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Cikkünk a 404. oldalon olvasható!
(Fotó: Molnár MihálD
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A népszavazás helyi
eredményei

Az t997. november 16-i országos népszqrya4lq reggel fulrqt<or
kezdődött és 19 órakor fejeződött be. Telepiilésiinkön kettő
szavazókörben lehetett sy:avazri; az !. szálmí az Írkatános Iskolában,
a2. számű a Faluhazban volt.

A két szavazókörben 1709-en szavazhattak voln4 ebből azor-
ban csak 43}-enjg|entek qreg. lO-en qvénytelenül voksoltak. A 422
érvényes szavazat közül 296 igen volt, 126 pedig nem.

Köszönet azoknak, akik eljöttek szavazlú, és köszönöm
mindazok munkáját, akik ennek szervezéseben, lebonyolítasaban
segítettek!

Franczia Jenőné,
a v áúasztílsi munkac soport

vezetője

*{<*

Az adatok értékelé s ekeppen ö s sze has onlítottuk a NAT O-népszav azás
csengelei eredményeit az országos és Csongrád megtei adatoklral:

Orczúgos

résaútel igen nem

49,24 % 85,33 % 14,67 %

Csongrád megte 45,89 % 84,99 % 15,01 %

Csengele 25,27 % 70,14 % 29,85 %
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Onkormdnyzuti ülés
]997. november 25-én tartotta soron lajvetkező ülését a csengelei

fu! pv i s e l ő + e stül e t, mely k)zme ghall gat á s s al v olt ö s szelötv e.

^1z ülést megelőzően zártlörű megbeszélést tartott az
ónkarmórryzat, melyen megjelent a HWGEHIT Kft. kepvisetője.
Ecsetelte a vállalat prafilját Megtudhattuk tőle, hogl a vállalat
Csengelére helyezi székhelyét, ami azt is jelenti, hogl iparűzési adó
címen 20 millió forint duzzasztja önkormárryzatunk buglellárisát.

A nyilvános ülésen először Sánta Ferenc polgármester tartotta
meg beszámolóját:

"Orságunkban a poütiku és gaz,dasagi rendszer leváltasa, átala-
kíasa igen nagy fesziiltseget gerjesáett, majd halmozott fel társadal-
munk kiilönböző rétegeiben. A szociáüs problémakat fokoáa a
gazna§gí stabilizíciót szolgáló intézkedés-sorozat. Ez természetesen
saját településtinket is érinti. M így kialakult helyzetben igen nagy
teret tudott hódítáni a különböző szélsősegek demagógíá$4 nézete.

Meggyőződésem, hogy nem a szélsőseges erők fogiák vezetni
utunkat Európába. Magyarország foldrajzilag is Európahoz tartozlk.
A felelősseget étző embereknek, kiilönösen a fiatalabb korosztálynak
el kell jubri arra a szintre, még ha szemléletválás arán is, hogy
tetteiért felelősseggel tartozik. Reménykediink benne, hogy az íi
európaibb törvények mindezt elősegítik, a szélsősegeknek viszont
gátat vetrek.

Közsegtinkben 1997-ben megalakult a WTPSZ szervezete és a
Független Kisgazdapárt helyi alapszervezete. Mindkét szervezet felé
csupán az a kérésem, hogy minden döntéstik megfontolt legyen,
kúlönösen olyan esetekben, amikor önkormányzatunkat, lakossígun-
kat érintő ügyekben nyilatkozrrak. Nyilatkozatukat, döntéshozatalu-
kat javaslom, hogy előzze meg a pontos információ és akkor nem
tbrdulhat elő olyan sajnálatos esemény, hogy minden jogalap nélkül
valótlan, kósza híreket tegyenek közzé a sajtóban.

A lakossagunkat érintő információkat igyeksziink minél szélesebb
körben tudatri a lakossággal. Az önkormányzat testiileti ülései
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nyfltak, és ezeken az üéseken a lakosság figyelemmel kíserhéti

munkánkat. Üléseinken a lakosság is élhet javaslataival, kérdéseket
tehet fel és pontosíthat.

Szereürém, ha üléseinket többen látogatrrák, tájékozottabbak
lennének munkránkról. A tel folyaman szerveztink "kisgyűléseket" -
elsósorban a tanyavilágban -, és ott kötetlenebb formában tudunk
elbeszélgeüri gondjainkról, problémáinkról.

Megítélésem szerint az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
jól együtt dolgozik. Úgy gondolom, hogy leghálásabbak a lakossíg-
nak lehettink, hogy ilyen testiiletet választott. Nincs frakció, nincs
ellenzék, mindenki teszi a dolgát. Szeretrérrr, ha ez a későbbiekben is
mintegy útnutató lenne!

Hivatalunk eléggé kis létszírnmal dolgozik, igen sok tulmunka
végzésevel. Mindezektől fiiggetleniil a hivatali apparáfus jó
minősegben elvégn a munkáját. Ugy gondolom, hogy a hozzátlk
forduló lakosok ügyei a köriilményeinkhez képest a legmegfe-
lelőbben van intézve. Ezt weretlém megköszönni hivatalunk dolgo-
zóinak!

Az l997-es évben elkészíttetttik a Csengele-Kiskunmajsa össze-
kötő út tervének felűítás{ít, ugyanis a régi tervek érvényiiket
vesáették, és palyéaatot benyujtani h,tzarőIag jogerős építési
engedéllyel lehet. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Kiskunmajsíval
közösen benyújtott palyáuatvnkra a Csongrád Megyei Teriilet-
fejlesáési Tanács 1998 tavaszán attól teszi fiiggővé a támogatást,

hogy a Bács-Kiskun Megyei Teriiletfejlesztési Tanács a kiskunmajsai
részt tamogatja-e. Eátetméuetesnek tartom, mivel ezt a nagyértékű
beruhazást csak akkor lehet létehozr.rj., ha ez az út Csengelétől
Kiskunmajsíig megépü. Sajnos el kell mondanorn, hogy a pénzügyt
nagyságrendje miatt nem igazán nagy az eselytink a támogatás
elnyerésere

Elkészítettiik a belterületen a kiépítetlen ftildes utcák terveit
szilrárdburkolat kivitelezé§hez. Ezeknek az ópítési engedélyet még az
idei évben megkapjuk. Megterveáetttik a Felszabadulás utca parko-
lóit is.

Az ez évi fontosabb munkák keretében tudok besámolni a
győgyszertari részvények, a OÉCÁl, és OBVíÁSZ részvények
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értékesítéseről. A aÉCÁJ, es DPMÁSZ részvényeket névértékben
rudtuk értékesíteni, a győgyuertári részvényeket csupán 65 %-os
árfo}yamon.

Apáíyáz"atok elkészítése időben, mennyisegben és minősegben is
igen nagy megterhelést jelent, ktilönösen az ehhez kapcsolódó
igazolások, szakható*ígi engedélyek beszerzése. A későbbiekben is
élni akarunk a pety árati lehetősegekkel.

Szintén a fontosabb munkrák köze tudom sorolni, hogy az
Agrárkarrara vezetésevel többszöri ttárgyalások és egyeztetések után
a gaztajegyző mellé - a Kamara finanszíroása mellett - sikerült egy
adminiszbátort iillítani, aki hetente négy munkanapot fog az
őstermelők érdekében a gazdajegyzői irodában dolgoani.

Fontosrak tartorrr" hogy a Konzervgyárnál - elsősorban az isko-
láskoru gyermekek érdekében - a buszrnegálló létesítése ügyében
sikerrel tudtunk e$árni. A Tisza Volán és az önkormányzatunk
kapcsolata j ő, igy a lakosxígi kérés megoldásra került. Kérem, hogy a
környékbeü lako ssag éljen ezz,el a lehetóseggel!

Elmondhatjuk, hogy országunkban a szilárd hulladék, kiilönös-
képpen a lakossagi kommuná§s szilrárd hulladék elhelyezése megol-
datlan gond és probléma. Ez a mi településiinkre is vonatkozik. Egy
telepíilésnek a mai előírások tüt<rébeTr új szeméttelepet létesíteni nem
lehet, mert anyagilag képtelen rá. Eppen ezért Csongrád és Bács-
Kiskun megye 35 telepüésenek összefogásaval- köztiik Csengele is -
az elkövetkezőkben (több év távlatában) egy regionáüs szeméttele-
pet építtetre.

A hely még nincs kfielölve. Helybiáosítási lehetőseggel hat
település jelentkezett. A mi telryiilésiinkön eíTe a célra nincs megfele-
1ő hely, nem is ajánlottunk fel. A legalkalmasabb hely kijelölése után
kiilönk)ző tanul,nanyokat, hidrológiai vizsgálatokat végeznek el, és
csak az engedélyek beszerzése után kezdődhet a kiütelezés.

Tudomásul kell venniink, hogy hu]ladékainkat európai normiák
szerint kell a köze§övőben kezelniink. Meggyőződésem, hogy
gazdasígosabb és környezetkímélőbb megoldásra nincs más
lehetőseg. Az ilyen beruházásoha az államunk, mivel kiemelten
kezelik a környezetvédelmet, 80-90 oÁ-os támogatást biáosít.
Szereítém, ha a lakossagunk a megoldásban partner lenne,
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természetesen az ő érdekeik szem előtt tartásaval.

Az idén legfontosabb beruházás volt az ÁtaHnos Iskola flitése-
nek korszerűsítése. Az elektromos fiités az éran magas ára és a
korszerűtlen, nagy fogyasáású fiitőtestek elhaszrrá]ódottsága miatt
megsztintetésre keríilt . Az űj, korszerű megoldással megépített fiités
gén.;lu;emú, mely több mint 3 millió forintba került.

A Felszabadulás utcai parkolók megépítése és a vasútáüomáshoz
vezető bekötőút javítasa közel kétmillió forintba kertilt. A parkolók
átadáváNétele uűn a Közlekedési Felügyelet engedélyezte, hogy a
kapubejaróknál kihagyott szakaszokat § beépíthessiik, illetve
tisszekóthesstik a megépített parkolókkal. Így mindkét oldalon egy
összefiiggő leállósav lesz, melyet a közlekedési szabályok szerint
lehet haszrá]ni. Kérem a gépjárművezstőket, hogy a kijelölt
parkolókat haszrálják leáüásra, ne a tiltott helyeket!

Az év folyaman egy önkormányzati fulajdonú szolgálati lakás
került felújítasra állaganak megóvása érdekében. Ennek anyag és

munkabér költsege közel ftlmillió forint volt.
Ebben az évben telefonvonalakat ép$ettiink meg a OÉrrÁV nt-

vel Így telefont kapott a Fablhá.r, az Ovoda, az Egészregház és a
volt párthaz. Ezeknek a költsege 350 ezer forint volt.

A közvilágíüís korszerüsítésere, 50 %-os OPtrrtÁSZ üámogatással

509 ezet forintot fordítottunk, 38 közvilágítrási lámpatestet cseréltet-

tiink le.
1997-es évben beruhrázásra és fejlesáésre 7.119.000 Ft-ot

fordítottunk. Az 1995-1996-1997 években összesen 32.015.000 Ft
értékben ruhááunk be és fejlesztetttink. Takarékos, ósszerű gaz,dát-

kodásunkkal a lehetősegeinkhez mérten a jövőben is a lakossígot
szolgráló beruhrázasgkat akarunk megvalósítani.

Az ntéanényeink működéseről és kapcsolattartásaról Önkor-
mányzatunk elsőrendű feladatai közé sorolja az iskola és óvoda
műktidtetOset, oktatiási színvonalának - a lehetősegeinkhez mérten -
emeléset. Úgy gondo!|uk, hogy az okíaüísba felrtetett pénzek fognak
a legjobban kamatoari. Természetes, hogy ehhez 4§m csuparr az
önkormanyzat segítsegére van sziikseg. N€yón fontosnak tartjuk az
új politikai és gazdasagi rendszeriinkben, hogy a minket felváltó
nemzedék olyan szellemi tőkével rendelkezzen, hogy nem csuptín
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csengeleinek, magyar állampolgárnak, hanem európai embernek
tudja magát vallani. Mostani világunkban kaérőIag úgy lehet építő
munkát végezni, ha érti a dolgát, szakképzettsege van. Ez minden
ágazatravonatkozik.Ezétt bízunk abban, hogy az oktaüísra fordított
forintok átvitt értelemben megtértilnek. Az intézrnény vezetdével a
kapcsolatunk jó. Minden eseményt tfugyalások előznek meg. Az
intézrrrény mtiködésehoz szorosan fiiződik a művészeti tagozafu
magániskola működése. Az a 120 körtiü gyerek igen komoly
eredményekről szrámolhat be saját maganak és a nagyközönsegnek.
Tisztelet illeti ezeket a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, hogy
gondoskodnak idejtik hasanos eltöltéséről.

A Faluhaz az egyetlen olyan hely a telepiilésiinkön, ahol
kulturáüs, sporteseményeket, vagy más egyéb rendezvényt meg lehet
szervezrri. Ez az objektum több firnkciót tölt be. Elsősorban
tornateremként működik. Itt működik a könyvtár, a nyugdfiasok
népdalköre és a citerazenekar, a művészeti magániskola, és
kíilönböző esti rendezvények, például aszta]itenisz, női torna stb.
Összessegéfun az igényeknek megfelelően a feladatat betölti.

A szociális helyzettinkkel kapcsolatban az önkormányzafunknak
az az állásfoglalása, hogy a különböző szociális juttaüísokban az az
allampolgar részestiljön a törvény adta kereteken belül és a
lehetősegeinkhezmérten, aki erre ténylegesen rászorul. Az aktív koru
személyeknek elsősorban munkalehetőseget kell keresni, melyre
közsegiinkben van lehetőseg. A polgrármesteri hatáskörbe átadott
segélyezéset 1.P97 kn a következőképpen alakultak:
- rendkíviü segéty 28 esetben, ösvésen 136.400 Ft,
- ápolási dfiban részestil9 ff, 10.810 Ft/ffi/hó,
- rendszeres segélyben 3 ffi, 8050 Ft/ffilhó,
- folyamatos átmeneti segélyben 2 fr,4-5a00 Ft/fi/hó,
- nevelési segélyben 12 család (21 gyerek),23.00 Ft/gyermek, hó,
- szociáüs otthoni beutalás 2 fr,
- közgyógyellátási igazolvány kiadása méltanyossígból 16 fr.
A munkanélküüek jövedelempótló támogaáséra az idén 19 fi
jelentkezett. Ebből 10 őt alkalmaz hivatalunk köz}rasznú munkás-
ként, 7 tr munkahelyet talrált és jelenleg 2 fi részesül támogatasban.
10 gyermek részesiil napközi elláásban az iskolában és óvodában.
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Hérzi szociálhs ellátfuban 20 fr részesül, 6 ffihöz szállítjuk kj az
ebédet. Létfenntartási üímogatrásban 2 fo részesül 1500 ós 2000
Ftfforhő összeggel. Temetési segélyt 3 ffi kapott. Rendkívü§ nevelési
segélyben (kiskoruaknak) 25 esetben összesen 160.000 Ft-ot adtunk.

Közbiztonságunk az elrnűt évhez viszonlWa nagyon kis mérték-
ben, de romlott. Felhivom a lakosság figyelmét, különösen a tanyán

élő idősebbeket, hogy értékeiket biztonságogrl zírva tart§ák, és ne

engedjenek be idegeneket semmifele iirüggyel A Kisteleki Rendőr-
kapi*ánysag vezetője, Kisapáti ur ígéretet tett arra, hogy nagyobb
rendőri jelenlétet biztosít közsegiinkbe és uy a garazdálkodóknak

kisebb lesz az eselyíik a bűncselekményekre.
Felkérem a csengelei Polgárőrsege| hogy fokozottan segítsek e

tekintetben is a rendőrseg munkáját. A belterületen a közlekedési
kulíura kii mértékbét javult. Ismételten kérem, mar sokadszor,
különösen a fiatalabb korosaáyt, hogy megfontoltabban közleked-
jenek, másokat ne veszélyeztesserrek, ne rongál$ak meg a KRESZ
táblákat, hiszen ami fejlesztéseket, beruháásokat végziink a
településiink ön, azt elsősorban értiik tessziik!

Sportegyestilettink a tavaszi fordulóban nem a legiobb színeiben
remekelt. Máí-maí úgy tapasáaltuk, hogy te|jesen szetesik. Aű, ősá
forduló második felében úgy látszik, kissé összeszedték magukat.
Javaslom a tisztelt testiileürek, hogy a jövő éü támogaást tegye attól
ftiggővé, hogy a sportegyesiiletet abban az esetben tamogatjuk,
amennyiben egy szemléletválüíst tudnak felmutafuri. Rendszereren
járnak edzésre, kulhnráltan tudnak játszani, és a megye III-ban
legalább egy jó erős közepmezőnyt elérnek.

Községiinkben két haziorvos és egy fogorvos végzi vallalkozás
formájában a lakossag egészségügyi ellátását. Szorosan csatlakozik
ezen feladatokhoz az iskolaorvosi elláüís is. Az anya- és
gyermekvédelem is feladataink közé sorolható. Úgy gondolom, hogy
mind a négy rendelőnél az alapfelszereltseg biáosított. Az 1996197-

es évben a fogorvosi rendelőbe pályáaat útján beruháznlik 1,5 millió
forint értékben egy egészsegügyl gépműszer egyseget. Az Egészseg-
házhoz pedig közel 200.000 forint értékben vásaroltunk műszereket
és kiegészítőket. Ezeket a felszereléseket fontossígi sorrendben
állítottuk be költsegvetésiinkbe.
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A jövő évben szandékozunk a Vöröskereszttel egy egészsegügyr
hetet szervenrj a _tüdősatirés 4lkalmakoro mely tafialmazrta tiidő-
sztirést, vérnyomás és cukorszint mérést, valámint nőgyógyászati
níkszűrést. Az ügy a Vöröskeresztteltargyalási szinten van.

Az önkormányzatunk kötelező feladataihoz sorolandó a tűz elleni
védekezés. Tisztelet és köszönet illeti meg minden tagiát a tűzoltó
egyestiletrrek, hory az esetleges tűzeseteknél minden egyes esetben -
hala Istennek nem sokszor - ki tudnak vonulni a tűz eloltásíra. A
legtöbb alkalonnrral eloltották atizet, mire a hivatásos rállomány kiért
Szegedről vagy Kiskunfelegyhazaról. Ez évben a tűzoltókocsi
feljaűtára került. Szeretném megköszönni Géczi Józse{ Törköly
Ferenc és Kordás Istvrán uraknak a jaűtással kapcsolatosan kifejtett
munkájukat. Az elkövetkező évben nagyobb sűyt fektetiink, első-
sorban a technikai felszerelés felújít^ásara, hogy hatékonyabban fudjak
a tűzeseteket elhádtani.

Közsegtinkben nincs allandó jelleggel plébarros, de a plébania
működése biztosított. Kistelek városiíhoz öt egyházközreg tartozk,
így nálunk is rendszeresen tartanak istentisáeletet, szentmisét. Az
egyháuzá a kapcsolatunk jó, a rendezvényeken kölcsiinösen részt
vesziink. Önkormanyzatunk az egyházatanyagilag is támogatja.

1998-ban is elsődleges célkitűzésiink a jó kapcsolattarkís a
lakossíggal és az ntearényekkel. A következő évben is a szinten-
tarüás a legkomolyabb feladatunk. Beruháásainkat folytratjuk
adottsagainknak, lehetősegeinknek megfelelően. A palyazati lehe-
tósegeket maximálisan kihaszráliuk. Es ami a legfontosabb, a békes-
seget - a kiilönböző vrilasztások évében is - megőrizri.

Végezetiil úgy összegezném önkormányzatrrrrk és Polgármes-
teri Hivatalunk munkáját, hogy a potititai é{ a gazdasrági köriilrné-
nyekhez képest, a törvényes lehetősegeken beliil igyekeátink a lakos-
§ígért a lehető legtöbbet megtenni.

Köszönöm a lakossíg megértéset és köszönöm a képüselő-
testiilet és a polgármesteri Hivatal munkáját. A további munkrához
közsegiink lakóinak, a képüselő-testiiletrrek és a hivatal dolgozóinak
sok sikert és jó egészseget kívánok!"

A beszámolót követően k)vetkeztek a hozzászólások. Bitó József
alpolgármester felhívta a pártokfiglelmét az őszinte és tisztességes
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politizálásra. Órt, őket a parlament utánzásától. Felhívta a
lalrossóg figlelmét, hogl csakis a kézzel fogható tárg,lilagosságot

fogadja el, figtelembe véve a k;zség érdekpit, és ne hag$a magát
hülyíteni.

Heim Géza islr.olaigazgató löszönetet mondott az önlarmárty-
zatnak és testületéneh hog lehetővé tette az olctatósban a
zavartalan munlrat. Javasolta a Felszabadulás utca eglséges

fásítását. Meghívta Csengele lakosságát a december 6-i szülők-
nevelők báljára.

Forp Jenő szorgalmazlq a dűlőuitak naglo!! méruű jaultálá1
és á ft;ldes utak járhatóvá tételét. Á polgármester válaszában ígére-
tet tett arra, hogl a jövő evi löltségvetésből az utak javítására az
utak javítására bizorryos ósszeg el lesz kUlt;níne.

A hozzászólások után a kepvisetők egthangúlag elfogadták a
polgárme steri beszámolót.

Következő napirendi pontWnt az 1998. évi költségvetés
trnncepcióját tárgyaka meg a lrepviselő-testület. Új bevételt farrós
lesz a helyi iparűzési adó. Ez elsősorban nem a kisebb váIlalkozólrat

fogja érinteni, hanem a naglobb vállalatolrat. Ennek bevezetése

szülcségszerűvé válik, ugtanis az állami költséglletés elsődlegesen a
települések intézményrendszerének műkadéséhez biztosít forrást. A
koncepciót a pénzüg,li és az ügrendi bizottság is támogatta.

Itégül zárt ülés lreretében egl lalrasvásárlás tómogatási kére-
lemben dantatnnk, Az idén nyoleadikként lrapta meg az igénylő a
100 ezerforintos lrama'tmentes kÖlcsÖn, 

Yalknvics Antal képviselő

tsú6ú - eryegte[es

Novernber 9-én iinnepelt Csengele. Közsegiink búcsúnapjtín
védőszentiinkre, Szent Imrére emlékeáiink. Segítsegéért, közbenjá-
r ásáért kö nyö rö gttink.

Az iinnepi szentmisen szép számmal vett részt a teleptilés aptaja
és nagyja. Örömmel hallgattuk Laczkő Ferenc atyát, aki homiliáját
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kedvesen a köriilötte levő gyermekek megiegyzésevel kezdte. Az
eg,r,ik fiú artkérdezte: Örü1, hogy hazajöhetett? 1lgen - válaszolta.

A má§ik öltözés közben kíváncsiskodott: Maga is beöltözik mi-
nistrálni? - Igen. 30 éwel ezelőtt ennél az olárnáL mint ministrráns
kezdte szolgálni Kíisztust. Itt kapott elhívást, hogy életét teljesen

Istennek adja és őt lassa minden embertársaban. Majd engedelmes,

hitét élő, hazáját és felebarátjáú szerctő embert állítottelénk: Szent
Imre herceget, az §úság példaképét és partfogóját. Felhívta a
figyelrnet a szülők felelőssegérc. Az 1000 éve elhangzott "Intelmek"
ma is aktrrálisak.

Összekapcsolta az tinnepet Apor Vilmos püspök boldoggá
avaüísával, mely azokban a percekben történt Rómában. Az életét

feláldozó pap u édesanyákért, a lanyok tisz1mrsáLgáért, a hozzá
menektilő ember testvéreiért halt meg. Ma is szószólója és

védelmezője a magyar nőknek és családoknak, sokan igazolják eú'
akik kérték a közbenjarását.

SzőIt az Atya a megölt magzatokról. A gyermeknek joga yan az

éleüez, joga van arra, hogy szüei legyenek. Szívettépő az élő szijlők
árváit látri, illetve belső lelki gyötrelmeiket ismerni. Isten terve - aki
az emberi személy te§essegét, javáú., boldogsagát kívanja megterem-

teni _, hogy a család legyen az ahely, mely befogadja és védelmezi az

életet. A házassís szentseg, fiilbonthatatlan közösseg, melyben nem

uralkodni, hanem egymást szolgálni, nem tv "én", hanem a "mi"
érdekeit kell szem előtt tartani.Igunapjainkban egyes szervezetek és

gazdasagi érdekeket közvetítő médiumok azt suga{iak, hogy a család

és a gyerek vállalása a személy kibontakozásat gátolja- Ez nem ígaz-
A hézasság, illetve a család minden javak (öröm, boldogstig,
egymásert élés, szeretet, stb.) fonása az egyén, a gyermek, a nemzá
és az egész emberiseg szÁmara. A keresáénynek minden forumon
képviselnie kell a család értékeit, kiállni a védelmében. Ez az első

magyff királyi család: Szent Istvarr, boldog Gizella és Imre herceg
iizenete Csengele ma élő lakói számara.

A szentmise további részében kiemelkedett a három papos,

szentseges körmenet, mely a búcsújarás, az engesztelés leghaásosabb
módja. Körtinkben volt Tölgye§ Tibor pálosrendi szerzetes, aki 14

évig vezette a csengelei híveket, és jelenlegi plébanosunk: Seidl
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Ambrus piarista szerzetes.
A Plébrános tn és az Egyhévközsegi Képüselő-testtilet tagjai hálás

köszönetet mondanak mindazoknak, akik a búcsún részt vettek,
kápolnankat szépítették, virágokkal díszítették; az engeszl:elő körme-
netben szolgálatukkal (lobogók, Mária szobor, feszület, stb. ütele) az
iinnepélyesseget fokozva tettek tanúsagot hitükíől.

Eríl§ a loanán
Csen§elén

A cím nem tévedés, a kedvelt déiligtimatcsat afalunlrbanfogják
leszüretelni.

A fűfélékhez tartozó nQvéttyt ritlwn szolais lairnyékünlön
nevelni, Varös István 5 éve ültette a banánfóját, és most igen szép
termésre van kilátás. Az embermagasságnól valamivel nag,,obb
növényen a tízes fim már nagljából elérte azt a méretet, amihez
hozzá vaglunk szolcya a boltokban. Csak még érnie lrell, mert

ielenleg még igencsak haragoszöld színű.
Tudomásunk szerint nem ez az első banónfa, mely a lcózsé-

günkben termést hozott. Néhányan tudnak uglanis arról, hogl a
Fodor családnál is szüretekek larábban ebből a glümölcsből. Az
esemérry azonban akkor is hlriózum,

Kívónjuk Vörös Pistának, hogl minél ízletesebb leglen a termés!

Molnár Mihály
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Áz Altalános Iskola és a Szülői Munkaközösség
jótékonysági

rendez I997, december 6-án IB órai kezdettel
a csengelei Faluházban.

A helyeket lrerjük 10 perccel a kezdés előtt elfoglalni!

Fellépnek az Alapfokú művószeti iskola
tanulói:
- m€Lzsorett csoport
- furulya kar
- Trombita együttes
- társastáncosok (előképző, kicsik, naryok)
- a szegedi "Keep Smiling" kamarakórus és
Jazz kvartett.

zene, czírok zolun és zenekara
Btifrvel kiss Ferenc vállalkozó áll abalozők rendelkezésere.

B9lépőj egyek elővételben Bphat ők az
Áttatános Iskolában és az Óvodában

egységesen 300 Ft-ért. Tombola 50 Ft.

A tombolára felajánlott tárgyakat kérjük december 4-
ig az Álnlános Iskolában vogy az Óvodában leadni!

-r/ \4 !-

üt
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l{ g c;iho vá;, aJ 
^wIá;; 

aI

e}lűellőtw
Úgl tűník, hogl Csengelét sem hag$ók békén az autótolvajold

Imruír a harmadik sremélykocsit lovasítottók meg néhány ev alatí
A he$szín mosí a Korona söröző udvara volí. A majd 3 milliós

Ford Fiesta itt parkolt, benne az índítókulccsal A tulajdonos csak
közel két óra elteltével veűe észre a jdrmű eltűnését (ez az ?|ótka|' a
esendes autóknak). Az összes ftatal elindult az autótolvajt keresni,
de semmí eredményt nem értek eL

Áz újsógokban, ródiókban eddig hitetlenül hallgattuk azon
hirdetésekeí, me$ekben ellopoű autójukat visszavásdrolnók a
tulajdonosok Most ez Csengelén ,§ kézzelfoghatóvó váll
Jelentkezíek a bűnözők: 6500 márkáért visszaadjdk a Fordot.

Szoruh helyzetében a család összeszedte a tetemes váItságdíjat,
Az, "üzlet" megkötteten Az érték eglötödéért a kocsi vissznkerüIt

iogos tulajdonosáhor.
Az üglben a rendőrség folytatja a nyottuaíst ReméIjük, a

zsarolók megkapjók l?Eltó büntetésükeí 
nn. nn.

íáuh^zi hirel<
A téli szezonía való tekintettel változások történtek a Faluház
nyitvatartásíban. Azúj nyitvatartrási rend a következő:

Hétffi 13.30-18.00Trársas!ánc,fuvószeneoktatás
18.00-19.00 Női torna
1 9.00-2 1.00 Asztalitenisz és biliárd
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Kedd 09.00-16.00 Könyvtar
17.00-19.00 Néptánc

Szerda 13.30-18.00 Táísastanc, fuvószeneoktatas
18.00-20.00 Teremfoci (a CSKSE tagiainak)

Csütörtök 09.00-16.00Könyvtar
14.00-17.00 Grafika
17.00-19.00 Néptanc
1 9.00-2 1 .00 Asnalitenisz és biüard

Péntek 13.00-14.30 Gyógytorna
l8.00-19.00 Női torna

Túíi Anikó

@roci krónika

Snezoa,végén fe$utó helyen a csepat

1997. november 8. Röszke II. - Csengele
A mérlózést újra jdtsszutkjátélwezetői műhiba miatt,

1gg7.november 15. Csengeb - Öttömös 3:1 (1:0)

Vezette: Karasz. 50 néző.
Csengele: Tóth, ÁO,em (Vincze F. 46.'), SZabó, Pipi9z.Molnrár Zs.

1run-Szabo 70.'), Pataki, dr. Bitó, Heim, Góra, V€h T, (Muhel Zs,

46.,), Tóth A.
Csengelei gőlszerző: Góra (3).

Kell, hog,l leglen önkritilrcnk: glalázatos játékkal glőztünk.

1997. november 22. Ruzsa - Csengele 3:0 (1:0)
Vezette: Kubatovics. 65 néző.
Csengele: Tóth I., Adérm, Szabó P., Vincze F. (Kun-Szabó 65.'),

Turi, Pataki, Heim, Muhel Zs. (Haruszti 55.'), Gór4 Vígh, Tóth A.
Sajnos nem a csatáraink, hanem a védőinkvoltak gólerősek.

Kun-Szabo Tibor
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Gsengele töfténeü
lrronológíáia XIIY.

1973

Janurárban b,zárját< a templomhalmi iskolát.
Elkészül a temető kerítése.
Az Aranykalrász Tsz 350 férőhelyes szakosított ieheneúeti telepet
.létesít Kelőpatakb an l4,2 millió forintos költseggel.
A Lippai-saroktól az Egyetértés TSZ majorjaig elkészül a Prántüka út
szilard burkolata.
Az év során 38 gyermek születik, 31 házasságot kötGk.

1974

Május l-jén átadják a napköziotthonos óvodát.
Lebontjrák az erdei orvoslakrist.
Az év folyamán 42 gyermek születik, 37-en meghalnak, 18 házas-
sagot kötrrek.

1975

Január l-jén egyestil az Egyetértés, az Aranykalrisz és az Egyesült
Tsz, léfuejön az Aranyhomok Tsz.
Janufu 18-án az MSZMP székhrázban a a,lzoltő testtilet egyesiiletté
alakul át.

Januiár 24-én a Bogrir-háton homokkitermelés közben emberi
csontokat találnak.
Januar 27. - februáí 11. között a szegedi Móra Ferenc Múzermt ré-
gészei üárják ftil a Bogar-háti templomromot.
Bezarjak a nagy belvízkáí miatt életveszélyesse váló régi kulturházat.
Az év sorián 45 gyermek sziiletik, 34-en meghalnak, 34 házassagot
köülek.
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1976

Bezi$ák a kelőpataki iskolát.
Az önkéntes tűzoltók kapnak egy 800 literes motoros fecskendőt.
Elkészü a szilárd burkolat a Pánt§ka út te§es hosszában.

Az év soran 44 gyermek születik, 35-en meghalnak.

1977

Az Aranyhomok MGTSZ 6,6 millió forintos költseggel termény-
szídtót helyez üzembe.
Az Aranyhomok MGTSZ 400 ferőhelyes hízómarha szakosított
telepet létesít 3,6 millió forintos költseggel.
Az év során 41 gyermek születik, 31-en meghalnak, 21 hrázass.ígot

kötnek.

1978

Megsziinik a Pántüka úti iskola.
Az Aranyhomok MGTSZ 400 ferőhellyel bőűti az 1977-ben
létesített 400 ferőhelyes szakosított szarvasmarha telepet (4,2 millió
forintos költséggel).
Az év során 45 gyermek sziiletik, 54-en meghalnak, 25 hánas§got
kötnek.

1979

Megjelenik a közsegben az első személygépkocsi utánfutó.
Az év folyaman 34 gyermek sztiletik, 32-en meghalnak, 18 házas-
vígot kötrrek.

1980

Az év során 22 gyermek születik, 47-en meghalnak, 20 hazasságot
köerek.
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1981

Augusáus l-jén beindul a támpontos postai kézbesítési rendszer.

Bezafiak a Vadgerlési iskolát.
Megnyílik a kistelek és vidéke Takarékszövetkezet csengelei kiren-

deltsége.
Azév során 40 gyermek sziiletik, 35-en meghalnak.

1982

A Pantüka út szilrárd burkolatrának mindkét oldalát 50 cm-rel kiszéle-
sítik.
Az év során 33 gyermek sziiletik, 3tr-en meghalnak, 1,7 ltárasságat
köürek.

1983

Az önkéntes tűzoltók megkapják a gépjarmű fecskendőt (túzoltó

autót).
Az év folyaman 24 gyertnek sziiletik, 34-en meghalnak, 12 héaas-

sagot kötnek, 
Molnar MihráJy

Hirbetésclt
Virágboltomban újra kapható délieyiimölcs (narancs, banán stb.)!
Karácsonyi vásárláshoz nagy válasáékot talál ajándéktrirgyakMl,
parftimökM 1 és játékokból.

Hegedűs Attiláné

A Favorit videófilrn kölcs<inző klubtagoknak akciót szewez|, Tagsagi
dii (200 Ft/hó) befizetése ellenében "kettőt fizet - hármat vihet"
jeligével kölcsönöáet. Decemberben a harom legíöbb filmet
kölcsiinző klublag 4 r§szeqü!. Nyitvatartas: naponta 15-

tő120 őráig. Szeretettel viárok mindenkit!
Nagy Tamásné
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Eladó a 323. szarnű tanya 4,5 hold ftildteriilettel, ipari arammal és

nortonlnittal. Irányár: 400 ezet forint. Érdeklődni a 286 t97
telefonsámon lehet.

Süryősen eladó eg csengelei tanya a faluhoz közel, kövesút mellan
Erdeklődni a 0G62/286 062 vag| a 0G77/492 166 telefonsruúmokon

lehd.

Fólia vary műhely ffitésére alkalmas 6 db radiátor eladó. Érdeklődni
lehet NovákJenőnét a Csengeleo Tanya |47. sÁmalatt.

Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom. Ezen kívül szivattyúk
jaűtísát és felújítását, valamint terménysállíó csigák készítését rövid

határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. 8 259 990
rádióO 06-201364 06l

Árpa, kukorica" búza, 4ab, ro?§ vetőnug, höles kís és nagt tételben,

tovóbbó tópok es őrlemények kaphatók a csengeleí vasútőlloruúsnól lé-
vő Kisbderő termény bottjában (Kistelek,Tanya 3I2.). Nyitva 6-tól 18

órdig. Háfő szünnap.

Fotó szaküzld Kisteleken, a posta nellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-Iakodalom, egtéb rendezvények

felvétela
- Fénykqezogepek, ftlmek, eletuk, albumok, kqkeretek nag
v ólas ztékban kap ható k !
- Fénykepezőgep j avítós, szafuanóesadós.
- Filtttkidolgoztís 7 nap alaű!

N acs a rónosné fény kep és z
Kistelek, Kossuth u 16.

rffiűa066a/488 324 a(este) 329 659
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§hell gázcseretelep nyíIt a Csenge§ Tanya 581. sám alat| a
konzerv5rárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óníig.

csáki László

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a frliás termesztésű HRF típusú
paprikafajta felvásírlását. Uryanitt !. osztályú triticale vetömag kapható.

Erdeklődni lehet az aauui teteronokon:
(62) 286 144 és (20) 246 844.

Túp-takarruíny kereskedésemet PB-góz" tüzelőanyag és epítőanyag
(betongerenda" cserép, tegla, kőpor, ceftlenl, mész, faanyag, sóder stb.)
órusítdssal bővíteuem. Előrmdelés eseíén néhóny napo§ hatóridővel
htúzhoz sztúllítom a nugrendelt anyagoL Gyors kiszolgtílós, keúvező
drak!
A nyinauttósi rend: keddtű péntekig 7-tőI 16 óráig, szombaton 7-től
12 óróig.

Barunyi rózsef kereskedő Csengele, Arany r. u L
E286 024 ródióa 06-60/180 678

Családi eseményelcre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Yolttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókósi Lászlótól a Csengele, Petőfi u, 20.

szám alatt.8286 a82

Háztáji gépekhez való alkatrészek ryrártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakoó (pörkölőhöz só.) állandóan kapható.

Dénes B alázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer me§elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u.11. Feleló§ szerkesáő: Molnrár Mihály


