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Mí lett a sorso cl. csengeleí
szürkemerho gulyának?

Az elmúlt év szeptemberében ldzök a Csengelei Krónika egl interjút
a volt Arartyhomok Mezőgazdasági Szövetlcezet elnókével. Á
beszélgetésben szó volt a szürlremarha gulyáról is. Akkor az jelent
meg, hogl a Hungaropegazus l{ft. nyerte el az állományt. Azóta
nem hallottunk fetőlak semmit. Lapunk eglik olvasója akadt rá a
Heti Délkelet című lap Íwa. január ]8-i számában az alábbi írásra,
melyből megvilóglik a jobb sorsra érdemes állatok helyzete.

Iíullanak a marhák Biharugrán

Több mint kétszaz szarvasmarha" közötfiik sziirkemarhak legelnek
Biharugra közelében, a Körös-Maros Nemzeti Park területén. A
Csongníd megyei Csengeléről szállítottak át a jőszágokat Eszakkelet-
Békésbe; intenzíwől extenzív állattartásta téít át a szegedi
trrlajdonosuk. Csakhogy eddig ta marha pusáult bele az életmód-
váltasba. Dr. Bodrogközi Zoltén állatorvos felhívta a nagykereske-
delmi vállalat vezetőjének figyeknét affa: nem ártana, ha némi
lucernát és abrakot aőna az állatoknak. A gondot csak fokozzq hogy
az ntézkedésre köteles önkormányzat a közeli Zvdany hullataroló-
jába vitette el a tetemeket, aminek nem örülnek az ottaniak, Annak
ellenére, hogy Biharugra polgármestere, Kiss Zaltán az előző
ciklusban Zsadény polgármestere volt. Bai Zsolt jegyző elmondta: az
lesz a megoldás, hogy Biharugra, Zsoidány, Gesá, Mezőgyan és
Körösnagyharsány közösen épít hullatarolót. Dr. Joó Jenő megyei
fbállatorvo s maris trimo gatja az elképzelést.

Hogy mennyi kár keletkezett, még kérdéses, hiszen nehéz
megállapítani a szürkemarhak genetikai értékét - nem beszélve az
állatok lesoviinyodásaíól. Mindenesetre ma 120-150 ezer forintot ér a
piacon egy kifejlett szarvasmarha.

(d. l.)
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A csengelei Általanos lskola
pedagógiai programia lll.

. A 2-8, évfolyamon a felévi értesítőben és az év végi
bizonltványban a következő tantargyakból elért eredményeket
minősítik:
a) A kótelező tanítósi órák tantárglai kózül:
r 2. és 3. évfolyamon: magyaí nyelv, magyaí irodalom, matematika,
tarsadalmi ismeretek, természetismeret, ének-zene, tánc, vizuális
kulturq technika, testrrevelés
r 4. évfolyamon: magyff nyelv, magyaí irodalom, matematika,
ársadalmi ismeretek, természetismeret, ének-zene, tánc, dráma,
vizuális kultura számítástechnikq technik4 háziratá§an testnevelés
r 5, és 6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen
nyelv, matematika, társadalmi ismeretek, természetismeret, ének-
zene, |ánc, dráma, vizuális kultura, számítástechnika, technika,
hártarásiraíl testnevelés
I 7. és 8. édolyamon: magyaí nyelv, magyílí irodalom, idegen
nyelv, matematika, tarsadalmi, állampolgári és gazdasagi ismeretek,
emberismeret, biológia és egészsegtan, firldiink és környezet[ink,
ének-zene, tiánc, dráma, vizuális kulíura, mozgóképkultura és média-
ismeret, számítástechnika technika, bááartá§ar1 testrrevelés, fizika,
kémia.
b) A nem kdtelező (választható) tanítási órák tantárglai közül:
r 2-8. évfolyamon: idegen nyelv
r 3-8. évfolyamon: számítastechnika
r 4-8. évfolyamon: dráma és színjáték.
l A tanulók magatartá§ának értékelésenél és minősítésénél az 1-8.
édolyamon a példás (5), jó (4),változő (3), rossz (2) érdemjegyekét,
illetve o sztály zatokat akalmazzék.
r A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a frlév és a tanítási év
végén az osztályfonök osáályzattal minősíti és eá az értesítőbe,
illetve a bizonltvrányba bejegyn. A 2-8. évfolyamon a tanuló
magatartásat az outály{onök minden hónap végén érdemjegyekkel
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értékeü. A magatartas feléü és év végi osztályzaát az osáályftnök
az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapjan állapítja meg.

Vitás esetekben az osáályban tanító nevelők többsegi véleménye

dönt az osztályzatról. A frlévi és az év végi osztáIyzatot az értesítőbe

és bizonyítvanyba be kell jegyezri.
+ Az iskolában a magatartás értékelésenek és minősítésenek köve_

telrnényei a következők:
I Példás (5) u a tanuló, aki:
- a házirendet betartja
- a tanórán és tanórán kívül példamutatőan, rendesen viselkedik
- kötelessegtudó, feladatait teljesíti
- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti
- tisáelettudó
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny,
segítőkészen viselkeük
- az osztály és az iskola közössegi életében alctívan résá vesz
- óvja és védi az iskola felszereléset, a környezetet
- nincs írásbeü figyelmeáetése, megrovása.
l Jó (4) az a tanuló, aki:
- a háeirendet betartja
- a tanórán és tanórán kívüli foglalkozísokon rendesen viselkedik
- feladatait a tőle elvarható módon teljesíti
_ feladatokat önként nern, vagy ritkán vállal, de aráhaottakat teljesíti
- az oszláy yagy az iskolai közösseg munkájában csak felkérésre,
biáaásravesz részt
- nincs írásbeü inüe vagy megrovása.
I Yátoző (3) u a tanuló, aki:
- Az iskolai hazirend előírásait nem minden esetben tartja be

- a tanórán vagy a tanórán kívül többször üselkedik fegyelmezetlenül
- feladatait nem teljesíti minden esetben
- előfordul, hogy tarsaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva
- a közösseg, az iskola uabáúyalhoznehezen alkalmazkodik
- igazolatlanul mulasáott
- osárályfönöki inttilie van.
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l Rossz (2) u a tanuló, aki:
- a házirend előírásait sorozatosan megsérti
- tbladatait egyaltalén nem, vagy csak ritkán teljesíti
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen
- tarsaiva| a fe]nőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván
riselkedik
- riselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést akadályozza
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt
- több szaklanári figyelmeáetést kapott, illetve van osáályfbnöki
megrovása vagy ennél magasabb foku btintetése.

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztáIyza-
tok elérésehez a felsorolt szempontok köáil legalább hiáromnak az
e gyüttes megléte (vagy megsertése) sziikseges.
e A tanulók szorgalmának értékelésenél és minősítéseqél az 1-8.
édolyamon peldas (5), jó (4), váitoző (3), hanyag (2) érdemjeg}eket,
illetve o sztályzatokat akalmazzék,
l A tanulók szorgalmát az l. évfolyamon a ftlév és a tanítási év
végén az oszta|yfonök osztáLyzattal minősíti és azt az értesítőbe,
illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 2-8. évfolyamon a tanuló
szorgalmát az osztalyfonök minden hónap végén érdemjegyekkel
értékeü. A szorgalom felévi és év végi osztűyzatát az osrtályfonök az
érdemjegyek és a nevelőtestiilet véleménye alapjrán rillapítja meg.
Viüis esetben az oszt:ályban tanító nevelők többsegi véleménye dönt
az osztályzatról. A frlévi és év végi osztáIyzatot az értesítőbe és a
bizonyítvtányba be kell jegyezni.
l Az iskolában a szorgalom értékelésenek és minősítésenek
követelményei a következők:
r Példás (5) u a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nffit
- tanulrnányi feladatait minden targybol rendszeresen elvégzi
- a tanóriákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat
elvégÁ
- munkavégzése pontos, megbíáató
- tanórán kívüli foglalkoásokon, versenyeken önként résá vesz
- taneszközei tisztak, rendesek és ezeket a tanítási órákra mindig el-
hoz.za.
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! Jó (4) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulrnanyi
teljesítményt nyujt
- rendszeresen, megbíáatóan dolgozik
- a tanórákon többnyire aktív
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken
való részvételt önként nem vagy ritkan vállal, de az ilyen jellegű

megbízatást telesíti
- taneszközei tiszták, rendezettek.
f Yáltoző (3) u a tanuló, akinek:
- a tanulrnanyi teljesítménye elmarad a képességeitől
- tanulrntányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait
nem mindig teljesíti
- felszerelése, hazi feladata gyakían hiányzik
- érdemjegyeit, osztál1r;atait több tantágybol is lerontja
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórákon többnyire csak figyel-
meáetésre, felügyelettel dolgozik.
l Hanyag (2) u a tanuló, aki:
- képessegeihez mérten keveset tesz tanulmányi eredményei érdeké-
ben
- az előlrtkövetelményeknek csak minimális szinten felel meg
- tanuknanyi munkájában megbízhatatlarr, figyelmetlen
- feladatait folyamatosan nem végá el
- felszerelése hianyo g taneszközei rendetlenek
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el,
annak ellenszegiil
- ftlévi vagy év végiosztályzata valamely tantargyból elégtelen.

A szorgalom elbírrálásakor 2v egyes érdemjegyek, illefue osztátyza-
tok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább hiáromnak az
együttes megléte (vagy megsertése) sziikseges.
e) Tanulmányi tevékenységformók a tanulmónyi alapidőre., csak
hagyományos évfolyamokra épített tanulócsoportok (osztályok) mú-
ködnek, ezeken belü bizonyos tantargyaknál (technika, számítástech-
nika-informatika) alkalmazunk csoportbontást. Az itt zajIő tevékeny-
séget a helyi tanterv részletesen tartalmazza.
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í) Jutalmazási formák:
o tanév közben: szóbeli írasbeli, közösség előtt elhangzó dicséretek,
o sáályfiinök\ igazgatői, nevelőtestiileti szinten
l tanév végén: ballagáskor a nyolc év alatt kiemelkedő teljesítményű
diákok részére díszoklevél és a "Csengelei Iskoláért" emlékplakett
, éyzáLíő alkaknábol: jutalomkönyvek, oklevelek kiemelkedő tanul-
mányi, magatartási, szorgalmi, sport és egyéb tevékenységért. Az év
tanuloja o sztályonként.
g) Elmarasztalási, feglelmi felelősség: a Kt. 70. §-a atapján.

7. Tehetseggondoás, beilleszkedés

E tevékenység első és egyben nagyon fontos fá.zisa hogy a
pedagógusok minél előbb felismerjék a tehetsegeket. Ehhez ismerni
kell azokat a tulajdonsagokat, melyek a tehetseg-ígéretre utalnak
(testi, fizikai idegrendszeri, intellektuális, értelmi, emocionális, stb.).
A szülőkkel ttirtént megbeszélés után kell a környezeti feltételeket
megteremteni. A tehetséges tanulók oktatása során elkerülhetetlen a
differenciáüs módszerek alkalmazása. A tanórai és a tanórán kívüü
fo glalkozásokon (szakkör, önképzőkör, kiscsoport) biáosítani kell a
versenyeáetést, versenyekre való felkészülést. A beilleszkedési
problémakkal kiizdő tanulók esetében mindenekelőtt a család, a
szülők meggyőzéset, nevelőmunkába történő bevonásat kell megol-
dani. Hatékony eszköz a rendszeres taliálkozás, beszélgetés,
kapcsolatteremtés (családlátogatás, sztilői értekezlet, nyflt családi nap,
stb.). A kudarcnak kitett tanulóknak korrepetálást hetí 2-4 órában
kell biáosítanunk a továbbhaladás szempontjából fontos tantargyak-
ból (magyar, matematika, stb.).

8. A gyermek- és ifiúságvédelemmel összeffiggő pedagógiai tevé-
kenyseg

A gyermek- és ifúsagvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de
lailönösen a GYlV-felelősnek és az osztályffinöknek a feladata.
r Ekodleges és meghatfuoző tennivaló a prevenció (megelőzés). A
gyermekek életkörülrnényeiben tapasáalható veszélyeket, fejlődéstik-
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ben tapasáalható rendellenessegeket időben fel kell tárni és azonnal
jelezri kell az illetékeseknek (osáályíonöknek, GYlV-felelős neve-

lőnek, igazgatőhelyettesnek, gyámügyl előadónak). Sajnos gyakran

előfordul, hogy a szülővel szemben kell a gyerek érdekeit védeni,
jogait képüselni. Ilyenkor elkerülhetetlen a védő-óvó intézkedések

meglétele.
f Az iskolai gyermekvédelem alapvető pedagógiai elvei között első

helyen kell megemlíteni a gyermek személyiségének megismerését.

Beszélgetés, Őszinte érdeklődés, diszkréciÓ, pedagógiai infuíció,

megértés, mind hozzájarul a személyiségzavarok lekiizdésehez.
l Pedagógiai eszköztarunkból nem hianyoztrat az iskolai élet

vonzóvá tétele sem, amelyet a tevékenysegek kiszélesítésevel érhe-

tijnk el.

9. Szabadidő iranyítása

a) A szabadidő telhet játékkal, művelődéssel, sporttal, munkával,

uőrakozással. Komoly szerepe van e tevékenysegi formakban a

diákönkormányzatlak, de fontos a gyermekeken kíviil a sziilők,
nevelők részvétele.
b) Intézrnénytinknél ezen tevékenységformák:
- szakktirök, múvészeti fo glalkozások
- sportolási és testedzési lehetősegek (DSE, tömegsport, osáályok
közötti bajnoksagok, verrenyek, sportrrapok, téü Fenyő Krpu,
tanulrnanyi kirandulasok, nyari táborok)
c) Rendszeresen igénybevehető szolgáltatások:
- videónézés, könyvtárhasanálat, stb.

- sziinidei programok - kirandulás, táboroás
- szórakozási alkalmak, "Szülők-nevelők az iskoláért" bál, farsangi
vigassagok).

10. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések

 t) A pedagógiai program érvényességi ideje:
a Az iskola első ízben 1998. szeptember 1. napjától szervezi meg
nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapjén - a helyi
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tanten- kir,ételével.
r A p€dagógiai programbantaálbatő helyi tantervet 1998. szeptem-
ber 1. napjától az első és hetedik évfolyamon, majd eá követően
felrnenó rendszerben vezetik be.
l Ezen pedagógiai program érvényessegi ideje nyolc tanéwe - azaz
1998. weptember 1. napjától 2006. augusztus 31. napjáig szól. A
]005-2006. tanév sorarr a nevelőtestiiletrrek a pedagógiai progfttm
teljes - minden fejezete kiterjedő - felüvizsgéúatát, értékeléset el kell
régeznie és sziikseg esetén ezen p§dagógiai programot módosítani
kell vag,v teljesen új pedagó giai programot kell bevezetni.

B) Á pedagógiai program értékelése, felülvizsgólata:
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok
megvalózulását a nevelőtestiilet folyamatosan vizsgálja az alábbiak
szerint:
l a nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott
a szalaaúrok) minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai
programban megfogalmazott általanos célok és követelmények
megvalózulását
l a negyedik, a hatodik és a nyolcadik évfolyam végén minden
tanüírgybol lol kell mérni, hogy a helyi tanterv szerinti oktatásban
ré sztrzevő tanulók az elő lrt tantervi kö vetelményeket milyen szinten
teljesítik
l a nevelőtestiilet felkéri az iskolaszéket, hogy a pedagógiai
programban leírtak megvalósulásat legalább harom évente (2001-ben,
2004-ben és 2006-ban) mindenképpen átfogóan elemezze.

C) A pedagógiai program módosítása:
r A pedagógiai program módosításara:
- az iskola igazgatőja,
- a nevelőtestíilet bármely tagja,
- a nevelők szakmai munkaközössegei,
- az iskolaszék, valamint a iskola fenntartója tehet javaslatot.
l A sziilők és a tanulók a pedagógiai program módosításat
közvetlenül az iskolaszék szülői, illetve diákönkormányzati képviselői
iftjan az iskolaszéknek javasolhatjak.
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l A pedagógiai program módosítását a nevelőtestiilet fogadja el és

az a fenntartó jóvahagyásaval válik érvényessé.
I A módosított pedagógiai programot a jóvtíhagyást követő tanév
szepternber 1. napjától kell bevezetni. (1998. 09. 01.)

D) A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala:
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő
számára megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példránya a
következő személyeknél, illetve intézrrrényeknél tekinthető meg:

- az iskola fenntq{qiárylt
- az iskola irattarban
- az iskola nevelői sznbájában
- az iskola igazgatőjanál
- az igazgató helyettesenél.

(a ttivéitezO sámban a mellékletekkel folytatjuk)

Etbontjárí a feleslegies
osZlopolíat

A Csengelei Krónika előző számában írtam a csengelei
telefonpózná+ból álló erdőről. Azőta Török Pál project manager
válaszolt a DELTAV Rt. nevében:

"Tájékoztatom, hogl a naUÁr RT beruházásában 1997. évben

történt hálózatfejlesztésre, bővítésre a kancessziós szerződésben
elvárt teljesítések miatt került sor Csengele területén.

Az újonnan megépített helyi hálózatra történő átterhelés után
nyílik lehetőség a régi fóldfeletti hólózat selejtezésére, majd
bontására.

A bontást 1998-ban tervezem elvégezni, de ennek várható
időpontját még nem ismerem,

A bontós megtörténtéig kérem a lakossóg türelmét."
A v áIasz me gnyugtató számomra.

N. N.
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Féléui uir,sga - WíuJsnúmú
kOuönséggcl

Felemelő érzés, amikor százharmncegynehan! gyerek izgatottan
zsongja köriil a Faluhazat, készülvén a megmérettetésre és a ftlévi
|egyek megszeriérere. A Hammidó Művészeti Iskola tanulói: iznját-
wók, tancosok, zenészek, grafikusok ugyanúgy izgultak a jegyek
miatt, mint a matematika vagy történelem targyak ftléü érdem-
jegyeiért.

Hát ezért volt a nagy stirgés-forgás, de nem utolsósorban a
nézőtéren ttirelmesen várakozó anyukrák és apukak kedvéért; hiszen
nekik is meg kellett mutatrri, miért járnak el heti egyszer vagy kétszer
a foglalkoásokra hónapokon keresztül a csemeték.

Czirokné Krizsan Zslszsa, a csengelei művészeti csoport vezetoje
és Heim Géza, az Átahnos Iskola tgazgatőjanyitotia meg a l.usgát,
köszöntve Dobcsínyi L^^őt, a művészeti magániskola igazgatőját,
aki a felév lezeriása céljábol érkezett Csengelére.

Először a kis színjátszók léptek fel egy szép népmerevel, melynek
címe: A kőleves volt. A gyerekek a saját maguk késátette díszletek
között eléggé otthonosan mozogtak, érces hangjukat a terem
r,égében is lehetett ha]lani. A felkészítő tanár Pálinkásné Kordás
Agnes volt.

A következő előadók a furulya és rézfrrvós tanulók voltak,
Czirok Zoltán által felkészífre. Az én ízlésemnek jobban megfelel, ha
több hangszer szólal meg egyszerce, ezért jobban tetszett a két
kvartett előadása, de természetesen ez egy felévi vizsga volt,
mindenkinek egyénileg kellett baonyttana ügyességét, talpraesett-
segét, amit a fuvósok meg is tettek.

Természetesen.v előképzősök sem maradhatüak ki a forgatagból,
kedves tancukkal mosolygós örömöt csaltak a szülők és nevelők
arcára.

A sztinetben Czirokné Krizsán Zxlzg megnyitotta grafika és
kéznűves tanszak kiállítasat. Nagy sikert arattak a napraforgós és a
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ragasáott virágcsendéletek. Felkészítő tanáíjuk Fejes Sándor volt. Az
agyagfigurak és edények közü a dinoszauruszok vitték elapálmát, a
felkészítő tanár Lantosné Horváth Irén volt.

A sztinet uüán következett a "nagy" sznjátszők előadása. A mű
címe: A libatoppi bajuszverseny, melyben egy szerencsetlen mó-
don elveszített 107 cm-es bajusz furfangos üsszaszerzéseről volt
sző, azért, hogy résá vehessen a király a bajuszversenyen. Az
előadók kedves stflusan és Pigniczki Anikó megszokott humorán
nevetve a gyermekszinhazak hangulatát varazsolták egy ftlórara
Csengelére. Sajnos jövőre mar nem színesíthetik a drámások
tanszakát, mivel elballagnak, de reméljtik, lépnek a helyiikbe hasonló
tehetségek.

Remek produkcióval álltak elő a néptáncosok is, ismerős
ktirtancok után olyan kiemelkedő előadókat néáetttink meg, amilyet
nagyon ritkan lát a csengelei közönseg. Szabo Attila és Pálinkás
Gergő botos tánca messze kimagaslott az eddigi néptánc fellépések
közül. E nehéz táncot Rényi László tanította be.

Ismételten tanúbizonysagot tettek a kicsi és nagy társastáncosok
tudásukkal. A rumba, amit táncoltak, ízlésesen koreograf;ílt és

előkészített volt. A nagyok közül kiemelkedően táncolt például Barna
Attila tavaly végzett nyolcadikos tanuló. Úgy gondolom, ha az
iskolából kimaradt gyerekek itt, a művészeti iskolában keresnék a
tehetsegtik kibontakozásat, még nagyon sok lehetőseggel gazda-
godna a falu, és ez emelné a kulturális színvonalat. Reméljtik az is
eljön egyszer, amikor nemcsak általanos iskolások, hanem felnőtt
tagjai is lesmek a magániskolanak. A lehetőség megvan rá, csak élni
kell vele.

Délutan ftl ötre fejeződött be a műsoros vizsga, mindenki
elégedetten hagyta el a Faluházat, hiszen eredményesen zárult a nap.

A továbbiakban folyamatosan készülnek a különfele tanszakok a
megmérettetésekre. Először a március 14-én megrendezésre kertilő
Művészeti iskolrák talákozőjara, ahol közel tizenegy település mérheti
össze tudásít és felkészültsegét, majd pedig az évvégi zráróvizsgával
fejezik be ezt a tanévet.

Lantos István



A Csengelei Polgárőr Csoport 1998. március 7-én
(szombaton) 19 órai kezdettel birkapörkölt vacsorás

rcndez a csengelei Faluházban!

Feltép
a WenIuJ F aniln énphpug,
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éÁ Dnhin BéIe hrrntdlta.

A zenét a G §A\ ltK ltl zenekar szolg áltatja.

& A fumbolafődíja: l0 napos görögorszógi
kirándulós bussaal, 2 személy részére.

Jegyek elővételben válthatók
a Korona sörözőben (Május l.
utca 52.) mércius 5-ig bezárő-
lag 1200 Ft-os egységárban.
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@Foci krónika

Beindultak az edzőmecc§ek
1998. január 25. Csengele - Kístelek 3:2 (1:0)
Csengele: Tóth, Szabó, Ambrus, Túri, Kovács (Haraszti), Pataki,
Heim, Muhel Zs. (Vincze F.), Gór4 Vígh T., Koncz.
Csengelei gólszerzők: Koncz (2), Vígh T.
Ót gók rúgtak a csengeleiek, mégis szoros lett az eredmény
(" Kisteleki" gólszerzők: Túri, Muhel).

1998. február 8. Csengel e - Jászszentlászló 6:2 $2)
Csengele: Tóth, Szabó, Ambrus, Turi, Heim, Pataki, Kun-Szabó,
Muhel Zs., Hatasái, Vígh, Koncz. Csere: Vincze F., Kovács, Ben-
csik.
Csengelei gőlszeruők: Heim, Túri, Koncz,
Haraszti.

Grezsa (öngól), Pataki,

Kun-Szabó Tibor

Hirbetésel<
Phiüps színes televÁő, 55 cm-es képátmérővel, teletextes, menüs,
kibontatlan dobozban, 1 év garancával eladó 66.000 Ft-ért. Telefon:
06-301676 256.

Leglen tagja a Favarit videókólcsönző (Vadgerlés u, l I.) Hubjának!
Tagsógi díj havonta 20a ft, Kölcsönzési díj 240 Ft, klubtagolcnak
180 Ft.

Nag Tamásné

Philips hi-fi torony (130'Wattos rádiós erősítő, lemezjátszóo 2 db
egyl<azettás deck, 2 db 40 Wattos hangfal) eladó 50.000 Ft-ért.
Erdeklődni lehet a 06-301676 256 telefonszámon.
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Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást (l5,mazsűg),
Ford Transit mikrobusszal személyszálütást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csokási Ferenc Csengele, FelszabaduLás v 26. g 286 1 0?

]97]-es éujáratú, I300 köbcentis Volkswagen bogár friss
műszakival, metáll festéssel, szép állapotban (második tulajdonos),

szervízkönwet 295.0aa Ft-ért eladó. Érdeklődni a 06-30/676 256
telefonszámon lehet.

A kelőpataki majornál lévő, 380 volttal működő terménydaráló
(here és csöves) eladó. Erdeklődni lehet Tisóczki Imrénél a
Csengeleo Tanya 184. szám alatt.

Árpa, kukorica, búza, zab, rozs veíőntag, köles kis és nagl tételben,
tovtíbbá ttípok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútil-
lotruísnál levő Kisbetérő terménybokjában (Kistelek, Tanya 312.).

Nyitva 6-tól I8 órdig. Hétfő szünnap.

Foíó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Gyermeksoíozaí ballagós, esküvőJakodalom" egléb rendepé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, ftlttuk, elemek, albumok, képkeretek nagl
v álaszíé kban kaph at ó k !
- Fény képezogép j avíttís, szakíandcsadás.
- Filmkidolgozós 1 nap alatt!

Nac s a Jóno sné fény kép é sz
Kistelek, Kossuth u 16,

ródióahG60/488 324 7(este) 329 659



-76-

Fótia vary műhety ffitésére alkalmas 6 db radiátor eladó. I{rdeklődni
lehetNovákJenőnél a Csengeleo Tanya |47. sámalatt.

Mindennemú szemes termény tisáítását vállalom. Ezen kívül sávattyúk
javítását és felujítását, valamint terménysállító csigák készítését rövid
határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. 8259 990 rádió
a 06-zaB64 061.

Tóp-takarmóny kercskedésemet PB-góz, tüzelőanyag és qítőanyag
(betongerenda, csenlp, tegla, kőpoí, cement, 2$g4, faanya$, sóder stb.)
drusítóssal bővítettem. Előrendelés esetén néhány napos hatóridővel
házhoz szd,llítom a megrendelt anyagoí Gyors kiszolgóltís, kedvező
drak!
A nyinannási rend: keddtől péntekig 7-tőI 16 óróíg, szombaton 7-től
12 órúig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany r. u I.
t286 211rddióa 0G3a/670 366

Családi eseményelve (akodalom, ballagás stb.) 220 Yolttal műkodő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókósi Lászlótót a Csengele, Petőti u. 20.
szám alatt. n286 0B2

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

Dénes Baláes vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u. 3.

CI 06-60/487 337 és06-60l47l 858

A Csengelei Polgárór Csoport t:ámogatóinak

havonta kétsrer me§elenő lapja
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