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A 100. születésnapról szóló írásunk a 3. oldalon olvasható!
(Fotó: Molnar Mihály)
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Új*ifugórttő
Újra eltelt egy év, melybe igen sok esemény belefert. Beleftrt a

ktilönkiző pártok, kiilönbző szervezetek hatalmi csatarozása,
belefért a politikai munka, az oktatási munka, termelő mrrnka és még
sorolhatnám hosszasan.

Valamilyen mértékben és arrányban mindenki kivette részét belőle,
vagy foglalkozott vele. Nyilvránvalóan mindezen munkáknak voltak
sikerei, kudarcai, eredményei és eredménytelensegei.

Ezeket a tényezőket, számadatokat tehetjiik ilyenkor az év végi
mérlegiinkre, és ilyenkor eldöntjiik, hogy az egyenlegtink pozitív
vagy negatív előjelű. Saját lelkiismeretiinkkel, saját éntinkkel is
szembe kell néaniink, értékelni kell önnönmagunkat, mit végeztrink
rosszul és mit jól. Ezen eredmények birtokában egy újabb lendiilettel
lássunk neki a következő évnek, a'98-as évnek!

Kívánom minden csengelei lakosnak, hogy a mérlegiik eredménye
pozitív legyen!

Kívánok minden lakosunknak bekés ünnepeket és eredményekben
gazdagboldog új esáendőt és mindannyiuknak jó egészseget!

santa Ferenc
polgármester
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őzázadih születésnap
Ritka csa]ádi iinnepség volt december 13-án a Faluhazban: Toldi

Mihátyné sziiletett Dobos Etelkát köszöntötte népes családja. A közel
tr00 fis iinneplő között 3 gyermeke, 16 unokája,20 dédunokája és 6
ükunokíja emlekezett meg a jeles évfordulóról.

A rokonság mellett a helyi önkormányzat vezetői is köszöntötték
Etelka nénit, itt adtak át Göncz Á.paa közüírsasagi elnök oklevelét is.

A Ferenc Józref korában született hölgynek a szerkesáőségiink is
gratulációját fejezi ki kiemelve, hogy jelenleg ő Csengele község
legidősebb embere.

Molnar Mihráty

O'?éku Laci újra falunkban járt

"Minden másnap ólmodom
Csengelével"

Toldi MiháIyné születésnapi ünnepségén találkozíam Múté Tőth
Ltiszlóval, aki Csengele utolsó pékje volt Régi emlékeirőI
beszélgettemvela

Vissza tud-e emlékezni arra, hogy mettőI meddig volt pók
Csengelén?
- Hogyne! 1954-ben jöttem ide. Volt itt egy pék, akivel
megegyezterr1 hogy átadja a pékseget, mert vissza akart menni a
sztiiőfalujába. Baloghnak hívták, a másik neve most nem jut eszembe.
Atadta a pékséget, elkezdtem sütögetrri. A pékseg a tanács tulajdona
,olt, én béreltem tovább. Úgy &ezte., hogy ,rugyon meg voltak
elégedve a kenyeremmel. Ez a környék rozstermelő volt, így
rozskenyeret sütöttem. Amikor jöttek szegedről, a tanácstól móg
máshonnan ellenőrizrri" nagy unikumnak sámított a rozskenyér.
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ÁtaHban búzakenyér volt mar akkor a boltokban. A pékeskedésen
kívül belefolyhmk a közéleti munkába is a felesegemmel. A nejem is
tanított be a tanárnőkkel színdarabokat, én pedig a bálokban voltam
rendező. Volt egy igen-igen jó komám, a Toldi Imre, akivel együtt
voltunk a fiirendezők. A bá]okban nem is volt aztán verekedés sose,

mert én is tekintélyes ember voltam, megismertek, sportoltam is. A
Toldi Imre pedig egy hatalmas, igazi Toldi termet volt. Igy békésen
lementek a bálak. A focicsapatban is szerepeltem, résá vettiink a
bajnoksígon. Volt egy jó tekecsapatunk, abban is résá vettem.

A focícsapat akkor milyen bajnokságban szerepelt?
- Nem is tudom pontosan, valarni teriiletiben. Hát csak kis falu ez. De
elég jó l szerepelttink !

Tudna neveket mondani az akkori labdarúgó csapatból?
- Az allomásfrnOk fiai játszottak, az egyikiik most itt is van. Franczia
Jenő és Franczia Lásztó. A tanárok közül is voltak többen, például a
Bárkányi János, aztán Orbán és Fráter tanrár úr. Volt egy Túri
nevezetű is, meg a Szüle Feri. A Többi nem jut az eszembe, mert mar
vagy 35-36 óve volt.
Ki volt az edzőjük?
- Külön edző nem igazan volt. Majdnery ón vo|tam a ye4ető, de én
sem vállaltam, mert nem tudtam mindig résá venni. De egészen jó kis
csapat volt.
Ön csengelei szütetésű?
- 1954-ben azért jöttem ide péknek, meft az én anyám idevaló
születésű volt, apám pedig majsai. ÓU az 1920-as évek elején
elkerültek lzsiákra, én ott születtem. De aztán késöbb édesanyám itt
élt Csengelén a bátyjanál. Egy rokonlátogatáskor beszélgetttink az
akkori pékkel, hogy átadná a pékséget nekem. Így kerültem aztán
ide. Egyébként aztén nagyon megszerettek.
Mikor fejezte be a pékeskedést?
- 1961 decemberében, ekkor mentem vissza Izsakra. Ebben az
időben volt a nagy téeszszervezés. Nem hoáák a lisztet, mert
mindenki nagyon megírjedt, hogyha elhozza a lisztet, akkor éhen hal.
Akkor a sütés úgy ment, hogy 1 kiló lisáért egy kiló kenyeret adtam.
De nem hoáak a lisáet, te|esen leépiiltem. Az édesanyám Izsíkon
keresett egy lakást, hívott benniinket vissza. Ott egy iizemben
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dolgoáam nyugdíjas koromig. Akkor kellett volna még egy ideig
kitartanom" uüína kiuta]ásokra is kaptunk volna lisztet. De eá előre
nem tudtuk, mert ha tudjuk, akkor maradunk. A rettentő nagy baráti
kör. ami itt volt, ez űgy idetart engem. En úgy 35-36 éve elmentem,
de minden másnap álmodom Csengelével.
Mikor járt utoljára Csengelén?
- Kb. 10 éwel ezelőtt jártam itt, mert igen jó komrámék ezek a
Toldiék. A Tolű Feriéknél voltam. Sajnos, mar ővele most nem
ulálkoáam, csak a felesegével. Nagyon jó barátsígban voltunk
r-eltik. Legjobb komám is, az Imre is elment. De rettentő jó
barátsagban vagyok most is mindenkivel, aki itt összejött. Úgy btom,
tisaelnek, szeretnek. Mint a "Pék Lacit" ismernek itthon, Csengelén.
Pék Laci bácsi voltam a 70-80 éves embereknek is, meg a
gyerekeknek is. Amikor sajnos el kellett menntink, bizony volt, aki
megsiratott benniinket.
Ha egy kiló lisztért adott ugyanannyi kenyeret, akkor mi volt a
haszna?
- Amit szapodtott a §szt. Egy kiló üsztbol durvrin 40 deka lett az
enyém.
Amikor Ön elment, valaki folytatta-e a pékeskedést?
- Nem, nem. ÁtaHban Ki§telekről hordták a boltokba a kenyeret. A
pekseg megsziirrt.
Most, amikor itthon járt, megnézte-e a régi műhelyét?
- Igen, megnéztem kívülíől. De szinte rá senr lehet ismerni, ttgy rá
lett építve. Hallottam, hogy le is égett. Ma a pressá van a helyén.
Mivel fűtötték a kemencét?
- Vegyes flitésű volt. Venyigével, rönkf;íval ttizeltem. Rengeteg
olajgally volt. En vásároltam a fét. Aratn csak később lett a faluban,
de akkor is maradt ez a fiitési mód, csak világításra hasará.ltuk.
Abban az időszakban, ha jóI tudom, jó nagy kenyereket sü-
töttek..
- Nem, nem, az csak a bérsütés volt. Otthon megdagasztották a
kenyeret és elhoztak megsüttetni. Az elejében 1-2 évig csináltam a
bersütést. ÁtaHban olyan kétkilós kenyereket sütöttem. Nem mértem
sose, csak akkor, amikor adtam kifolé. Csak rozskenyeret készí-
tettem, bűzáből nem, mert olyan liszt nem volt. Nagyon érdekes,
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hogy nagyon szerették a rozskenyeret. Nekem firrcsa volt az elejiben
újra készíteni. Valamikor Izsakon még az apámék - ő is pék volt -
csinálkk rozsból és búából kenyeret. Tudtam a technológiát, hogy a
rczzsal hogyan kell bánni. A rozsüsztnek nincs olyan sikértartalma
mint a búzalisztnek.
Milyen megélhetést biztosított egy falusi pékség akkoriban? A
módosabb réteghez tartoztak?
- Aínylt biztosított, hogy két, majd három lányommal szépen
megéltiink. De vagyont egyáltalan nem tudtam szerezti. Azért is
kellett üsszaköltöznöm lzsál<ta, mert teljesen leégtem Nem hozták az
anyagot, a §sáet, nem tudtam stitrri. Ázelőtt naponta két kemence
kenyeret sütöttem, az kb. két mazg volt. Azzal szépen elvoltunk,
gyönyörűen megélttink, de gyűjteni nem fudtunk.
Arról még nem beszéltün\ hogy egyedül sütött-e, vagy volt
segédje?
- Besegített a felesegem. Be kell vetni a kenyeret, oda kell adni stb.,

ebben a felesegem segített mindig. Ha ftrj és feleseg dolgozik együtt,
akkor nem kell mind a kettőnek szakmunkásnak lenni, ki tudjak
segíteni egymást. Ó segített végig a kenyérkiadásban is.
Mikor kellett kelnie?
- Négy-öt óra körtil keltem, azért, hogy reggel 8 óra tajban legyen
kenyér, amikor mar kezd mozogni a nép. Éjsza*a nem nagyon
dolgoáam, mert nem volt rá sziikség. Egy időben, az elejében
elkezdtem kiflit is csiná]ni. En olyan ezermester vagyok. Csináltam a
gyártáséúloz egy szaggató kis kéágépet, félautomatát. Akkor
korábban kezdtem 1-2 &ával. De aztán az megsilrí. nem is tudom
miért...
Nem volt rá igény?
- Kellett volna az. Inkább aá hiszem, hogy nem engedte az akkori
rendszer. Abbahagytam, csak a rozskenyeret sütöttem tovább. Néha
volt valakinek buzalisáje, annak csináltam még.
Köszönöm a beszélgetést!

Cr -lv)
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Lcuél a sucrhesuffiséqhau
Ti s ztek Szerlre szt ő s é g !

Nem volt szándélromban Ónökkel levelezni, de a tegnapi
lapjulcban megjelent "Túri Isnán Unal folytatott beszélgtésük"
mondhatom az utolsó csepp volt a pohárban.

Addig amíg "csak" személyemet támadták különböző, a
valóságtól igen távol eső irományaikkal, addig nem éreztem

indíttatást, hogt egtáltalán válaszoljak, de a Yetter Sft nem érdemli
meg a sérelmezést.

Kérdéseket szeretnénk feltenni és remélem megalapozott
válaszokat tudnak majd adni és nem lesznek olyan bátrak mint eddig
a lapjukban olyan dolgokat leírni aminek semmiféle valóság alapja
nincs.

Kérdéseim:
], Ismernek engem és a szórmazósomat olyan jól, hog,l megál-

l ap ít s ák az áIl amp ol gár s á gom at é s h ov at art o z á s o m at ? ? ?

2. Vettek-e fáradságot valaha is a sok pletylranak utánajárni és

engem vagl kollégóimat Csengelén megkérdezni a valóságról??
- 
3. A támogatások amiket a {ft az Óvodától a focicsapatig, a

falunapohól a polgárőrségig juttat szintén kTitika tárg,ta-e??
4, Mennyi munkalehetőséget biztosít a Kít a falu lakóinak.

Beszéltek már a nálunk dolgozó emeberekkel???
5. Becsületes dolognak tartják-e Ónók akik a lapot szerkesztik a

megvódoltak megkérdezése néllrtil, válogatás nélkUl minden
"zöldséget" leírni??

6. Tájékozódtak-e valaha is milyen áron adják el a paprikát a
tóbbi exportáló cégek a Német Piacra???

7. Van Onölcrtekfogalmuk mit éreznek azok az emberek akik ezt
a cikket olvasva becsapva érzik magukat??? /Nem általunk, Ónak
által/

8. Magulra veszik a felelősséget a sok kocsmai pletyka
t e rj e s zt é s é é r t, ha b e c s ül et s ért é s ért felj e l e nt e m Ó nake t ? ? ?
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9. Feltették már a kérdést a vádaslradólutak milyen okok vezetik
Ónöket ro sszindulatú nyilatlrnzatolaa? ?

Ia. Nem is érdekli Ónöket, hogl amit leírnak igaz-e vagl sem??
1]. Szoktak Önak néha go ndolkodni is mielőtt valamit papírra

vetnek? Tájélaztatni alrarják az emberelut vagl félrevezetni.??
Amennyiben elég bátornak érzik magulrat válaszolják meg a

kérdéseimet.
A levelem közzététetéhez hozzájárulok, de csak a teljes szö-

veggel, egt betű kihaglása ill. változtatása nélkUl.

A javőben rólam és cégünlről megielenő bórminemű írósaik
közléséhez csak előzetes jóváhag,lásunk esetében járulunk hozzá.

Csengele, 1997. dec. 17.

+/.'o-/@
Vetter Edit 

'1

Üdvözlette1:

Tisztelt Vetter Kft!

Válaszomat egy idézettel kezdem: "Minden személynek joga van
a vélemény és kifejezés szabadsígához, amely magában fogLaLja azt a
jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklaüíst.u Ezt nem én

talaltsm ki, ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19.

cikkelyében olvastrató. A szerkesztőseget két cikk miatt marasztalja
el, melyek közül az egyik egy önkormrinyzati képüselő által leadott
írás, másik pedig Csengele legnagyobb létsámú szervezetének
elnökével készített interjú. Sajnálom, hogy nem vették észre, hogy
az írások nem a szerkesztőség véleményét, hanem az aláírőkét,
nyilatkozókét ttikíözi. Csináltam mar interjút jehovisttával is, bízom
benne, hogy ezért engem nem tartanak ennek a kisegyház tagianak!

Nem érzem magam különösen bátor embernek, de azért megpró-
bálok kérdéseikre válaszolni:

1. Bocsánatot kérek azért, hogy aú, állítottam Önről (Vetter
Editről), hogy magyar állampolgár!

2. Természetesen vettiik! Lásd Csengelei Krónika 1997. július
15-i számában (243-246. oldal) megjelent majd négy oldalas interjút
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Banfi Péterrel, a Vetter Kft. magyarorsági ügyvezetőjével.
3. A csengelei konzervgyar romlott-konzerv ügyéről is írtunk. Ok

nem hánytorgattiák fel a ámogatást, pedig az nagyságrendekkel
magasabb, m:rrrt az Önöké.

4. Bánfi Péter nyilatkozata szerint (lásd a fent említett interjút)
35-40 fbt foglalkoztattak ez év juliusaban. Beszéltiink az Önöknél
dolgozó emberekkel is, s<it szeptember 2t-én meg is mérkőzttink
laMarúgásban veliik (lásd Csengelei Krónika 1997. október l-jei
számát, 3 2 5 -3 26. o ldal).

5. Valkoücs Antal kifejezetten kérte, hogy az írását ne hozzatt
nyilvánossígra az űjság megielenéseig. Természetesen megnéztem az
Újsigíro Etikai Kódexet is, ami eá nem tiltotta. A METESZ-elnök
interjújában nem találtam olyan "zöldséget", amivel pl. Önöket meg-
vádolta vo]na!

6. A 'Német Piac"-i tájékoződás nem az űjságsr-erkesztőnek a
feladata, hanem a nyilatkozóé! Tuíi István art állította, hogy
pontosan ő sem tuőja az rárat. Viszont Banfi Péter - a mfu említett
interjújában - sem tudott biáosat mondani erről.

7. Sajnos, nem értem eú. akérdést! Kit csaptunk be?
8. Az újsagban az aláirt cikkekért a uerzők felelősek, az inter-

jukban pedig a nyilatkozók. Kényesen ügyelek arra, hogy becsület-
sertő dolog ne jelenjen meg! Ha mégis bekerülne ilyen, a felelősseget
természetesen vállalom !

9. Bizonyrára az én erkölcstimmel van baj, mert semmi rosszin-
dulatot nem fedeáem fel a nyilatkozatokban, de ha felfedeztem
volna, akkor is leközöltem volna, mert nem tartok igényt a cenzor
szerepére.

10. De igen, érdekel.
11. Rengeteget gondolkozom, sőt mondhatri töprengek, mielőtt

valamit papírra vetek. Még azon is elgondolkozom, amit más mond,
vagy ír. Természetesen tájékoáaüri akarunk. Ezert próbrálunk sok
mindennek uűnajárni, amennyire a szabadidőnkból telik (a lap
társadalmi munkában készül). Az ellenvéleményeknek is helyt adunk,
lásd például az Önök mostani levelét is!

Nagyon sajnáom, hogy nagyszámú kérdései helyett nem az
állításokkal vitázotl, nem azokat helyesbítette. Így olvasoink ezutrán
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sem tudhatják meg, miben hibááak a nyilatkozók
Mint kérte, a levelét betűhűen közöltiik! A korrektoroknak is

jeleztem, hogy a nyilvánvaló hibákat se javítsák ki a szövegben.

Bármennyire is hihetetlen részemről, nagyra becsüöm Önt és

cégét!
Molnar Mihály

felelős szerkesztő

á4vang- ős ezü§tlakodalmosolr

Azokról az 50 és 25 éwel ezelőtti hazassagkötésekről emlékeziink
meg, melyek jelenleg is fennállnak.

1 948-ban hazassagot kötött:
November 13-án Tóth-Andor Lajos és Hegedűs Erzsébet
November 27-ét Sisák István és Pigniczki Emma
November 29-énVincze János és Elekes Mária.

l 97 3 -ban családot alapított :

Február 24-éttNagy József Srándor és Sarvas Mária
Marcius l7ónAgáídi Ernő és Torma Mária
Ápritis 2B-aíLSzaM Lajos és Csomor Piroska
Május 5-én Gazsoücs József és Kőrösi Ilona
Szeptember 29. Samu Antal és Balazs Piroska
Október 13-an Czombos János és Vörös Erzsebet
November 3-án Vígh Sandor és Barna Terézia
Decernber 22-énHell Dezso és Kiss Ilona.

Qcatulőluntr a bőzassőgi évtocúulóhbod
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Yrcöszönin< &%ovison"V
62 óvodas gyermek köszönetét szeretnénk nyilvánosan is tolmá_

csolni mindazoknak, akik l997-ben munkájukkal, felajanlísaikkal
tamogattak óvodánkat:

Almási Sándorné, Berényiné Kovács Eleonóra, Csáki István,

Csákiné GéczíRoália, Csókásiné Forgó Györgyi, Csókási Zo]rtánné,

Farkas LásAőné, Fekete Gyöngyi, Gilicze Istvánné, Gyovai lstván,

Gyovainé Szívós llona, }Iarkainé Farkas Margit, Hell Rudolfrré,

Horváth Imréné, Juhasz Eva, Katona Srándorné, Kelemen Zohtánné,

kőrösi srindorné, kucsora sándorné, Magony sándorné, Muhel
Tiborné, Nagy Ildikó, Novák Imréné, Novák Jenő, Olajos József
Pék Mihályné, Sándor Józsefiré, Széllné Vincze Gabriella, Sács
Imréné, Tóth Janosné, Tóth Józsefoé, Tóthné Novák Katalin, Virágh
siindorné, valamint a Takarékszövetkezet és a vetter kft.

Mindannyiuknak boldog új évet kívánunk!

Tóth-Andorné Farkas Éva
óv od av e zet ő é s munkatár sai

a
F-t írtók Csengeléről 55 éve:

Gsengelén szombaton kezdte meg működését
a2 űi közigazgatási kirendeltség

A speciális alftildi viszonyok miatt mar a múlt szér:adbű
szi.iksegesse vált, hogy M egyes nagy kiterjedésű városok haüárában

tanyaközpontokat, köÁgazgatasi kirendeltségeket létesítsenek. Sze-
ged mindig elö§árt ebben a törekvésben és így került sor a műt



-12-

szazad kilencvenes éveiben az also- és felsokö7ponti közigazgatási
kirendeltség megszerveúsere. Először az itt működő tisztviselőnek
csak egészen csekély hatásköre volt, kesőbb ez a hataskör jelentősen

kibővült és elnyerte a mai formáját, ami üszont újabb fejlődés előtt
áll. Annakidején úgy hatfuoztak, hogy Szeged hatarában kilenc
tanyaközpontot }étesítenek, de a bekövetkezettnehéz esáendők miatt
eíTe egészen a legutóbbi időkig nem kerülhetett sor. Az elmúlt
esáendőkben azonban sikerült a varosnak a csengelei közigazgaási
kirendeltseg létesítésehez a megfelelő anyagi fedezetet megteremteni,
ez év végére elkésztiltek a sziikseges épületek, minden formasíg
elintéződött, úgy, hogy a kőagazgatási kirendeltseg meg is kezdhette
működéset.

Mint ismeretes, a polgármester a csengelei közigazgaási
kirendeltseg vezetésevel Kelemen Antal dr. altjegyzőt bízta meg,

aki előzőleg mintegy másfel hónapon keresáül a meglévő
tanyaközpontokon elsajátította a gyakorlati tudniva]ókat is.

Az új közigazgaási kirendeltseg szombaton kezdte meg a
működéset. A csengelei lakosságnak eantín tehát nem kell
több mint ötven kilométerről minden ügyes-bajos dolgával Sze-
gedre jönnie, hanem azokat elintéáeti a helyszínen is. A
tanyaközpont teriiletén mintegy 3 ezer ember é1, ami több mint 700
családot tesz ki.

A tanyaközpontok kiepítésével kapcsolatban a napokban fontos
törvényjavaslat látott napvilágot, amely szerint a közigazgatási
kirendeltsegek létesítéset az egész orságban szorgalmazzák
és az egyes kirendeltsegek vezetői az eddiginél szélesebb hatáskört
kapnak.

Ertesüléstink szerint a szegedi hatarban legközelebb Varostanyan
létesítenek közigazgatási kirendeltseget. Erre a célra ktilönben 60
ezer pengőt elő is jegyeáek a jövő éü költsegelőiranyzatban. Ha a

várostanyai kirendeltseg megvalósul, akkor Lengyelkápolna követ-
kezik, majd minden olyan helyen köÁgazgaási kirendeltseget
létesítenek, ahol jelenleg templom, illetve plébánia van.

(Megjelent a Tanyai Híradó 1943. január 3-i számában)
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"Ekne$)relr"
Mété Péter énekelte ezt a dalt. Sajnos ő is elment és most Te

is, Petikém. Az élet oly rövid és szomorú, írta egy költőn\ és

sajnos sámodra mind a kettő igaz.
Bár voltak az óletnek vidámabb oldalai is. Emlékszem

lakodalmakra, nótaestekre és bálokra, ahol milyen önfeledten
szórakoztunlc Sajnos most már ennek vége, a gyilkos kór előtt
még 

^z 
orvostudomány is fejet hajt. Pedig amíkor móg

megkérted olőször képviselő társaídat, hogy írjuk alá helyetted a
jelenléti ívet, még tréfára vettük a dolgot. Nem gondoltunk arra,
hory ez a tréfa halálosan komoly lesz.

A képviselői gyűléseken higgadtságod, türelmed és határo-
zottságod mindig meghatározó volt. Mezőgazdasági termelő
korodban a nagybani piacokon, ha volt időnb még akkor is a
fatu jövőjéről, terveiről beszélgettünk Tervek pedig voltak..
Most, a koporsód mellett könnyes szemmel állva minden tova
sáll. Betegségtől, fájdalomtól meggyötört tested most már
megpihen. Bár hiába osztozunk családod fájdalnában, vissza-
adni nem tudunk

Emléked örökké élni fog számunkra! Nyugodjál békében!

Harkai István, volt képviselő társad

I@szöntuefr
Novemberbpn a névnapok \ö?_u1 kiemelkedik a csengeleiek

sziLméLía Szent Imre herceg tinnepe. Az i{úsíg védőszentje nem
csak községiink prirtfogója, de a kántorunkat is kell védenie, hiszen a
szentmisekre, hazasságkötésekre, temetésekre Kistelekról kell kijön-
nie esőben, sárban, hóban, jeges hidegben. Bende Imrének hívják,
három gyermek édesapja, a felesége Kisteleken kántor. Késve bar, de
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nagy-nagy szeretettel kérfiik életére a jó Isten áldásat, hogy még

sokáig sióigahassa egészségben á csengelei híveket és énekével
tegye szebbé iinnepeinket.

December 7-én Ambrus nevet talaljuk a naptrárban. Így hívják
Plébanos urunkat. Híveinek szeretete és tisáelete aa őtktalj4 hogy
köszöntsiik őt névtinnepén. EgyházJ<özsegiink elnöke és a gyerme-
kek képviselői a csengeleiek nevében virággat és ajándékkal kívantak
eredményekben gazdag életet. Ortilt a jelenlevő sok gyermeknek és

híveinek, hogy nem feledkeztek meg róla, de még jobbqn örül annak,
hogy a hajnali miseken is szép számma] vesziink részt. El itt a hit és a

szeretet. Tett is ígéretet arra, hogy tőle telhetően mindent megtesz a
kápolnánk bovítéséért. Remén/kédjünk, hátha teljesül a csengeleiek
régi vágya!

December 17-én töltötte k s?!!@k gletévét Etelka néni, őt is
köszöntöttiik a templomban. A Rózsafiizér Tarzulatrrak taga, ígaz
már csak otthon móndogatja az olvasói imádsagot. Az Égiek szép
hossá élettel ajandékozzík meg a mindig hozzájtlk fohászkodó, és
az Isten akaratán megnlugvó híveket. Toldi Mihályné most háláját

adni jött az Isten héaába és örömmel látta maga körül az őt
szeretőket, érte imádko zőkat.

A Szeretet tinnepének közeledtével az Emberiség Megváltóját is
köszöntötték az iskolás gyermekek. Az iskolai iinnepélyt is a hittanos
tanulók rendezték. A templomban is kedves énekekkel, versekkel, kis
jelenettel köszöntötték a Földre sállt Istengyermeket. A szentmisere
jaró híveknek és sziilőknek is igyekeztek ezzel is örömet szerezri. A
nyolcadikba jaró, bermá]kozísra készülő hittanosok Betlehemes
pásáorjátékkal szereztek örömtelibb karácsortyt azoknak, akik
szívesen fo gadták őket.

Az Egalközsegiink képviselő+estülete szaloncukorral és na-
ranccsal kedveskedett a gyermekeknek. Az idős, beteg híveket és

serült gyermekeket meglátogattuk, kis szeretetcsomaggal, beszélge-
téssel, gondjaik meghallgaüásaval igyekeátink boldogabbá tenni a
köztíik élő Jézus Krisztus születésének 1997-ik évfordulóját.

Ádott, boldog új esztendot kívanunk mindenkinek!
Fné



-15-

?lvasóinkh oz|

A Csengelei Krónika 1998-as évfolyama 1000 Ft támógatási összeg
befizetése mellett rendelhető meg, tehát nem emeljiik az érat. Az
újságot elő lehet fizetni a Kuklis-ffle Kis ABC-ben (Május 1. utca
21.), az Erdósarki boltban és a Korona sörözőben (Május 1. utca 52.)
is. Megjelenéskor pedig ott lehet átvenni.

szezonzárás a focistáknál
December 20-án tartotta szokásos uezoluárő összejövetelét a

csengelei labdarúgó csapat. Most többen jöttek el erre az estére, mint
máskor, mintegy 70-80 Ya ottvolt.

A kitűzött célt - az elso öt között lenni - elérték. A szezonban 28
játékos szerepelt, amit soknak t^rt - mondotta Kun-Szabó Tibor
edző.29 ponttal az ötödik helyen vannak. A Pusztamérges és Baktó
elleni mérkőzést saját hibájukból veszítették el. Január hónapban
teremfocival kezdik a felkészülést a tavaszi szezonía - közölte az
edző.

Ez;tán az e§smerések átadásara keriilt sor. Citom-dfiat kapott
Sisík Csaba es Ádam Lajos. A legszorgatmasabb játékos Tóth István
lett, míg Góra Gábor a gólkirályi és legiobb focista címet is meg-
kapta.

A Szabó Péter által s4ponzoráh vacsora előtt Kun-Szabó még
köszönetet mondott a labdarúgó csapatot támogató vállalkozóknak
és vállalatoknak. Zárszavában a ávaszi forduló elvárrisairól közölte,
hogy szintén az els<í öt között szeretnének lenni, de nem tartja
kizártnak a dobogós helyet sem.

M. M.
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A megye III. bajnokság állása

H Csapatnév J Gy D V Gólar. P
1. Balásfya
2. Baktó

15t21
159

3. Sz.-Dorozsma II. 14
4. Baks 15

5. Csurgele !4
6. PáZsit SE 14
7. Ruzsa 15

8. Sandorfalva II. 13

9. Puszüamérges 15

10. Ötttimtis 14
1l. Röszke II. 15

tZ. Üiles-Uomafa II. 15

13. Baktó-Szilánk t4
14. Ásotthalom 15

15. Csanytelek II. 15

16. Opusztaszer 15

H - helyezés
J - játszott mérkőzések száma
Gy - győzelmek száma
D - döntetlenek száma

V - veresegek száma
Gólar- gólarany
P - pontszám

9
9
9
7
7
7
6
5

5
5

4
3

J
2

3

2
2
2
3

3

0
3

2
2
2
3

1

0
1

2
J
J
4
3
4
5

6
6
7
8

8

7
11

12

l2

69-20 37
53-19 30
45-11 29
33-28 29
38-34 29
33-20 24
25-28 24
35-28 21
29-27 21
23-2| l7
34-40
26-40
20-25
13-46
26-59
29-83

|7
l7
l5
10

9
7

Csengele t&*énetí
kronológiláia XVI.

1988

Felrá.llításta kerül a temetőben egy vasvázas harangláb.
Az év folyamán 23 gyermek születik, 49 személy meghal, 12 hézas-
ságot kötnek.
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1989

Júüus 28-ánaz új helyen megnyílik az nÉSZpresszója.
Az év sorián 23 gyermek születik, 39-en meghalnak, 14 hánasságot
kötnek.

1990

Szeptember 30-án az első önkormányzati választás eredményeként a
polgármester Kordás István (korábbi tanácselnök). Képviselők: Er-
délyi Ferenc, Harkai István, Juhász Józset Kuklis András, Lengyel
János, Széll Lajos, Tóth Tibor, Törköly Péter és dr. Varga Ferenc.
November 18-an megalakul a Csengelei Polgrári Önvédelmi Csoport
(későbbi neve: Csengelei Polgarőr Csoport).
Az év soriin 25 gyermek sziiletik, 29-en meghalnak, 8 hazasságot
kötnek.

1991

Januar l-jén megindul a mrásodik orvosi szolgálat Rényiné dr.
Torontrá]i Renáta vezetésevel.
Május 5-én a Csengelei Polgári Önvédelrni Csoport Csengelei Pol-
gtírőr C sop ortr a v álto ztatj a nevét.
Június 30-án Sztankai Istuán aranymiset, Laczkő Ferenc és Tölgyesi
Tibor ezüstmisét árt a templomban, melynek emlékére mrárvány-

ábláthelyezrek el.
December hónapban megalapítjak az Eurocoop Húsipari Kft.-t.
Az év folyamrán 20 gyermek sztiletik, 36-an meghalna\, 14 héuas-
sagot kötrrek.

1992

Marcius 30-án átaőjék a volt iskolaigazgatói lakásból átalakított
második orvosi rendelőt.
Áp.ili. l4-étt érkezik községtinkbe Ering első nagyobb (27 fös)
kiildöttsege.
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Jú§us 18-an 9 település részvételével megrendezésre kerül az elxí
csengelei polgárőrnap.
Augusáus 20-án rendezett utcabálon megjelenik a Csengelei Kíó-
nika első száma.
December 15-én a volt Aranyhomok MGTSZ tagiaiból megalakul az
Aranyhomok Mezőgazdasagi Szövetkezet. Az elnök továbbra is
Auer Mihály marad.
Az év folyaman 16 gyermek születik, 37-en meghalnak, 14 háaas-
sagot kötnek.

1993

Februiár hónapban megkezdődik a próbagyrártas az Eurocoop kon-
zervgyarban.
Július 3-an 8 település részvételével kerül megrendezésre a II. csen-
gelei polgarőmap.
Azév folyamrán 24 gyermek születik, 35-en meghalnak, 6 házasságot
köfu}ek.

1994

Július 2-rán harmadik, és egyben utolsó alkalommal keriil meg-
rgndezésre a csengelei polgárőrnap, 5 település részvételével.
Augusztus I2-én először lopnak személpépkocsit a faluban. Az
elkövetőt rövid időn belül erogiák.
Október 254n falugyülés keretében fetavatják a Faluházat.
December 11-én önkormányzati váLasztás. Az 1773 fi nyilván-
tartasba vett közül 928 tr uavazott. Polgármester: Sánta Ferenc.
Képviselők: Bitó Józsel Dénes Baliázs, Juhász Józsel Kuklis And-
ras, Rényi Lás^ó, Szél1 Lajos, Törköly Aranka, Valkovics Antal és
Vincze János.
Az év folyamrán 26 gyermek születik, 40-en meghalnak, t4 házas-
sígot kötrek.

Molnar Mihály
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l1irb
Elveszett 3 éves, vágott fiilű, kauktázusi juhász szuka kuty,ím. A meg-
találónak 5000 Ft jutaknat adok!

Tisóczki Ferenc
Csengele, Árpaa u. 3. 8286 158

Kettő hónapos, lraukázusi juhósz fajtójú szuka kiskutya 4000 Ft-ért
eladó,

Ifi. Varas Rudolf
Csengele Tanya 504.

Fólia vagy műhety fűtésére alkalmas 6 db radiátor eladó.
Erdeklődni lehet Novák Jenőnél a Csengele, Tanya 147. szám
alatt.

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőntag, köles kis és nagl tételben,
íovtíbbó íápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútól-
Ioruísnól lévő Kisbetérő termény boltjóban (Kistelek,Tanya 312.).
Nyítva 6-tóI 18 óróig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlel Kisteleken, a posta melleű!
- Igazolványkép 3 perc alaű!
- Gyermeksorozat, ballagás, eskiivőlakodalom, egléb rendeaú-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemck, albumok, képkeretek nagl
vólasztékban kapható k !
- Fényképeőgép j avííós, szaktanácsadús.
- Filmkidolgoztís 1nap alatt!

Nacsa Jóno sné fé ny kép é sz
Kistelek, Kossuth u 16.

rádióQOG60/488 324 7(este) 329 659

etésclt
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§hell gázcseretelep nyílt a Csenge§ Tanya 581. sám alatt, a
konzervryárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

csáki László

Mindennemű szemes termény tisrtítását vállalom. Ezen kívtíl szivattyúk
javttását és felújítását, valamint terménysállító csigák keszítését rövid

határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek Tanya 345. 18259 990 rádió

CI 06-201364 061.

Tóp-takarruúny kereskedésemet PB,góz" tüzelőanyag és epítőanyag
(baongerenda, cserép, tegla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.)

árusíttíssal bővítettem Előrendeles esetén néhúny napos haórtdővel
házhaz szóllítom a megrendelt anyagot Gyars kiszolgóltús, kedvező
órak!
A nyitvatartósi rend: keddtű péntekig 7-től 1ó óróig, szombaon 7-től
12 óróig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany I u. I.
9286 024 ródióO 0G60/480 678

Családi eseményelcre (akodalom, ballagós stb.) 220 Volttal működő
hűtőkacsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u, 20.

szóm alatt. 8286 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes B alázs vállalkozo
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 ésa6-60l47l 858

A Csengelei Polgárör Csoport trá,tnogatóinak

havonta kétszer me§elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesdőség: Csengele, Felszabadulás u.11. Felelós szerkesáö: Molnár Mihály


