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Ruzsai §porínup

}ííéIrlG a tömeg.
§poff ltrrpa!

Szeptember i3 riq rendezték meg a )O(. Ruzsai Sportrrapot. A
jubileum atkatmábólkét kúlöndíjat adtak át alegrégebben és legtöbb

aranyérmet nyert versenyzőknek. Az ásotthalmi Barsi László mellett

a csengelei Kun-Szabó Tibor is ebben az elismerésbe4 részesült

Az eseméryT e esengele mozgósította a legtöbb sportolót, így 746
ponttal első lett a tömegsport versenyben. Ót Ruzsa követte 137

ponttal, aliket mar nyolc éve nem bírt senki legyőmi. A harmadik
helyezett Asotthalom 88 pontot ért el.

Az eredményességi versenyben másodikok lettünk, Ruzsa csak
hajszálnyival előzött meg bennünket (hazai pály a előnye).

Mint a sportkör elnöke, szeretném megköszönni mindazoknak,

akik részt vettek a versenyen és öregbítették a csengelei sport
hírnevét! Külön elismerés il]eti az Önkormányzatot az utazáshoz
biztosított buszért!

A részletes csengelei eredmények a következők:

Női foci
Öt induló csapatból első helyezést értti:nk el.

Csengele-Mórahalom 2:0 Gólszerzőink: Török Mónik4 Kordiis
Maria.
Csengele- Zákinyszék 0 .a

Csengele - Szegvar 1:1

Csengele - Kübekhriaa l:0 Gólszerzőtk: Kordás Maria.
Csapattagok: Sisak lldikó, Török Mónika, Srári Antalné, Kordás
Mária, Sejbenné Jenei Maria, Nagy Gáborné, Böröcz Rita, Böröcz
Ifutalin, Nagy Katalin, Széll Katalin, Baranyi lldikó, Lászlő Ferencné,
Vörös Tiborné.
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Fér,fi foci
24 csapat indult, 8 hármas csoportban folyt a versengés. Helyezést

nem érttink el, mert a csoportmérkőzések utan kiestiink.

Ruzsa - Csengele 2:1

Csengele - Kübekháaa 0.0

Női kézilabda
Csengele két csapatot indított. Az egyikben a felnőttek, a másikban

az áItaLínos iskolasok indultak.
A felnőtt csapat eredményei:
Csengele - Srlndorfalva 4.5

Csengele - Ruzsa 8.4
Csengele - Ásotthalom l0,2
A 4-6. helyért fotyó küzdelemben Csengele - Zákínyszék 4:8-

Az iskolás csapat eredmónyei:
Csengele - Sándorfalva 3.6
Csengele - Opusztaszer 5:0

Csengele - Pusztamérges 4:3

Gólkülölbséggel a csoport III. helyezettjei lettek, így nem jutottak

tovább. Az ificsapat tagja volt: Gémes Aranka, Mészáros Gyöngyi,
Kuklis Mariann, Becsei lbolya, Rácz Gabriella, Bozó Ánett, Minkó
Ágrres, pigniczki Anikó, Magyar Krisztina, pölös Mónika, Erdélyi
Viktória, Sisak Erika.

Férfi kézilabda
6 csapat közül az ötödik helyezést érttik el. Csak a miénk volt amatőr

csapat.
Sandorfalva - Csengele 10:4
Ruzsa - Csengele 7:2

Csengele - Asotthalom 8:4

Csapattagok: Varga Márton, Kormánryos Zsolt, Csókási Tibor,
Ceglédi Csaba, Almasi Attila, Turi Gábor, Kun-Szabó Tibor, Sisak
Csaba, Túri Kornél.

Lövészet
Harom csapattal indultunk. Az összes induló 24 csapat kozül a
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C>engele L csapata tr. helyezést, Csengele II. csapata 5. helyezést és

Csen_sele III. csapata 6. helyezést ért el. A IL helyezés felér
sámunkra eg1.,elsővel, mert Ruzsálrr rnás csapat nem lehet első, csak
a hel.vi. Vígh Zoltanné eredményével a bajnokság első helyezefi női
r ersenyzője lett.
I. csapat tagjai: Vígh Zoltanné (76 köregység), Szabó Ferenc (59),

Kiss András (51), Tóth Tibor (Tisza u.; 41), YighZsolt (42).

II. csapat: Almási Attila (36), László Ferencné (37), Nagy Gábor
(38), Csókási Tibor (39), Szabó Tibor (40).
III. csapat tagjai: Vörös Istvan (14), Vígh Csaba (28), TisóczkiMária
(29), Kővágó Antal (32), Ceglédi Csaba (33).

Teke
Két csapatunk versenyzett. Az első csapatunk 6. helyezóst, a második
pedig 5. helyezést ért el"

L csapat tagjai: Szabó Tibor, Kun-Szabó Tibor, Vörös Tibor.
II. csapat tagiai: Szívós András, Vörös Tibor, Szabó Tibor.

Sú§,lökés
A női versenyben első lett Sejbenné Jenei Maria. Kordás Maria ezüst-
erínet nyert.
_{ ferfiak koztil Kurr-Szabó Tibor első helyezett, Csókási Tibor
harmadik lett.

Magasrrgrás
{ nők közül Vígh Andrea második, a íiúk közül Abrahám Ger-
Gerge}y harmadik lett.

Távolugrás
A nők koztilVíghAndreaII. helyezell,Turi Gábor a fiúk között III.
hehezett lett.

100 m-es sftfutás
A lanyok közül Vígh Andrea első lett. A ferfiaknál i{. Vígh Zoltán a
harmadik helyen v égzetí.
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800 m-es síkfutás
A női versenyben Minkó Ágnes, a ferfiaknál Sejben József ért el
második helyezést.

Atlétika (összetett)
A lanyok közül Vígh Andrea második lett, úgy, hogy csak négy

szánban indult. Fiúknál Abrahám Gergely III. helyezést ért el.

Tenisz
A fiuk közül Gombos István III. helyezett lett.

Sakk
A nőknél Tisóczki
kurucsai Ferenc a
harmat nyert,

Mrária hozta a szokott formáját, most is első lett.

fiúknál II. lett, úgy, hogy három mórkőzésből

Kun-Szabó Tibor

Onkormúnyzuíi ülés

Csengele község Önkormányzati Képviselő-testülete l997. szep-
tember 23-án tartotta soron következő tanácskozását.

Első napirendi pontként foglalkoztunk a polgármesteri beszá-

molóval, mely a két alés kózatt végzett munkáról szólt. Sánta F-erenc
elmondta, hog szinte utolsó lehetősegkent ismét benyúltottuk
pályázatunkgt a Csengele-Kiskunmajsa összekötő ut megépítésére,
melynek elnyerése esetén az önkormányzati részt, ] 5,5 millió .forintot
ielenleg meg biztosítani tudjuk.

1997. szeptember l0-én egleztető tárglalás folyt le a hivatal-
ban az Agrárkamarával, ahol a következőkben állapodtak meg:
- Az őszi munkák elvegzese után lakossági fórumot hí-vunk öss,ze,

ahol a Kamara ismerteti állásíOglalását a tagdíjról és regisztrációs
díjról.
- A Kamara képviselői beleeglezésüket adták, hogl a gazdajegllző
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mellé eg,, adminisztraíív munkaerőt biztosííanak, aki hetente
legalább 4 munkanapot a csengelei lakosság ügyfélfogadásúval
foglalkozik.

Á polgármester felhívta a lakosságot ar utcafrontok, kertek
fo ko :o í t ab b gy o m í al aní tás ár a.

Másodi'k nrlpirendi pontként foglalkozott a testület a védőnő,
Henczné Gút Julianna beszámolójával, melyben megállapíthattuk,
hogl Csengele község széleskörű védőnői munkája jól megoldott,
Felmerült problémakéntakiszállásos nőgyógyászati rákszűrés
megszervezésének rlnyagi vonzata. Az )nkormányzat ehhez biztosí-
tani fogja a szükséges fedezetet.

Vegül a testület 3 fiatal lakósépítéséhez, illetve vósárlásához
bizíosított l00-]00 ezer forint kamatmentes kölcsönt.

Juhász József
kepviselő

Y is,y á??(h& őú óLcinL rc,!

Az utóbbi időben elszaporodtak Csengelén a besurranásos
lopások Ezidáig három családi bázat fosztottak ki, a belterületen
és fényes nappal A könnyen órtókesíthető ékszereket és a
készpénzt lopták el.

Van móg eglr közös a három esetben: nagJron valószínűo hog5r
mindenhol an eldugott, de könnyen megtalálható kulccsal
nyitották ki az ajtókat.

Gyanús idegenek megielenésekor célszerű a gópkocsijuk
rendszámát felírni, és ha van idő, a rendőrséget értesíteni. Az
egredülállők a harnájuk különféle mesékkel betérőket a lakásba
ne engedjék be, tegyenek úgy, mintha más is otthon lenne! Ez
általában elriasztja őket.

Molnár Mihály
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a

C1őnu Arpád ís gratul áLt,,,

Ismét öregbítették Csengele jó hímevét. Tóth Tibor a soproni
Ligno-Novem Faipari Kiállításon is bemutatta - sikeresen - egyedi
gyártmanyu, számítógépvezérlésű és marruá,lis gépeit.

Ezekagépek minden anyag (kő, fem, műanyag, fa stb.) marésára
képesek. Az import gépekkel szemben nemcsak tudásban, lranem
kezelhetőségük egyszeniségében és árbarr is felveszik a versenyt.

A szakmai sike,r mellettktilön gratulált Göncz Arpádkoztársasági
elnok is, aki a külftdről behozott gépek forgalrnazói kozott sietve

elhaladva, felfedeáe a frlunkbéli Tóth Tibor által, tervezett és cége

áItaI wírtott masinákat. Szeged kőbe vésett címere volt előtte, mikor
a rövid bemutató után megkétdezte, hol gyártják ezeket a gépeket.

Csengelén, Szegedtől nem messze - válaszolta Tóth Tibor. Mivel e

szépen csengő név sem hozta rögtön kozelebb kozségtink pontosabb
fo ldraj zi e lhelyezked ését, ho zzátette : Kómpö c mellett. A g o nclo lko dó
ráncok emntek Göncz Arpád homlokáról. Eszébe jutott itt élő
ismerőse, akivel az 1956 utani poütikai üldözós napjait töltötte.

Kedves búcsuzás utan - további sikereket kívánva - népes kíséretével
sietve tovább haladt a sok száz kiállítási stand kozött.

Most már Csengele neve talán nemcsak Kömpóc közelsége miatt
fo g emlékezetében megmaradni.

K. L.

Polgarőrök oItották el a tüzet

Szeptember 24-éntűziJtött ki a Czibolya-tanyán, a libaszín kapott
langra.

szerencsére a közelben tartózkodott két polgarőriink, Arvai
Kálman és Sági István, akik segítségére siettek a tanyán egyedül
otthon levő asszonynak. A ttízoltók kiérkezéséig sikerült a langokat
megfekezniük, így a libaszín nem semmisült meg, a t1,1z nem terjedt
tovább.

M. M.
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A tsz-elnök utolsó rúgása?
Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesapámnak volt egy

öreg kehes lova. Mint mindenkit, egJr§ler őt is elérte a végzet.
Amikor már nem mozgott, odamentem és ujjal böködtem a
hasát. Yigr,ánx,! - szólt rám aL ősöm _) aryonrúg. Naryot
kacagtam, hiszen dögtött már! Tanuld meg fiam, hogy amíg el
nem nígia az utolsót, addig veszélyes lehet. Eletem során több
igásnak jelen voltam a vógzeténél, de auőta tetemekbe nem
szokásom belerúgni. Akkor hát mi indított a cikk megínísára?

A minap felkerestem Bencsik Ferencet, aki ar Onkormányzat
megbízásából a fiildüryeket intéui. Megtudtam, hogy a Vetter
Kft. aranykoronát vásárol fel, és ő a lebonyolítással foglalkozik
Amikor felkínáltam neki eladó nranykoronámat, snéttárta a
larját és közölte velem: "Itt van a klosztási jegyzéb de nem
vehetem me§l mivel a tsz elnöke kikötötte a Vetter Kft.
vezetőjénelq Báníi Péternek, akitőt a listát megkaptam, hogy
aloknak a szeméIyeknek az aranykoronáját, akik a tsz felbom-
lasztásának kezdemónyezői voltalg majd csak később, utoljára
szabad megvásárolni!" Ez azt is jelentheti, hogy amennyiben a
Vetter Kft. igénye betelil au énntett személyeknek az arany-
koronája ki is maradhat. Hogy a "halálra ítéltekről" Bánfi
úrnak van-e névsora, nem szól a fáma.

Alc{r van, akár nincso néhány gondolatot eszembe juttat ez a
lista:
1./ Hog;ran kerülhet a tsz aranykorona kiosztási tistája a Vetter
Kft.-hez?
2./ Milyen jogon avatkozik bele a Vetter Kft. abbao hogy a volt
csengelei tsz-tagok közül ki, mikon kinek adja el a tsz-vezetők
által meghagyott fillérekre nígó vagyonrészt? Ez úgy tudatosul a
lakosság körében, mintha ő határozná meg, hory ki érdemli meg
a kapott kevés alamizsnát.
3.1Honnan tudja a Kft. veretője, hogy a szövetkezet tagiai miért
kényszerültek au elkövetett lópósre, és miből gondolja a Kft.
vezetője, hogy nem a tagságnak van igata, amiért is a tsz
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elnökének ilyen in{nyú kívá nsá gát ilyenfo rmán tolmácsolj a ?
4.1 Vfit tenne a Kft. vezetője, ha látná, hogy élete munkáját
elkó§avetyélik?

A fentiek késztettek az alábbi nyílt levél megírására.

IYyílt levél Vetíer Edilhez,
ű Veíter lqft. fuIujdonosdhoz

Tisztelt Asszonyom!

Az ügy, amelyrőI talán most fog étesüIni először, első hallósra
nem tűnik nagyobbnak, mint az elefiínt farón a bolhacsípés, de
vannak dolgok, melyeknek jelentőségére akkor döbbenünk rú,
amikor elemezzük őket, mint péIdtíul afent leírt eseí.

Amíkor Önt és vállalkozási tervét 1994-ben megismertük, úgy

fogadtuk Ón4 mínt kecskét a káposztáskertben. Senki nem hitt
benne. Ea ldtta volna azokat a gyíkszemekg| amelyek Önre
meredtek, és ha sugaruknak éle leű volna, valószínű, ma már a
megboldogultak között pihenne. Yiszont ma már miért a Yetter és

űz Edit nevel emlegetik ű legtöbbször Csengelén? Az Ón
üzletpoliükájának kösünhető. Egyénkégét tiikrözí gazdaságpo-
líííkája, amely nem o4, kmert vadkapitalizmus szabáIyai alapján
működik. Á vetter nth, említésekor nem a viszolygás és undor
jelentkezik az emberek hangalatdban, hanem az elégedettség.

Nem hiszem, hogy egl olyan váIlalat, amely alighogy kezdi
éIvezni a lakossdg bizalmát, ilyen durva beavaíkozást megengedhet
magának, mivel nem ismeri a falu gazdasúgi és szöveíkezeti
múltjút, a lakossóg vugyloni víszonyát a volt termelőszövetkezettel.

Tisztelt Asszonyom!
Ámennyíben vérnyomósdt és szíwerését befolydsolíam volna,

kérem bocsásson meg nekem! Es ha az elégtétel vkszaállítja
szervezetét az eredeti áIlapotdba, miszerint ezek után nem köt
velem üzletet, hétem tegye meg! AnnáI is inkább, mivel ismerem a
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mgg/ar egészségüglli ellátást, "fő az egészség". Nem magam miatt

fogtam tollaí 1994-ben vállaltam valamit! Manapsúg pedig
kockózat nélküI vállalkozds nines, Ón íudja a legjobban.

Maradok saves tiszteletíel Ön inínt

valkovics Antal
ön k a rmónyzati képvk e Iő

.7 s:erkesztő megieglzése :

,1 Csengelei Krónilra mindenki előtt nyina áll, abban kifejtheti
véleményét. A megjelentetett írások a szerzők nézetét tülcrözik és a
s:erkesztőség nem feltétlenül azonosul velük, Természetesen az
érintett személyqknek is tehejóságet adúik, hogt esetleges ellenvé-
l e mé nyüke t lcifej the s s é k !

Towáblrra is lehet koszofűú
rendelrri a vififigl}oltban!

Az Öregmalom vendéglő bővitése miatt kényszerült a Virágbolt
elkoltomi a régi presszó épületébe. 

^, 
t}j üzlet raktarral nem

rendelkezik, így nincs elegendő hel5r a koszoruk készítésére. A jó
időnek köszönhetően eddig az udvaron is tudtak dolgozni, viszont a
hrdeg beköszöntével megszűnt volna a koszorugyrirtás. Hegedűs
Attrlané korábbi álláspontját felülbírálva atartyáján tovább folytatja a
koszorúk készítését, igy azokat a téh időszakban is rneg lehet

rendelni. A bolwezető kérésére közö|jük azt is, hogy rtrindenszen-

tekre is nagy koszoru választékkal és kedvező íral<kalvarja vásarlóit.

M. M.
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Ez.t írtúk CsengelérőI60 éve:

figyrázlródást és álltapocstölést
szenuedett a rúgástól

Tóth Mihály 44 éves Csengele 664. szálm alatt lakó gazdalkodót
tegaap este a csizmájával összerugdosta Róta Béla csengelei
foldmíves, aki neki felesbérlő tarsa. A két ember összeveszett és Róta
összerugdosta Tóthot, aki agyrirkódást szenvedett. A hozzátartozői
súlyos allapotban vitték a kölkőrhér,ba.

(Megjelent a Tanyai tJjság ]937. október 3-i számában)

Ez.t írták Csengeléről25 éve:

"Rangon alul"
Aki Győrből eljön Szegedre egyetemistiának, ritkán jön azért,

hogy Csengele hatarában, tanyai iskolába:r azt tanitsa majd, hogyan
kell az i-re pontot tenni. De ha nem Győrből jön, csak Szatymazről,
az se ide készül. Aki gyermekfejiel elhatárazza, hogy \öaépiskolai
tanár lesz, az pályájíra készülve mindig középiskolásokat forgat a
fejében.

NEHEZ
Kilenc kilométerre van Csengele alakuló központjától a Pántlika

úti iskola. Beszédes neve van az íttak hosszú-hosszí utca ez -

tanyákból. Középiskolai tanárrá nyilvanítasanak ötödik évében tanít
itt ifabb Nikolényi György, egykori évfolyamtarsával, feleségével.
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szeretném mindj{árt átikszelni az egyik olvasás közben
bontakozó gondolatot. Nem tartom természeti csapásnak, ha tanyfua
diplomás ember jut. Jó lenne, ha ugyanolyan kanatlal mérhetnénk a
szellemi javakat tanyán is, mint falun vagy városon. A jövőnek
neveljtik a gyerekeket itt is, ott is. csak irtózato§an nehéz egyetemi
diplomával kicsiket tanítani,

Engem a kíváncsis ág vitt r á tanár koromban. T alán öregapóként
is megenrJegetem, hogyan erőlködttink egyszer az Imre g}eiekkel,
mire sikerült a mö benít úgy lábira állttani, hogy harmas lett belőle. A
"tö evönni tilentet" meg a "tid med ed a tidened" nagyon messze van
az eleve vállalt ktildetéstől. Nagy dolgot válJalt az magára, aki ezt
r,álasztotta. Arra voltam csak kívancsi, Nikolényiék pályamódosí-
támak érzik-e itteni szereplésiiket.

- Nern. Kazincbarclkátől Sopronig pályíntutlkBgyffi, de magrrnk

iötttink ide. Az is igaz, érdekeltség hozott. hol van saikség egy§zerre
két biológia szakosra úgy, hogy lakást is adnak?

szép csokorra való emlékezést terelttink össze a kezdés éveiből.
- Régi nőta. az egyetem nem tanítja meg tanítani az embereket,

De hogy milyen egy összevont tagozat milyen egy önalló és mi az a
közvetlen óra, hírből se tudtuk.

Jól megtermelt tantestiilet kikenilne a hiázaspár rokonságából
mindkét oldalról. Innen jött az első segítség. De a győri pedagogus
elképzelni sem tudja, milyen a csengelei tanya, a környék minden
skoláját sorbajártak tehát, hogy módszert tanuljanak. ki gondolt már
bele, egy jegyzetelésben kiírt írást hogyan lehet visszakan}arítani oda,
ahogy elsősöknek, másodikosoknak a táblára kell írni. vagy tessék
csak kipróbáIni. hogyan is kell az r lehajlő ivéhez az x valamelyik
szarát kapcsolni? Es hogyan lehet erre minden gyereket megtanítani.
pedig ezeknek a gyerekeknek zöme valóban úgy jön iskoÉbá, hogy a
ceruzát se tudja megfogni. Itt nincs óvoda, nincs elókészitő, a |óbb
me_q a kevesebb fogalmát sem ismerik.

Beszélgetés közben rómtilok meg igazám. valóban ekkora gond
a visszalépés, de hogyan boldogul akkor egy képesítés nélküli
nevelő? Pedig most olvastam, hogy szaporodik a számuk.

utközben mondta az igazgatő, ez az iskola mindig az utolsók
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között volt. Ötodik éve nyugodt, hogy minden rendben van. A
hazaspar pedig azt modja, kimondhatatlanul jó érzés, hogy az
iskolában minden a kettejük munkája. Eredményt, kudarcot itt saját

bőrén érezapedagógus.
HATRANYOS HELYZBT
Sokat beszélünk róla. Ho1 elhisszük, hogy van, hol pedig

kllentjuk, hogy nálunk mindenki tanulhat kedve, akarata, szándéka
szerint. Milyen a menyasszoíry a Pantlika útról nézve?

- Elaludt egyszer az egykgyerek az osztályban. Beteg? Pqliqkét
itattak vele? Arurvi történt csak, hogy a kukorica száratharmatban kell
vágnt, kiilonben pörög a levele. Este feljött a Hold, reggelig vélgtél< a
széttat. Ennyi munkát fiatal szervezetnek ki kell aludnia valahol. Vagy
itt a paprika. Hazamegy a gyerek, lerugja magiről az iskolai ruhát,

bekap valamit, megy paprikát szedni. Sürget a fagy, az egész évi
termés nem veszhet karba, mert a számtanlecke nincs készen.

Hanyarr vagyrnk, ahol a gyerek leckéje pararrcsol az egész
családnak.

- Alkoholos körzet €z, sokat jrirnak ide a családvédelem
emberei. Ha valaki a szarkúpban tölti az éjszakát télen, mert az apja
részeg fejjel szétveri a csaádját, az |Lgye, hátranyos helpet. Vagy ha
vataki a birkakkal alszlk? Es akinek egy szék nem jut otthon, ahová a
k<inyveit lerakhatná? Mondok egy simább példát is: kettőnkön kivül a
nyolcadikos fizikát a kornyéken senki qem ismeri Talan az ötödikes
számtant se. Otthon nem mehet a gyerek senkihez, hogy ea nem
értem, magyarénd meg. Az előbbi példak kirívó esetek, ez á{talános.

Sok mindenre 1enne itt sztikség, de a jó pedagógus nélkülöz-
hetetlen.

- Vakáció előtt máshol szétveti az iskolát a csatazaj, nálunk az
egyik legszomorubb nap. Meg a vasárnap. Iskolába jó jönni, itt csak
tanulni kell. Otthon? Szükség yaíL aaapuátmra.

- Elkallódott tehetség?
- De jó lerrne kimondani, hogy nincsen. Aki itt jó tanuló, arról

csak aá tudjuk, hogy okos. Amit tud, itt az iskolában jegyzi meg.

AZ ISKOLA IS
Ismét az igazgatő mondja, hátrányos helyzetű magaaz iskola is.
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Bent l39 gyereket tn pedagőgas tanít, itt ötvenre-hafuanra jut kettő.
Ez az iskola nem körzetesíthető, ez nem szűnik meg. Egyetlen
lehetőség vat, eztaz iskolát fol kellemelni a benti színvonalára. Csak
ez lehet a megmaradók sorsa.

- Bízunk benne. Egyelőre csak az .vaíI, hogy kapok egy
szem]éltető eszkozből hármat, egyet bent kell fognom a központi
iskolában, a másik kettőn öt tanyai osztozbat. Kettőszázkilencven
ezeí forint értékű berendezést, felszerelést kértem most. Ha
megkapnank, háromnegyed része tanyai iskolakba kerülne.

Régi írások nagyon szépen beszélnek a tanitőrőL Hős volt,
lámpás volt, minden volt. Ne szégyelljük kimondani: a jő tanyu
pedagógus ma is hős, ma is lámpás, ma is minden. Csak valahogy
nem vesszük észre arrnyiarr.

Amikor Nikolényiék esktit tettek, ezzel bocsátották útra őket:
- Kárpóto|a önöket a tartyaipótlekl
Az nem karpótlás. Az. hogy fiíthetik is, takaríthatlák is az iskotát.

mert más ennyi pénzért el nem végezné. Aki egyetlen őra alatt harom
osztályt tanit azzal a hittel, hogy a jtlvőnek nevel, azt nem a tanyai
pótlék krirpóto|a. Mí hát?

Az, hogy emberek, nemzedékek sorsa egyetlen hazasprirtól
sehol nem fiigghet annyira, mint a Pantüka ,őton. Az, hogy lámpásra
akkor is szükség van, ha villany jar ahínak kozott.

Ez a munka pedagógust kíván. A pedagógus munkája nem lehet
rangon aluli tanyan se, diplomával se. Ezért írfirxk idézőjelet a címbe.

Horváth Dezső

(Megielent a Delmagyarország ]972. ohóber 8-i számában)

Wóruíufrs -zaróníofrht
Szeptember I3-é.r;., reggel fel ó-kor gyülekezett a kis csapat.

Pontosan érkezett a busz. Isten segítségét kérve indultunk.
RriLrrk tekintet| az Ég, remek idő volt. Ingujjra vetkőzhetett
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mindenki, mire Székesfehérvrárra - első úticélunkhoz - értiink. Töl-
gyes Tibor atya nagyon jó vezetőnek bizonyult. Ismerte az ltat és a
nevezetességeket. Elóször a kupolás körtemplomba menttink be.

Cryönyöni fb- és mellékoltarai lenyűgözőek. Prohászka templomként
emlegetik a helybéliek.

A belváros zegzugos utcáin e$utottunk a Barátok templomába,
mely hatalmas székesegyház. Itt egy kedves atya aldásban is

részesített benntirrket. Ezutin a Romkertet, az ásatásokat, a múzeu-

mot vetttik szemügy,re. Közben vezetónk meglátogatta paptestvérét,

illetve szerzetestestvérét a szeretetotthonban. Mi pedig a Fő utca bal
oldatan tatllhatő ciszter templomot nézt'tik meg, me\mek védőszentje

Nepornuki Szent lános. A barokk templom ünnepélyesséeét fokoaza
é, búfOpa-szerte híressó teszik a XVIU. szír:adban kószített bútorok

a sekrestyében, mely kápolna hangulatát árasztja. Fából faragta a

jelenetekót egy pálos szeízetes több éven át. Egy-egy bibliai téma _

például Márá a_gyermekkel, I(ílvária, stb. _ vagy a szentek _ Szent
-Pét.r, 

Pál, Imre, Alajos, stb. _ egyetlen faból faragottak. Ezek a
viszonylag nagyrrréretű remekművek egyedisegük mellett csodálatra

méltók, trogy Úftiga"ságok kozvetítésére, tanításra késziiltek, sokak

örömére.
A megbeszélt időre természetesen nem érkezttink a buszunkhoz.

Csak egy kicsit tévedttink el. Majd a Bory-varat tekintettiik meg.

Valóságos gyöngyszem. Gyönyörű környezet, magyar szentek és

kiriilyok, tudósok és művészek szobrai sorakomak egymás után.

Itt egy kis kávézásra, fagyuásra is volt lehetőség.
Folytattuk utunkat a Balaton-parti dimbes-dombos, majd egyre

emelkedő Bakony-hegység szépségeit csodálva. Veszprérn érseki
palotáját, a várat a Tűztoronnyal, a műzeumot lehetett megnémi.
Tiszteletiinket róhatfuk le Szent Istvan felesége, boldog Gizella
ereklyéje előtt.

Délutan fél6-ra értíink Siimegre. Messziről integetett a kupalakú
hegy ormán aváí, illetve a nemzetisznű zászló. A város központ-
jában idegenvezető, Tompané Kovács Andrea várt ránk. Részletesen
bemutatta az országban egyedülálló, minden négyzetcentimétert
festményekkel borított, a XVII. széuadban épült Isten hánát Az
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oszíákok szerették volna megvenni és Ausztriába sr'álhtani az egész
epitményt. Bíró püspöknek köszönhető ez a tenplom, ő ópíttette és
wekhelyét idehelyezte.

A búcsú színhelye a Fájdalmas Sázanya kegytemplom volt.
Szépen felsorakoztunk a keresá és a lobogók mögé, melyeket
csengelei kislarryok vittek és úgy köszöntöttük Mariát. Ferences atyak
fogadtak bennünket. Este 9 órakor és mámap az ünnepélyes misét
Barsi Balázs Szécsényből jött vendég ferences atya mutaíla be és
mondott szentbeszédet, A tévéből mrár ismerjúk, most is több ezres
tömeg hallgatta á,hitattal szavait. Egész éjszakavirrasztás, ének és ima
szállt az Egbe, majd szentmisék követték egyrnást. A szemerkélő
esőben is meglartoítéÚ< a körmenetet. Említésre méltó, hogy
reformáfus templomban is szólt a harang, sőt a tiszteletes úr
kö szöntötte a búcsújarókat.

Zuindoklatunkat befejezve hazaindulrunk. Este l0 órakor már
itthon örvendezhettiink.

Fné

Polg árőt§ég . Vetter Kft.

Még a nyiáron vetették fel a Vetter Kft. dolgozői, hogy szeret-
nenek megmérkőzni a polgrirőrség labdarúgó csapatával. A mérkő-
zésre végül szeptember ZL-én került sor.

A polgá:őrség együttese két szponzorral kiegészülve a követke-
zőkből állt: Bangó Péter, Csaki Lászlő (kapus), Csókási Jenő,
Kontesz Lászlő, Kun-Szabó Tibor, Magony József, Tisóczki Ferenc,
Tóth György és Vörös Rudolf

A Vetteresek csapata a kft. jelenlegi és volt dolgozóiból állt
össze: id. Csaki Lajos, Farkas Gyórgy, Gilicze István (kapus), Jakab
József, Muhel Róbert, Rónyai Antal, Szőnyi Imre, Szűcs Mónika,
Topor Péter, Túri Kornél és Vígh Tibor.

a
is

1
!

l



- J](t -

E."f,

A Veííer Kft. focicsapaía
(fotó: Molnár Mihál'

A focira kispályan került sor kétszer 25 perces játékidővel. A
síprnester a csengelei focicsapat volt kapusa, Kucsora Attila volt.

Az első felidőben a polgárőrség kapusa nappal szemben védett.

Mintegy 20 percig a két csapat nem bírt fgymással, majd Túri Kornél
megszerezte a Vetter Kft. vezetését, Ugy tűnik, hogy a második
felidőre a zöldségesek csapata elfáradt. A rnásodik percben Bangó
Péter góljával kiegyenlített a polgárőrség. Ezután Kun-Szabó Tibor
kezdte bombázni a vendégek kapuját, és kétszer is a hálóba talált,

pedig volt, hogy két kapus is védett egyszerre ellene.
A sportesernényt birkaporkölt elfogyasztása zárta. Horváth Péter

megint remekelt a frzéssel, hozta a Kiskegyed-bálon elért színvo-
nalát.

M. M.
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t'Foci krónika

CTTrő Zelín.ek s ofo Zata,
1997. szeptember 7. Csengele - Baktó-Szilánk 3:2 (2:1)
Vezette: Karasz. 70 néző.
Csengele: Tóth I., Pigniczki T. (Szőnyi 60.'), Szabó, Túri, Pataki,
Prpicz. Vigh Cs., Kun-Szabó (Kiss 55.'), Góra, Tóth A. (Vígh T.
60.'). Herm (Vincze F. 80.').
Csengelei gőlszerző: Gőra (2), Heim.
Jm,ulo játékkal ertekes három pontot szereztünk.

1997. szeptember 14. Ásotthalom - Csengele 2:4 Q:3)
\:ezette. Kubatovics. 200 néző.
Csengele: Tóth I., Ádám, Szabó, Túri, Pataki (Vincze F, 75.'), Pi-
picz. Tóth A. (Vígh T. 60,'), Vígh Cs. (Kiss 65.'), Górq Muhel,
Heim (Szőnyi 70.')
Csengelei góllövők: Góra (3), Tóth A.
Re4ota várí bravúros győzelmet aratíunk idegenben.

l997. szeptember20. Csengele - Szeged-Dorozsma IL2:1 (2:t)
Vezette: Kertész. 100 néző.
Csengele: Tóth I., Áaan, Szabó, Molnar Zs., Tűrt, Pataki, Muhet
(Szőnyi 80.'), Vígh Cs", Gór4 Vígh T. (Haraszti 55'), Heim (Kiss
70 ,)

Csengelei gőlszetző: Molnar Zs. (2).
Ritkán látható szép számu hazai nézősereg előtt a jó játék melletí
kii:deni ttldásból is jelesre vizsgázott a csapatunk. Muhet a 25.
percben ] ]-est hibázott.

1997. szeptember 27. Csanytelek II. - Csengele 2:3 (0:2)
Vezette. Karasz. 50 néző.
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Csengele: Tóth I., Ádám, Szabó P., Túíi, Pataki Kun-Szabó, Muhel,
Vígh Cs. (Vincze F. 70.'), Góra, Vígh T. (Haraszti 60.'), Heim (Kiss
65.,).
Csengelei gólszerzők: Vígh T., Heim, Góra.
kritikán aluli játekkal is három pontot raboltunk a csanyteleki

oroszlánbarlangból.
Kun-Szabó Tibor

ráuházi hirel<
A Faluház nyiwatartasi rendje:

Hétfo 13.30 - 18.00 Tarsastánc és fuvós zeneoktatás
19.00 - 2r.00 Asztalitenisz és biliárd

Kedd 09.00 - 16.00 Könyvtár
17.a0 - 19.00 Néptanc

Szerda 13.30 - 18.00 Tiársastánc és fuvós zeneoktatás
19.00 - 21.00 Asztalitenisz és biliárd

Csütörtök 09.00 - 16.00 Könyl,tár
14.00 - 17.00 Grafika
17.00 - 19.00 Néptánc
19.00 -2I.00 Asztalitenisz és biliárd

A női torna hamarosan újra indul, jelenleg szervezés alatt. A
pingpong ideje alatt, ha kevesen vannak, tollasozni is iehet, A
Faluházrrak nincs tollasütője, így azt hozni kell!

Túri Anikó
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Gsengele töfiéneti
kronológiáia X.

1953

Ósszel megszüntetik a csengelei rendőrőrsöt.
Az év során 61 gyermeket keresztelnek, 25-en meghalnak,25 hánas-
sfuot kötnek.

1954

Az év során 61 gyermeket keresztelnek, 25-en meghalnak, 4l házas-
ságot kotnek.

1955

Az év folyaman 46 hazasságot kötnek.

1956

Május végén megkezdődik a tanítás az űj 6 tantermes altalanos isko-
lában.
Október végén felbomlik a Lenin Tsz.
Az év során 89 gyermeket születik, 30-an meghalnak, 34 héaas-
ságot kötnek.

1957

November l-re közadakozasból elkészül a hősök sirja a temetőben.
Az év során 54 gyermeket keresztelnek,27-en rneghalnak, 30 bé"aas-

sfuot kötnek.
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1958

Augusztus z}-'an megkezdi műkodésót a he$i keskenyfilmes mozi.
Az év során 42 gyermek születik, 35 hazasságot kötnek.

1959

Február 29-énmegalakul a Március 15. Tsz. Az elnök Süli Janos.

November 7-én kigyullad a villany a községben.
Termelőszövetkezetet Fejlesáő Bizottság alakul.
Az év során 60 gyermek születik, 36 hazasságot kotnek.

1960

Június 30-an megszűnik a csengelei motormalom. Cseretelepként
működik tovább.
Az év során 67 gyermek születik, 29 hánasságot kotnek. A kózség
lakossága 3643 ro, ebből l75 ro analfabéta.

Hirbetésclt
A Pánttika út melletto a falu szélén, a Tanya 593. szám mellett
eladó 1 hold ópítési telek ipari áram lekötési lehetőséggel.
Erdeklődni lehet esténként Magony Antalnál a Csengele, Tisza
u.2l. szám alatt.

Alig használt ]őO-as rotátor áron alul eladó. Érdeklődni Kucsora
Jánosnál a Csengele, Tisza u. 23, szám alatt lehet. Telefon: 286 081

200 db kerítéslécet vennék! Korom Tibor Csengele, Arany János
u.12.
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Fó§a va§ műhely fűtésére alkalrnas 6 db radiátor eladó.

Erdeklódni lehet Novák Jenőnél a Csengele tanya 147. szám
alatt.

\írndennemű szemes termény tisztítasát vallalom. Ezen kívül
szn.attyúk javitisát és felujítását, valamint terményszállító csigák
keszitéset rövid határidőre viillalom. Varga Mibáfu Kistelek Tanya
345. 8 259 99O rádióO 06-201364 06l

S:ántásí vállalunk. A Csengele tanya 5ő4. szám alatt (a konzervgltár
után balra lévő tanya) reggel 6-tól 9-ig lehet érdeklődni. Csókasi
Tibor Csengele, Arany J. u. 5. É286 00ő

Árpo, kukofica, búza, zab, rozs vetőmug, köles kis és nagy tételben,
tovóbbó tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vusútóllo-
ruísndl lévő Kisbetérő termény boltjában (Kístelek Tanya 312-)-

!,íyina 6-íó1 18 óráíg. Hétfő szünnap.

Két tengelyes trágyaszóró eladó Dora Zaltáwtáll a Csengele tartya24-

3, Ám alatt. k ány ár : 1 20. 000 Ft. Rádiótelefon : 06-30 13 53 9 5 6.

A Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti háu etadó. Erdeklődni
lehet Varga Szabolcsnál a Csengeleo Felszabadulás u. 12. szám
alatt szombat détutánonként.

Fotó szaküalet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvdnykép j perc alatt!
- Gyermeksorozat, baaagús, esküvő-lakodalom, egléb rendezvé-
nyek felvétele.
- Fényképezőgépek, filmeh, elemek, albumok, képkereíek nag1l
v áI aszté kb an kaph ató k !
- Fényképeaőgép javítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alaít!

N acs u János né fény kép ész
Kísíelek, Kossuth u. 16.

rúdióa06-60/488 324 ?(este) 329 ő59
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§helt gárcseretelep nyílt a Csengele tanya 581. szám alat| a

konzervgyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

csáki László

A csengelei Vetter Kft, megkezdte a fóliás termesztésű HRF típusú

paprikafajta felvásárlását. uryanitt L osáályú triticale vetőmag kapható.

Erdekődni lehet az alábbi telefonokon:

{62) 286 l44 és {20) 246 844.

Tóp-takaruuíny kereskedesemet PB-gáz, tüzelőanyag és tfuítőanyag

(belongerenda, cserép, tégla, kőpor, cenan| mész, faanyag, sóder stb.)

órusítússal bővftanem. Előrendelés eselén néhány napos haűrtdővel
húzhoz szúIlítom a megrendelt űnyű7ol. Gyors khaolgdlás, kedpező
áralc!
A nyitvatartósi rend: keddtőI péntekig 7-tőI 16 óróig, szombaton 7,1őI

12 óráig.
Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

E286 024 rúdióO 06-60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő

hűtőkacsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a" Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt.lts286 a82

HÍlztájl gepekhez való alkatrészek 5,ártását (fogaskerék stb,) vallalom, pB-
gán sabvárrylos csatlakozó (pörkölőhöz stb. ) állandóan kapható.

Dénes Baliizs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-601487 337 és06-6al47l 858

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak

havonta kétszer meg|elenó lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u.i l. Felelős szerkesáő: Molnar Mihály


