
Gsen

lTI. évfolyam 2. szám

A versenyről szóló írásunk a 35. oldalon olvasható!
(Fotó: Molnár Mihály)

1998. január 15.

I !yílüO[ű lajuoLsá[ {yíztesei

WSE

-íe-



aa

Kedves szülők, Csengele
Polgárai!

A lözoktatási törvény előírja, hogl minden islrolában peda-
gógiai programot és helyi tantervet lr.ell keszíteni. Az elkészítéshez a
solcat emlegetett NÁT Q,{emzeti Alaptanterv) adja a kiinduló alapot.
Leeglszerűsítve ez azt jelenti, hogt mit, hoglan és mikor tanítsunk-
neveljt;nk.

1996 ohóbere óta a nevelőtestület 5 nevelési értekezleten
vitatta meg a legideólisabb formáját, amely az intézmény személyi és
tórgli feltételeinek, a glermekanyagnak a legiobban megfelel, és

ami a lényeg, meg is valósítható. Nem akgrunk a fellegekben járni,
célunk a tudás megalapozása, biztos felhasználása, alkalmazása,
eg,lszóval a mindennapi életre, a továbbtanulásra való maximális
fellreszítés.

A kalanbaző fórumokon ismertettük elképzeléseinket (összevont

szülői nagmálasztmányi értekezlet, Iskolaszéki ülés, Diálúnkor-
mányzati ülés, nevelőtestületi értelrezlet). Mindenki megtekintette,

áttanulmányozhatta az ósszeállított anyagot. Végleges formába
öntve, bela;ne (kb. 1200 oldal) 1997 novemberére lett készen.

Közben két szakértői vizsgálatot is áték a dokumentum. Végleges

ióváhaglására 1998 januárjóban adjuk le a csengelei Ónlror-
mányzat Képvi s e l ő -te s tületének.

A bevezetési technikát tekintve 1998. szeptember ]-től az ].
osztályban és a 7. osztályban lreral először bevéieiésré, utána évente

felmenő rendszerben.
Az tijság nyilvánossógát szeretném megragadni, hogl a mostani

és leendő tanulók szülei is minél1:obban megismerjék az elkövetkező
hat éwe szóló terveinket.

Kö szönöm me gtiszt el ő fi gelmülre t !

Heim Géza
igazgató
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A csenqelei Alta!ános lskola
pedagóiai programia

Készítette: a csengelei Általános Islrnla nevelőtestülete lúzremű-
kt;désével Heim Géza igazgató
(1996. október - ]997. november)

Mottó:

"Az iskola dolga
l - hogy megtaníttass4 hogyan kell tanulni,
r - hogy felkeltse a tudás iranti étvágyunkat,
r - hogy megtanítson benntinket a jól végzett munka örömére és az
alkoüís ugalméra,
l - hogy megtanítson szereüti, amit csinálunk,
l - és hogy segítsen megtalá}ni azt, afi§t szeretiink csinrálni."

Szent-Györgyi Albert

I. Bevezetés

J Azintéanrény neve: ÁtaHnos Iskola Csengele
J Az intézrnény székhelye: 6765 Csengele, Felszabadulás u.24.
f Aznténnény fenntartója: Csengele Közsegi Önkol4ilyzat
l Az intézrrrény alaptevékenysége: allami feladatként ellátandó: Á
kozoktatási törvényben meghatarozott általanos iskolás korú gyerme-
kek nevelése és oktatása, óvodai nevelés.

Az nténnény jogállása: önálló gazdálkodású és bergazdálkodású,
maradékérdekeltségű szerv.
a Azalapítás éve: 1896.
] Az alapító okirat száma: 16í1994.

kelte: 1994. március 1.



,24-

a Azévfolyamok szérna:
- 3 óvodai csoport
- also 1-4
- felso 5-8
- igény szerinti napközis csoport, illetve tanulószoba.
f Az ntézmény igazgatója: Heim Géza.

II. Helyzetelemzés

A tanulócsoportok szétma:

l also 5 osáály
r febő 4 osztelly
r napközi 3 csoport
l óvoda 3 csoport.
Összesen 181 beírt tanuló + 63 óvodás 1997-ben.

Az oktatás délelőtti munkarendben történik. A napközis és egyéb
szakfoglalkoások délutan az iskolában, a sportpályrákon, a Faluhaz-
ban és a sportcsarnokban.

A község és az iskola

Csengele közseg Csongrád megyében Kistelektől n}lIV iranytan 10

km-re terül el. Lakóinak szaífla21'9O ro.
Az utóbbi évben sokat fejlődött az infrastruktrira. Gyarapodott az

új lakások szétma. A legtöbb, foleg falusi házban gazzal fiitenek és

egyre több helyen kötik be a telefont. Az űtháIőzat rendezett,
pórtalanított, szilárd burkolatu. A közseg rendelkezik napközis,

konyhás óvodával, gyógyszertarral, két körzetes orvosi ellátássa|
modern Falluházzal, ahol tornaterem is helyet kapott, rendezett
istoHva. Az önkormányzat takarékos, előremutató gazdátkodást
folytat. A közseg lakossaga sajátjának érzi az intézrrényt, mindig
szívesen láto gatrak eI hozzétk.

A statisztikai mutatók alapján 4-5 évig marad a jelenlegi
tanulólétszám.
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Szemé|ü feltételek

Az iskolai dolgozók létuámaz2 ffi.
A tantesh'ilet létszétma 17 fr, valamennyien szakképzett pedagógu-
sok. Tartósan ávol' 2 fr (Nagy Gáborné, Balazsné Némeü Emese),
szakképzett helyettesítésiik megoldott.

Munkalróri beosztás alapján: igazgató I fo, igazgatóhelyettes 1 fr,
tanító 5 fií, tanár 10 ffi - ebből 1 fr részfoglalkozású.

Pedagógiai segéderő: 1 fi gondnok, 1 fó gazdasgi ngyntéző,2 fo
takadtó, 1 iö karbantartó.

Kis közössegről van szó. Kialakult az egymás megbecsülésén és a
korrektsegen alapuló nevelőtestiilet. Remélem, hogy a demokratikus
légkör az iskolai vezetést is jellemzi. Ebből adódik, hogy a munkához
való üszony, munkafegyelem jó.

Rendszeresentészt veszrek a kollégrák szakmai képzéseken, NAT
felkészítésen.

Iskolánkban alapfokú művészeti oktatas is folyik, amelyben az
óvodaskortól a nyolcadiktg l24 tanuló képzi magát 4 szakon (zene,
dráma, képzőművészet, tÁnc, kerámia).

Iskolránkban a hitoktaást oszkílycsoportos osztásban végzk a
hitoktatók.

Trárgyi feltételek

Iskolankban 9 tanterem, 1 szárnitastechnikai terem és 1 gyakorlati
terem ta]álható. Tornatermi foglalkoásokat a Faluhazbanlévő 24 X
12 m-es tornateremben tartjuk, ahol öltöző, zllhanyoző áll a tanulók
rendelkezésére.

Az udvaron 20 X 40 m-es kéztlabdapálya, 9 X 18 m-es
röplabdapálya, ugró- és súlylökőhelyek állnak a tanulók rendel-
kezésere.

Felszereléseink, 8+l számítógép már nagyon korszerűek. Audio-
berendezéseink megfelelőek és az iskolarádió múködését segítik.
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Alapvető tanszerek, taneszközök megfelelőek, de az elhasanáló-
dás miatt rendszeres cserére, felujílásra szorulnak.

Az iskolai könyvtár közel 2000 kötettel váqa a tanulókat, bár
elhaszrálódás, elawlás miatt komoly selejtezést kell végrehajtani.

III. Az intézmény szerkezete, működése

Az ntézmény irrányításíért, műkö dése ért az igazgatő, távollétében az
igazgatóhelyettes felelős. Az óvoda vezetéseért a vezető óvónő felel.

A csengelei Önkormanyzati Képviselő-testület l5ll994. számú
hatarozatában e}fogadott Alapító okirat tartalma szerint az tntézr.nény

vagyona: ingóvagyon és a rábízott ingatlan-vagyon kezelői joga.

a Az intézmény ingóvagyona felett az igazgatő rendelkezik a szím-
vite§ törvény és az éves költsegvetési rendelet wabályai szerint.
f Az óvoda önalló szakfeladathoztartoző területén az óvodavezető
gyakorolja e jogokat.
r A gazdálkodási jogosítványok szerint azntézmény önálló gazdéú-

kodású és bergazdálkodású, maradékérdekeltségű szerv.
I Átahnos gazÁákodási jogkönel az iskolaigazgatő, óvoda önálló
szakfeladaton az óvodavezető, illetve az áltahlk írasban meghatal-
mazottak rendelkeznek.

A vezetőség tagiai: igazgatő, igazgatőbelyettes, közalkalmazotti ta-
nács vezetője (tagiai) - meghívottként munkaközösség vezetők,
diákönkormányzat v ezető, óvodavezető.

A vezetőség dönt az iskola dolgozóit érintő ügyekben, a
tanulókkal kapcsolatos döntések előkészítéseben, a szakmai munka
tervezésében, ellenőrzésében.

A munkaközössegek: Intézrrrényiinkben 4 munkaközösség működik:
l alsótagozatos,
r osáátyffinöki,
l természettudományi,
I humán.
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A munkaközössegek előkészítik és megszervezik a háziver-
senyeket, felrnéréseket. Segítik a pályakezdő pedagó gusok munkáját.
Fontos feladat a munkaközösségekén belüü artínyok egyensúlyának
megvalósíüísa. El kell érni, hogy tantestületiink jellemzői a követke-
zők legyenek:
- jó szakmai felkészültseg (önképzés, továbbképzések)
- problémaérzékenység, megoldókészseg,
- kulturált ütaszellem és magatartás.

A megvalósulas módjai:
- részletes tájékoztztás az iskola életéről,
- munkaértekezletek
- pedagógiai es szat<mai színvonal emelése (szakmai napok, nyílt na-
pok, továbbképzések),
- tamogatunk minden olyan kezdeményezé§., szeweződést, amely az
iskolai tartalmi munka fejlesáéset biztosítja.

Szülői munkaközösseg

Tagjait a tanév elsti szüő értekezletén válasáják a szülők. A
munkaközössegbe - létsáríltől ftiggően 2-3 rú delegálnak az osztá-
lyok. Tájékozódnak az okatás és nevelés helyzetéről, véleményt
nyilvánítanak. Segítik a tanórán kíviili programot, kulturális és
qportrendezvények lebonyolítását (ótékonysígi bráJ, farsang, Mikulás,
gyermeknap, stb.).

Iskolaszék

Az ntéartényben 9 tagú Iskolaszek működik. Üléseiken megtar-
gyauák az iskolai élet frbb eseményeit.

Diákönkormán}zat

A diákönkormányzat és az kanyttó nevelő feladata, hogy az oktató-
nevelő munkát segítő tevékenysegtiket tegyék még hatékonyabbá a
következő területeken:
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r he§i hagyomrányok ápolása,
l fejlesszék a tanulók öntevékenysegét, önállósagát,
a szewezzék az iskolai ügyeleti munkát,
r segítsek megvalósítani a szabadidő haszros eltoltéset,
l szervezzenek minél több játékos, pihentető, egészséges életmódra
neveléssel jaró pro gramot.

(folytatás a lövetlrpző számban)

Jz/,r*b
@ Ánzr}áan, a, %alu*íűan

a, 70 éo,"JaJ%iláníÁ ,ö"iá (rrurílée" lvtu-

úrz"íú a/ %nűtal. Ja??ín,
gu,urp/oÚrdlrrrísíí*tzurrr*JÁngz*};-tbarz

,/ő-áíi, *gá 
"úar/ 

*)r/-fu ra/ot" gl Áto

axúunk-árzzr;rlha.rrztnuá"ar.

a/ furrná ú,
gea/zsgleú, 8aá-80á $Áff n/lrűedjt4 a,
nryofuMu, gretlea.t

ffiráÚ,rarraBrré
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Drágultak a térítésköteles
orvosi eIlátások

A Magyar Közlöny 1997. évi II9. számában jelent meg a

Kormany I84lI997. (XII. 23). számú rendelete a térítési díj ellenében
igén,vbevehető egyes egészsegügyi szolgáltatások térítési dijairól. A
iogszabaly 1998. januar l-jén lépett hatalyba.

A rendelet két melléklete tartalmazza az éttakat, ezek közül a

lénl,egesebbeket közöljiik.

G é pj árműv ezetői alkalmas s ági vi z s gál at
- 10 év alatt 5000 Ft (másodíokon 8000 Ft)
- 10-60 év között 3500 Ft (másodfokon 5000 Ft)
- 6a-70 év lözött 1500 Ft (másodfokon 3000 Ft)
- 70 évfelett 800 Ft (másodfolnn 1500 Ft)

tr'éralkohol-vizsgálathoz véryétel 3 500 Ft

Lótlelet kiadása 2a00 Ft

Részeg személy detoxilmlása 2000 Ft

Részeg személy kijózanító állomásra szállítása 60a ft/km

Lőfeg,vert munkakörükből eredően tartani szándélazó, illetye tartó
személyek (I. csoport) lőfegnertartásra való egészségi alkalmas-
s á gának pszichológiai vizsgálata elvé gzett vizsgálatok szerint
30a0-7500 Ft (másodfokon 9000 Ft)

Lőfegtvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)
lőfegnertartásra való
- orvosi alkalmassági vizsgálat 3000 Ft (másodfokon 3500 Ft)
- pszichológiai alknlmassági vizsgálat elvégzett vizsgálatok szerint
3000-750a Ft (mósodfokon 7500 Ft)
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BENZINKúI n 06-601483 235

Nyítvatalúási és íigiyféffiosadá§i
időrn Cserrgielén

Hétfö-péntek 6,30 - 18,30
Szombat-vasarnap 7,30 - 18

ncnszsncnÁz (Május t. u,46.) E z§e zsz
Hétfő-péntek 8 - 9 Védőnőifogadóóra
Kedd 9 - 10 Gyermekorvosi rendelés
Szerda 14 - 15 Haziorvosi tanácsadás
Csütöriök 13 - 15 Terhes tanácsadás (négyhetente nőgyógyászat is)

Péntek 8-10 Gyógytorna

BLnlunzrnÜzlnrnx
Diszkont (Felszabadulás u. 28.)
Héttr 6,30 - 12

Kedd-péntek 6,30 - 16

Szombat 63a - t2
Vasarnap zárva

Erdősaiki bolt (Tanya 706.)
Hétfó-péntek 7 - 15

Szombat 7 - 12

Vasarnap zarva

Kis ABC (Május 1. u. 21.) 8 286 190
Hétfr-péntek 6,30 - 17

Szombat 6,30 - 13

Vasámap 7 - 10
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Ye5resbolt (Felszabadulás u. 20.) E 286 021
Hétfb-péntek 7 - I7
Szombat 7 - 12

Vasírnap záwa

FALUHÁZ (Felszabadulas u. 25.) E 286239

Hétfó

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

Szombat
Vasarnap

13-18 Tiársastánc
19-21 Asáaütenisz és biüard
09-16 Könyvtrár
17-I9 Néptánc
13-18 Trársastánc
1 5-20 Növényvédelmi tanfolyam
18-21 Teremfoci
09-16 Könyvtár
14-17 Grafika
l 6 -21 Növényvédelrni tanfo lyam
17-I9 Néptánc
l7-20 Népdalkör
19-21 Asztalitenisz és bilitárd
l3-14,30 Gyógytorna
18-19 Női torna
zárva
09-12 Teremfoci

FODRÁSZÜZLETEK

Baranyi lldikó (Arany János u. 6.) 8 06-301675 a79
Hétfi zfuva
Kedd-péntek 8 - 13 és 15 - 18

Szombat 7 - 12
Vasímap zárva
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Franczia Gyöngyi (Felszabadulás u. 18-) 8 06-30/683 465
Hétfb zfuva
Kedd-péntek 8 - 18

Szornbat 8 - 13

Vasarnap zérva

Turcsánné Sági Gyöngyi (Dózsa György u. 20.)
Hétfo 8 - 17
Kedd 7 - 16

szerda zárva
Csütörtök 7 - L7
Péntek 7 - 16
Szornbat 7 - 12

Vasárnap zárva

cyÓcysznnrÁ\ €etőfi u. 20.) 7 286120
Hétfi-péntek 8 - 16

Szombat-vasarnap záwa

ITALBOLTOK

Fortuna presszó (Felszabadulás u. 20.)
Hétfö-csütöítök 7 - 22
Péntek-szomht 7 - 23
Vasarnap 7 - 22

Korona söröző (Május 1. u. 52.) 8 286 063
Hétfi-péntek 7 -23
Szombat 7 - 22
Vasárnap 7 - 23
Palaclrozott italbolti rész:Hétfo-vasarnap 7 - 19

Öregmalom vendéglő (Felszabadulás u. 16.) 8 286 043
Hétfb-vasárnap 6,30 - 21
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MEZÓGAZDASÁGI BOLT (Felszabadulás u. 40.) E 286 155

Hétö-pentek 8- 16
Szombat 8 - 12
Vasarnap zÁrva

oRvoSoK
I. sz. háziorvosi rendelő (Felszabadulás 17.) a 286121
Hétfi 9-12 és 13-14
Kedd 9 - 12 és 13 - 13,30
Szerda 9 - 12 és 13 - 14

Csütörtök 9 - 12
Péntek 9- 12

II. sz. háziorvosi rendelő (Május 1. u. 23.) 8 286 009
Hétfr-péntek 8 - 12

Fogorvosi rendelő (Felszabadulás u. 3.) 8 286 aI7
Hétfr 13 - l7
Kedd 9 - 13

Szerda-csütörtök 13-t7
Péntek 9 - 13

pr,rgÁNrn HrvarA.L (Május 1. u. 34.) 8 286 140
Hétfr-kedd 7,30 - 11,30
Szerda 14 - 18
C§itörtök-péntek '1,30 - 11,30
Szombat és vasarnap zátva

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Petőfi u. 13.) E 286 033
(adócsoport), 286 065 (pénzügy), 286 1 65 (polgármester-jegyző)
Héf6-péntek 8 - 12
Építésügyi előadó fogadónapja: hétfó
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P O S T A (József Attila tér 1.) E 286 001
Hétfr-péntek 8 - 16
Pénzfelvétel l5 óráig!

R E N D Ő R S E G (Felszabadulás u. 11.) E 286 0Z0
A körzeti megbízott fogadóórája:
Páratlan §zÁmúheteken Szerda 8 - 10

SZEMETTELEP
Hétflo-péntek 8 - 12 és 13 - 16

Szombat 8 - 12
Vasírnap zárva

TAKAREKSZÖVETKEZET (Felszabadulás u. 17lA.) 8 286 031
Hétfr-csütörtök 7,30 - 1,2 és |2,20 - t5
Péntek 7,30 - 12

rÁp_rnx.q,RMÁNynol,r (Arany János u. 6.) 8 286 24t
Hétfö zálrva
Kedd-péntek 7 - 16

Szornbat 7 - 12
Vasárnap zérva

TERMENYDARÁLÓ (Arany János u. 1/B.) 8 286 002
Kedden és csütörtökön 6-tól egész nap

VIDEÓTÉKA

Franczia Gyöngyi (Felszabadulás u. 18.) E 06-30/683 465
Hétffi 17 - 19
Kedd-péntek 8 - 19
Szombat 17 - 19
Vasárnap 16 - 18

Nagy Tamásnó (Vadgerlés u.
Hétffi-vasarnap 16 - 20

l1.) 8 286265
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]Yyíapbq bajnok§ííg

DóGzí Jáno§ úira a
G§rrc§olt

Harom hónapospiherrő utan a Korona sórözőben újra megmér-

kőúeka nyíldobó legények. A hossá sztinefirek köszönhetően most

nagy volt az érdeklődés,12 versenyző nevezett.

Ikikettben DőcÁ János lett a bajnok 35 ponttú, űgy, hogy a 8
körben teljesen kiralaa a ábáját. A nagy esélyes, Vígh Attila csak

második tudott lenni 85 pontjával. A harmadik helyen Vígh Csaba

végzett 120 ponttal.
Sima 50l_et már régen játszottak, most ez is sorra kertilt. Első

Csókási Tibor lett. Az új versenyzőnek szilmító Horváth Zsol1 2I
pontjávat a második, Vígh Csaba 31 pontjával, a harmadik helyen

végzett.
A most másodszor megrendezett dupla ki-beszállós 301-ben

DőcáJános győzedelmeskedett. A második helyen döntetlen alakult

ki, Tóth Györgynek és Horváth Zsoltnak ís 2-2 pontja maradt. A
harmadik helyezettVígh Csaba lett 40 pontjával.

Shanghai-ban szintón Dőczí János lett a bajnok, 152 pontot ért

el. Csókási Tibor 102 pontja csak a második helyre volt elegendő.

Vígh Attila harmadik lett 84 pontjával.
Legtöbb pont dobásíban (high score) új bajnokot avattak Vígh

Csaba szemelyeben. Ó slg pontot ért el. Vígh Attila 509 ponttal

második, Csókási Tibor 478 ponttal harmadik lett.
M. M.



Ezí írtók Csengeléről 15 éve:

Mozgalmas
napok a téeszekben

Csak a reggeü köd jelzi Csengelén, hogy tél van. A hőmérseklet
a 10 Celsius-fok felé közeledik, előző nap tuenrÉgy is volt. Az
Aranyhomok Tsz kö7ponti irodájaban Auer Mihály elnökhelyettest
találom.

- A silóvetés alá szőtjek gépeink a szerves trágyát. Sok szarvas-
marhát tenyésztiink, a tagok egy másik csoportja az istáilóhoz hordja
aszalmát.

- Mísfelé a szőlőt is metszik.
- Nálunk is a végéhez közeledik a metszés. Kihasználtuk az év

első napjaiban a kellemes időt.
- Nem frlnek, hogy megfagy később?
- A metszést mindenhogy el kell végezni. A fagytól egyébként

idén is tartunk. Jó okunk van rá, az utóbbi években rendre sok kárt
okozott nekiink. Volt olyan esáendő, hogy május derekán fagyott
meg a szőlő. A jó időben fejlődésnek indulnak a növények, s ha
utiána hirtelen lehű az idő, megfagyhatnak.

- Egyéb munka?
- Gépeink jaűtjak a fiildutakat. Ezt minden télen meg szoktuk

csinii]rri. Ezek a ftrldukk a mi szállítási útvonalaink, a téesz gépei
rontjak el őket. Jaűüísukat ezért is kötelességtinknek érezztik, hogy
az arrafe|é lakóknak jobb közlekedést biztosítsunk. Van még egy
nagyobb munka: romos tanyákat számolunk ftil.
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- Miért van erre sziikseg?
- Csengelén talan még rendszertelenebbtil épültek a tanyák, mint

m,ásfelé. A távolabb eső teriiletekről elköltözik a lakossag, de eladni
nem tudják az épiileteket. A nagyobb gépek munkáját üszont
akadétyozzÁk a visszamaradó romok. Amelyrk háfről a közsegi
tanács leveszi aháaszémot, aá folszrámoljuk.

- Mennyibe keriil egy-egy romot eltakarítani?
- Eglúez ttlbb, Áásikhoz kevesebb költseg kell. Atlag 3a ezet

forintot számolhatunk. Attól fiigg, van-e sok tuskó körülötte.
- Mi történik a bontott anyaggal?
- Amit össze tudunk fiírészelni, aá ftiltiize§tik a baromfitelep ka-

zánjában. A gally, a fuskó egy ftszét váüalkozó tagoknak adjuk oda
azÉít, hogy eltakarítsak a teriiletről. A tanyaterület persze még évekig
nem terem rendesen, de mar az is nagy előny, ha nem kell a Rábákkal
a romot kerülgetrri.

A gépműhelyben is zajlsk az élet. A szerelők éppen egy elevátor
véuáthegesztk.

- Ilyen fajtát sehol a világon nem lehet kapni - mondja az elnök-
helyettes. - Elhatározhrk, hogy megcsináljuk magunknak. Egyébként
a téü gépjaűtások súnijében vagyunk.

- Mostanában kevesebbet vásarolnak, többet jaütanak a gazda-
sagok. Önök is?

- A mi gépparkunk is elöregedőben van. Részben pénzügyt
okokból nem vásárolunk új gépeket, részben azért, mert nem is lehet
olyan középgépeket kapni, ami a mi talajainkra megfelelő lenne.

Nagyon vártuk, hogy a BKR bhozza a ZT 300-as német
&aktorokat, ez azonban mar évek óta huzódik. Pedig nálunk a
szervestrágya-szórás elengedhetetlen eszköze a középteljesítményti
traktor. Az alkatrészellátas sem megfelelő. Mi úgy próbálunk segíteni
a gondon, hogy magunk szétbontjuk a kiselejtezett gépeket, és a még
haszrá]ható alkatrészeket elraktarozzuk, ha sztikseg van rájuk,
ftilhaszrráljuk.

T. L.

(Megielent a Délmaglarország 1983. január 20-i számában)
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Csengele t&íéneti
kronológiáia XVII.

1995

Januar 2-én megkezdi akanzervgyárban a termelést a Szigma-Pack
Kft.
Janurár 13-án megalakul a "Csengeléért" Egyesület.
Januar 31-én megalakul a Csengelei Gazdakör
Június 3-5. között kerül megrendezésre az első csengelei Falunapok.
Megszűnik az Erdősarki iskola.
Az év folyamán 17 gyermek születik, 53-an meghalnak, 12 hiuas-
sagot kötnek.

l996

Marcius 4-én Kiss Nándor mezőgazdasagi boltot nyit.
Mrircius 9-i nőnapi bálon mutatkozik be nyilvánosan a citerazenekar
és az asszonykórus.
Április 21-én a Korona söröző rendez elsőként nyíldobo (darts)
bajnoksagot.
Május 25-énátadjtt< a Vetter Kft.hűtőhazát.
Május 25-2?. között zajlik le a második csengelei Falunapok.
Augusztus 11-én Csongrádon lep fe}a citerazenekar és az asvohy-
kórus. Ez az első vidéki fellépésiik.
Auguszfus 15-tő1 Kovács Péter kisteleki plébánost bazák meg a
csengelei plébánia vezetésével.
November hónapban elkészül a temetőben az urnafal.
Az év folyaman 13 gyermek születik, 41-en meghalnak, |3 hénas-
ságot kötnek.

Molnár Mihály

(vége)
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fiirbetéscl<
Elveszett 3 éves, vágott ftilű, kaukrázusi juhász szuka kutyám. A meg-
talalónak 5000 Ft jutaknat adok!

Tisóczki Ferenc
Csengele, Árpad u. 3. 8286 158

Hórom hónapos, kaulaízusi juhász fajtájú szuka kiskutya 400a Ft-ért
eladó.

Ifi, Vörös Rudolf
Csengele Tanya 504.

Fólia vagy műhely fűtésére alkalmas 6 db radiátor eladó.
Erdeklődni lehet Novák Jenőnél a Csengele, Tanya l47. szám
a|att.

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köIes kis és nagl tételben,
tovdbbtí tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútdl-
loruísnól Iévő Kísbeíérő termény boltjóban (Kísíelek,Tanya 312.).
Nyina 6-tól 18 órdig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Gyermeksorozat, ballagós, eskiivőlakodalom, egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, .íilrrek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vólaszíékban kaphatók !
- Fényképezogép javítás, szaktanácsadds.
- Filmkidolgozás 1nap alaű!

Nacsa Jánosn é fé ny képé s z
Kístelek, Kossuth u 16.

rádíóa0G60/488 324 7(este) 329 659
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Shell gázcseretelep nyíIt a Csengele, Tanya 581. sám alat! a
konzervryárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óníig.

Csáki Lá§dó

Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom. Ezen kívűl szivattyúk
javitását és felújítását, valamint terménysállító csigák készítését rövid
határidóre vállalom. Varga Mihály Kistelek Tanya 345. 18259 990 rádió
a 06-201364 061.

Tdp-takarmóny kereskedesemet PB-góz, tüzelőanyag és epítőanyag
(betongerenda, cserép, tégla, kőpoí, cement, mesz, faanyag, sóder stb.)
átusítóssal bővítettem Előrendelés esetén néhóny napo§ hatóridővel
hózhoz szóllítom a megrendelt anyagoL Gyors khzolgóIós, kedvező
órak!
A nyinanruúsi rend: keddtű péntekig 7-től 16 óróig, szombaton 7-től
12 óróig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
E286 024 ródióa 0G60/480 678

Családi eseményekre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lásztótól a Csengele, Petőti u. 20.
szám alatt.8286 082

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

Dénes Balázsvállalkom
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport taínogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosída: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. 1l. Fel. szerkesáő: Kontesz Jóxefrré


