné Márti
néni, Longáné Márti néni, Longa István bácsi, Bitó tanár bácsi és

felesége, Pálinkasné Agi néni.
Egert is megnéztük, A síkság és a hegtvidék találkozásánál a
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Bükk heg,tség délnyugati lóbánál fekvő történelmi város régóta
eglházi és lcózigazgatási közpant. A híres történelmi borvidék lelke,

kereskedelmi k)zpontja. Ma meglteszekhely, ftirdőváros. Csapatunk
a várat és a bazilikát látogaíta meg. A várheg1,,en még I. István
idejében székeseglházat, püspóki palotát emeltek, amit várfallal
vettek korül. Az erődítményt körbejána megnéztük a Gárdonyi Géza
sírt és a romkertet is.

Másnap ellátogattunk Szilvásvaradra, A kazség fő nevezetessége

a Szalajka-völg. Á Szalajka-patak legszebb része a Fátyol-vízesés.
A hegli patakok jellemző hala a pisztráng, ami naglonfinom.

Az utolsó előtti napon izgalmas tollasverseny és mulatságos
vetélkedő volt a program. Este lánányos tábortűzet glujtottunk,
Körülötte vidám dalokat énekelttink és utána diszkó volt tizeneglig.

Az elkövetkező reggelen szomoruan, legörbült szájjal haglltuk el a
tábort.

Ez a tábor számomra felejthetetlen volt, de sajnos az általános
iskolával az utolsó is.

csókósi zoltán

Hirbetésclt
Hőtárolós vrllanykályhak eladók 6000 illetve 7500 Ft-ért. Érdeklődni
lehet az Altalanos Iskolában vagy Heim Géza iskolaigazgatőúl.

20a darab keútéslécet vennék - Korom Tibor Csengele, Arany
János u. 12.

Jó báuőruő anyától származó kisku§áimat állatban{toknak
elajándékoznám. - Molnár Mihály Csehgele, Felszabadulás u.
11.

|óIia vagy műhely fiitésére alkalmas 6 db radiátor eladó.
Erdeklődni lehet Novák JenőnéI a Csengele tanya ]47. szám alatt.



-267-

1997. augusztrrs 5-ig a virágboltom zirva lesz! Temetéssel kapcsolatos
megardeleseket ez idő alatt is felveszek. - Hegedűs Attiláné

Mindennemú szemes termény tistrításátt vállalom. Ezen kívül szivattyúk
ja:iását és felújítását, valamint terményszállító csigak készítését röüd
haúddőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek Tanya 345. 8
386 l9l,

,Lratást, báIázást (kiskoclra bálázóval) és szántást vállalunk. A Csengele
tattya 564. szám alatt (a konzervgyár után balra lévő tanya) reggel 6-tól
9-ig lehet érdeklődni.

Csókasi Ttbor Csengele, Arany J. u.,5. 1§386 006

Árpa, kukoica, bú4a, ?ab, roz§ wtőmag, kötes kís és nagl tetelben,
továbbá tópok és őrlemények kaphafuik a csengeki vasútáIlomásnál lévő
Kisbetérő íermény boltjóban (Kístelek Tunya 312.).
Nyina 6-íó118 órúig. Háfő sünnap.

1000 máz§a kacsa trárya van eladó Dora Zoltámál a Csengele tarrya 24.
gzám alatt. Rádiótelefon: 06-30/353 .956.

A Csengele, Kossuth l. 12. szám alatíi ház eladó. Érdektődni lehet
Varga Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. t2. szám alatt
srombat délutánonként.

EIadő 65-I l-es Zetor 7a0.000 Ft-ért. Erdeklődní Gémes Antalnál a
Csengele tanya 13. szúm alaít leheí.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvúnykép, glermeksoto4,at, ballagás, esküvőJakodalom" egléb
r ende4v ény ek felv étele.
- Fénykepezőgépek, lilmek, elemek, albumnk, kepkeretek nag
váIaszíé kban kap haló k !
- Fényképezőgép javítús, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatí!

Naes a Jónosné fény képész
Kistelek, Kossuth u. 16.

rádióQ06-60/48& 324 t(este) 329 659
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Shell gárcseretelep nyílt a Csengele tanya 581. szám a|att a

konzervgyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

csáki László

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesztésú HRF típusú

paprikafajta felvásárlását. Erdekődni lehet az alábbi telefonokon:

(62) 386 144 6 (20) 246 844.

Táp-takarmány kereskedésemet PB,gúa tüzelőanyag és epitőanyag
(betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cemení, més4 faanyag, sóder stb.)

árusítással bővítettem Előrendeles esetén néhdny napos hatóridővel
húzhoz szúllítom a megrendelt anyagot Gyors kiszolgólós, kedvező
árak!
A nyi*atartósi rend: keddtű péntekig 7-től 16 óráig, szombaton 7-tű
12 órúig.

Baranyí Józsefkereskedő Csengele, Árany I. u. 1.

8386 024 túdióa06-60/48a 678

ballagás stb.) 220 Voktal műk;dő
Laszlótól a Csengele, Petófi u. 20.

Hilááji gépekhez való alkatreszek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gin uabvényos csatlakozó (pörkölőhóz stb, ) állandóan kapható.

Dénes Baliius váll alkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. E386 017

--==-=::=:=:::=::
A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer megjelenó lapja

Kiadja és sokszorositja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

=1§:::3=j*3t5:1: 
j5,-1Y_=_Yy

Csatádi esemértyekre (lakodalom,
hűtőkacsit lehet bérelni csókási
szám alatt. 8386 aB2


