
\TI. évfolyam 18. sám 1998. szeptember 15.

A két ruzsai
fekvenyomó bainok

A ruzsai sportnapról szóló tudósításunk a 344, oldalon kezdődik!
(fotó: Molnar Mihály)
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Tqahozfafó
€sengele Község

aa

@nhormányzaíánah négy
&es munhqiáról

Az 1994. évi válaszüások uüán a közseg önkormányzata testiileti
ülésen vitatta meg és fogadta el négy évre szóló működési és
gazdasagpoütikai célkitűzéseit és feladatait . Ezek alaplán, valamint a
hatályos jogszabályok előírásai szerint rangsoroltuk tennivalóinkat.

Az ö*ormányzati törvényből adódóan elsőrendű feladatunknak
tekintettiik az alapelláást biztosító - önkormányzati karryítas alatt
állő - ntézmények zavartalan működésének biáosítrásat. Az egész-
ségügyet a Társadalombiáosítás tartja fenn. Ennek ellenére az
önkormiányzat lakossígot szolgáló feladatanak tekintette a község-
ben működő egészsegtigyi intézmények tamogatásat. E feladatok
végrehajtásahoz, továbbá a Polgármesteri Hivata] mtiködére,bez a
pénzügyt fedezet biztosítása után fennmaradó - költsegvetésben
rendelkezésre álló - péí|^ fordíthattuk beruházásokra, fejlesáésekre,
karbantartásokra.

Az önkormámyzat úgy döntött, hogy a benshénásokbol kapjon
kiemelt helyet a falu utcáinak szilard bwkolattal való elláüísa.En. az
indokolta, lrogy ezen a teriileten Csengele a körayező települések-
hez képest jelentősen el volt maradva. Mivel a község nagy
kiterjedésű tanyavilággal rendelkezik, ugyancsak kiemelt feladatunk-
nak tekintetttik a külterüeti foldutak folyamatos karbantartását. Ez a
tevékenyseg bermunkával megfizethetetlen, ezért olyan gépeket,
berendezéseket vásíroltunk, melyekkel a fijldutak karbantartása,
télen a hóeltakaríás önerőből megoldható. Ezek utrán üíjékoztatjuk
a lakossagot - évenkénti bonüásbarr - a magvalósult beruházásokról,
fej le sáésekrő l, karbantarkísokró l,
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1995

Űiepttes (Akácfa, Koszuth, Vadgerlés, Árpaautcak) 4.607.000 Ft
közművesítés:

Egészsegügyi gépek vásárlása (EKG, Doppler, mérleg) 503.000 Ft

- .ilzveznték építés
- r,illanyvezeték
I-I1. világháborus emlékmű
Sámítógép vásarlás
Fénymásoló vásarlás
Koporsohűtő vásarlás a temetőbe
Funyíró vásírlás
Hi- fi torony vrisárlása a F a\llhazba
Fo gorvo si rendelő flitéskorszerűsítése

Volt párthaz felújílása
Po lgármesteri Hivatal tető felújítása
ovo da fiíté skarbantartása

Összesen 1995-ben:

t996

Útépítés (Bem, Móra, Árpaa, Május 1. utcrák)

Fogászati gép és kezelő egyseg
Gépjármű vásarlas (szociális ellatásra)
Gré der (út karbant artásar a)
Traktor
Urnafal építés a temetőben
Hallásvizsgáló
LátÁsltzsgálő
Szívhallgató készülék
Bútor, szőnyeg

813.000 Ft
559.000 Ft
698.000 Ft
197.000 Ft
437.000 Ft
197.000 Ft
34.000 Ft
78.000 Ft

150.000 Ft

582.000 Ft
127.000 Ft
62.000 Ft

9.044.000 Ft

9.768.000 Ft
1.500.000 Ft
2.24I.aOOFt

400.000 Ft
400.000 Ft
337.000 Ft
40.000 Ft
35.000 Ft
44.000 Ft

109.000 Ft

14.874.000 FtÖsszesen 1996-ban:
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1997

Felszabadulás utcai parkolók építése 1.690.000 Ft
Vasúállomáshoz vezető bekötő út javítása 136.000 Ft
Iskolafiitéskorszerűsítése(gázfiitésre átáűás) 3.279.000Ft
Kiskunmajsa-Csengeleösszekötőtltpályáuatáútoz
engedélyeztetési kö ltség
Lakásfelujítás (Felszabadulás u. 1 2.)
Buszgarázs felujítása
Fénymásoló vásarlás
Hútő szekrény vásarlása
Számítógép vásarlása

1998

parkolók bővítése
Utepites és útfelújítís
Belterületi utak tervezési dfia
+,rogep vasarEs
Iskola fiitéskorszerűsítés befejezése
Számttőgép vásarlása
Hótolólap vásírlása
Rakodógép (markoló) vásárlása
Tarcsa vásírlása

272.000Ft
379.000 Ft
136.000 Ft
160.000 Ft
40.000 Ft

135.000 Ft
Pénzügyi hozzájátruás a közvilágítás korszenísítóséhez 509.000 Ft
Fiatal hazasok lakásépítési trámogatása (8 csalíd) 800.000 Ft
Szegedi és kiskunfelegyhazitűzoltósag támogatása 200.000 Ft

Összesen 1997-ben: 7.736.000 Ft

Önkormanyzatunk 1997-ben lényegesen kevesebbet költött
fejlesztésekre, s ennek az az oka, hogy jelentős összeget tartalékol-
tunk arra az esetre, ha elnyerjtik art apáIyázatot, melyet a Csengele-
Kiskunmajsa út kiépítésére adtunk be. Sajnos a páIyázab.lnkat
elutasították, de a tartalékolt összeg ma is rendelkezésre ál1.

837.000 Ft
18.000.000 Ft

180.000 Ft
85.000 Ft

750.000 Ft
518.000 Ft
315.000 Ft
799.000 Ft
194.000 Ft



_333-

II. sz. orvosi rendelő bővítése
óvoda bőütésenek tervezése
Óvodai konyha bővítése, étkező építése

Összesen 1998-ban:

94.000 Ft
350.000 Ft

18.000.000 Ft

30.122.000 Ft

Az önkorményzat 4 év alatt fejlesztésre 7l millió 779 ezer fo-
rintot költött. Ez az ö ssze g nem tartalmazza a F ah*lán működtetési,
aközsegparkosításának,tisztíntartásanakköltségeit.

A szociáüs ellátásról külön tájékortaűt szeretnénk megielentet-
ni.

Ónlarmányzat

Iőlőzmeghall§aúás
Értesi{tit< a lako ssagot, ho gy az Önkotmárryzati Képviselő-testiilet
1998. szeptember 29-én (kedden) 18 őru kezdettel tar6a
közmeghallgatással egybekötött üléset a Faltlházban. A testület

beszámol az elmúlt 4 év munkájáról.
Tisáelettel várunk minden érdeklődőt !

Képviselő-testület

Táiérí olatfltő an örrlnor-
ffiárlrryz,aitíválasatásokrór

Az önkormanyzati váiasztásről készített tájékoztatő segítséget nyújt
a véúasztőpolgaroknak abban, hogy a jelöltrffiás és a uavazás
le gfonto sabb szabáIy ut ismerve é! enek válasáójo gukkal.
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A helyi önkormányzati képviselők jelölóse és választása

A helyi képüselőket a település választópolgarai egy üstán - ún.
kislisüín - választlek meg. Jelöltet ajanlani a siárga színű ajánló-
szelvény kitöltésevel és a jelöltnek vagy megbízottjanak történő
átadásáva| lehet. Képüselőjelölt az lehet, akit a település
válasáópolgárainak legalább l Yo-a jelöltnek állított. Csengele
községben 18 érvényes ajánlás sztikseges.

A szavazéskor a szavazőlapon az összes jelölt neve ABC sor-
rendben szerepel. A választőpolgar legfeljebb annyi jelöltre
uavazhat, amennyi a telepüésen megviálasztható képviselők száma.
En a számot a szavazőlapon feltiintették. A szavazat akkor
érvényes, ba a váiasztópolgar a lehetsegesnél kevesebb jelöltre
szayaz oly módon, hogy a kiválasáott jelöltek neve mellé tesz X
vagy + jelet. A megválasáott képüselők azok a jelöltek lesznek,
akik a szavazőlapon felttintetett szémnak megfelelően a legtöbb
szavazatot kapták.

A polgármester jelölése és választása

A polgármesterjelölt ajanlávhoz a rőzsaisztnű ajránlószelvényt kell
kitölteni, a kitöltött ajanlószelvényt a jelöttrrek vagy megbízottjának
kell átadni Egy választópolgár csak egy polgármesterjelöltet
ajanlhat. Polgármesterjelölt az lehet, akit a település válasáópol-
garainak legalább 3 Yo-a jelöltnek ajánlott. Közsegiinkben 54
érvényes ajánlat sziikseges.

Szavazasko r a szavazőlapon valamennyi polgármesterjelölt neve
ABC sorrendben szerepel. A válaszLőpolgár az általa kiválasáott
jelölt neve melletti körbe helyezett X vagy + jellel szavaáat. Csak
egy jelölt választhatő. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb
szavazatatkapta.

A megyei közgyűlés tagiainak választása

A megyei közgyűlés tagiainak a váúasztása a pártok, tarsadalmi
szewezetek által összeállított listak alapján történik. A megye két
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válasaókerülete van felosztva. Külön listákra szavazrtak a 10.000-

nél kevesebb, és külön listákra szavaznak a 10.000-né1 több lakosú
települések. A megyei jogú városok nem veszlek résá a megyei
közgyűlés tagjainak válaszásában.

A listra ajánlásá,1Íloz a fehér szinű ajánlószelvényt kell kitölteni, a
kitöltött ajánlószelvényt a üsát állító jelölő szewezet képviselőjének,
megbízottjanak kell átadni.

Szavaztfukor a szavazólapon a üsták a sorsolás sorrendjében

verepelnek. A vrilasztópolgar egy üstara szavazhat oly módon,
hogy a kiválasztott lista neve feletti körbe X vagy + jelet rajzol- Az
egyes listak a kapott szavazatak arányábanjutnak mandátumhoz,
feltéve, hogy az összes szavazat több mint 4 %-at elérték.

A váIaá*ésta jelöltet, lislát ajánlani az "Ertesítő"-vel együtt
megkapott hivatalos Ajanlószelvényeken lehet 1998. szepternber 25-
ig.

Aszavazás 1998. október 18-an 6-tól 19 órtáig tart. Aválasz-
tópolgárok érvényes személyazonosító igazolvanyuk felmutatásaval
szavazhatnak Kérjiik, hogy a szavazatuéltúéúő bizottsígok
munkájanak megkönnltése érdekeben az "Ertesítő"-t szíveskedjék a
szavazásra magával vinni. Az "Ertesítő" bemutatasa nem feltétele a
szavazásnak.

Szav azÁ csak személyesen, a választőpolgár lakóhelyén vagy -
a lakóhelyén kiállított igazolással - e valasÁás kitűzése előtt
bejelentett érvényes tartőzkodási helyen (ideiglenes lakóhelyen)
lehet. Igazolást a Polgármesteri Hivatalban 1998. október l6-án 16

óráig lehet kérni.
A válasáásokkal kapcsolato s részle tes ájékoztaásert forduljon

a Polgármesteri Hivata]hoz !

Válasáási Bizottsíg
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Onkormányzuti ülés
Csengele kazség önkormányzata ]998, augusztus 18-án tartotta

soron következő t;lését.
Első napirendi pontként falunk könendjéről adott tájékoztatást

Szörényi Endre rendőr alezredes, kisteleki rendőrkapitány.
Beszámolóját azzal kezdte, hogl 1997. december 16-tól vezeti a
Ki st el eki Rendőrlrapitánys ágot. El s ő inté zke d é s ei k)zö tt elrende lte,

hog a k)rzeti megbízottak ls nyomozzanak az eglszerűbb
megítélésű ügtekben, illetőleg új alapolcra helyeztette a k)zterületi
járőrszolgálatot. Csengelén a bűncselekrnérlyek jó része vaglon
elleni. Az 1997-es évben a belterületen elkövetett besurranásos
lopások borzolták a jóérzésű állampolgárok kedélyét.

Az alábbi bűnc s el elcrnényekb en folyt ny omozás :

Bűncselektnény neve
Lopás
Rablás
Rongálás
Csalás
Garazdaság
Sűyos testi sertés
Jármű önkényes elvitele

összesen:

1996 1997 1998. Lfélév
12 21 13

1

-11
1

1

;

1-
1_
21

.l

16 25

Az ismeretlen tettesek ellen indított nyomozások során az elmúlt
években minden harmadih ez év első felében minden második
ellcóvető fel lett deríne.

Közlekedési szempontból megemlítette a kerekeket csikorgató,
"randalírozó" autósolrat. A jelenséget szigorú fellépéssel,
maximális helyszíni bírság kiszabásával, vagl feljelentésekkel
sikerült visszaszorítani. Az utóbbi időkben már csak vidéki
l ako s o klrol lre l l e tt i ly en s z e mp o ntb ó l i nt é zke dni.

A lrapitány elmondta, hog,l az elmúlt évben összesen I0 baleset
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rörtént Csengele területén. Ebből 1 halálos, 1 súlyos, 3 kónnyű
sérüléses volt, 5 esetben csak anyagi kar keletkezett. Az idén
halálos baleset nem történt. Eg stilyos sérüléses baleset volt, és
négt anyagi káros.

Á rendőrség elismerően szólt a Csengelei Polgárőr Csoportról.
Tevékenységüket összességében pozitívan értékelte és elismerésre
méltónak találta.

Bitó József képviselő arról érdeklődött, hog,l a hiányzó létszá-
mot fel bírta-e tölteni a rendőrség? Szörényi úr elmondta, hogl a
létszámot feltaltatték, de az új rendőrök nag,l része még iskolába
jár. Bitó eredményeket firtató hérdésére a válasz az volt, hog,t az
idén tóbb mint 50 oÁ-os afelderítési mutató a bűncselektnényelcrtél.

Valkovics Antal javasolta, hogl a polgárőröket díjazzáh hiszen
huzamosabb ideig senkitől sem vórható el az inglenes tevékenység.
Molnár Mihály lörzeti megbízott erre azt válaszolta, hogl a
polgórőr mozgalom alapelve, hogl a polgárőrök ing,lenesen végzik
tevékenységülret, ígt ezért fizetést nem lraphatnak.

A rendőrség beszámolóját a kepviselő-testület eglhangúlag
elfogadta.

Következő napirendi pontként Sánta Ferenc számolt be a két
ülés kózötti munkáról. Örömmel tudatta, hogl a Csongrád Megteí
Területfejlesztési Tanácstól l 2,68 1,000 Ft-ot kaptunk a belterületi
utak építésére. A beruházás megvalósulásával a beépített utcáink
szinte mind szilárd burkolattal fognak rendelkezni.

Tájélrnztatást kaptunk az óvoda konyha és éttermi részének
bővítéséről. Ha ez megvalósul, akknr megoldódik az óvodások,
isknlások és az idősek étkeztetése. Jelenleg Kistelelcről hordják az
ebédet, íg,l a szállítás naglban emeli a kr;ltségeket.

A kl;lteraleti fr)ldutak javításóról Sánta Ferenc elmondta, hogl
erőgépet, grédert, tolólapot és markológépet vásórolt az önlrnr-
mányzat a munlaikhoz. Megieglezte, hog az elmúlt 4 évben többet

foglalkoztak ezzel a témával, mint az azt megelőző ]0 évben. Az
útjavítás érdekeben felszóIítást kapott az érintett lalr.osság, hog,l a
dűlőutak mentén a bozótot, a benövéseket teg,le rendbe, hogl a
munkagépekkel el tudjákvégezni a munkákat.
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Az M 5-ös autópályáról a polgármester elmondta, hogl az
k)zségünk lcijlterületét szinte kettészeli. A kelőpataki felüljóró tervét
módosítani íOgiák és az ónkormányzat által kért helyre építik,
Három felaljáró van terveme a kelőpatakival egütt. Fel- és
lehajtási lehetőség a Lippai-sarolcnál lesz. A tervek szerint 2002-ig
épül meg Szegedig az autópálya. Sánta Ferenc lózlése szerint a
hlrdéses földterületek kisajótítása még nem történt meg, íg a
munlaikkol mezei és anyagi károkat okoznak.

Következő napirendi pontként Tóth Józsefué gazdólkodási elő-
adó az 1998. első félévi löltségvetési gazdállrodásról számolt be.

Az önlarmányzat 1998. évi módosított bevételi főasszege
90.564.000 Ft. Az eg/es bevételi jogcímek meglehetősen
időarányosan teljesültek. Bevételi lemaradás szinte egletlen
jogcímen sem fordult elő.

A kiadásolcról szólva megemlítette, hogl az általános iskolában
mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat 50 oÁ-ot

meghaladóan teljesítették. Az intézménynél átlagosan 1 glermelcre
a ráfordítás 77.017 Ft volt az első félévben. Az országos átlag
1996-ban ]0a.000 Ft volt. Tanlönyvtámogatásra 334.000 Frot
bizto sított az önlarmányzat.

Az egészségtig,ti ellátást 2 háziorvos és I védőnő biztosítia. A
lcr)zelmúltban szinte minden olyan tárg,li eszközt beszerzett az
ónkormányzat, ami szülcséges. Jelenleg a kerítés felújítása folyik az
Egészségháznál.

A kjvetkező naglobb téma a szociális ellátás volt. Házi gondo-
zás útján ]8 főt lát el az önlrnrmányzat, 5 íő étkeztetésben részesül.
Gyermeloédelmi támogatást ]24 fő, rendszeres g/ermelcvédelmi
tómogatást 14 íő, közlekedési támogatást l50 íő, Jiűtési támogatást
104 íő kapott. Ezen kívül segélyben, ápolási díjban, lakasfenn-
tartási támogatásban is több ember részesült. Ezelere több mint 4
millió forintot fizettek ki.

A kóltségvetés megvalósulását a kepviselők elfugadták
Az óvodai lr.ollyha és étterem építésére ket ajánlat érkezett be. Á

kepviselő-testület Sisák László építési vállalkozó ajánlatát fogadta
el.
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Áz ónkormányzat választási bizottságot választott. Ennek tag-
iai: Balázs Antal, Ceglédi János, Farkas László, Vígh Isfuán, Vörös
Tibor.

A nég,l éves ciklus utolsó önkormányzati ülése 1998. szeptem-
ber 29-én 18 órakor lesz a Faluházban lu;zmeghallgatással egl-
bekane.

Vincze János kzpviselő

& roa krónika

Kiütéses győzelem Domaszék ellen
Edzőmeccsek:

1998. aug. 2. Tömörkény - Csengele 2:5 (I:2)
Csengelei gőlszerzők: Szanka (2), Heim (2),Haruszt:i

1998. augusztus 5. KITE Ifi - Csengele l:4 (0:2)
Csengelei góllövők: Haruszti, Vígh Cs., Pipicz (2).

1998. aug. 19. KITE Ifi - Csengele 1:5 (1:2)
Csengelei gőlszerző : Szanka (5)

l998. aug. 25. Csengele - Csolyospálos 2:2 (2:I)
Csengelei góllövő : Czeigerschmidt (2)

Bajnoki meccsek:

1998. aug.22. Baktó-Szilánk - Csengele k4 (lz2)
Vezette: Tóth A. 2a0 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Tőth Z. (Ádám 60.'), Pipicz,

Harasái (Molnár 80.'), Vígh (Magyar (65.'), Turi, Pataki, Czei-
gerschmidt, Szanka.
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Csengelei góllövők: Szanka (3), Molnár.
Yízilabda mérlőzésen magabiztosan nyertünk

1998. aug.29. Csengele - Domaszék 8:0 (3:0)
Yezette: Nagy. 50 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó (Si§ák 60.'), Ambrus, Tóth 1Ádam +6.';,
Pataki @orogi 46.'),Dr. Bitó, Vígh, Túri, Haraszti, Heim (Kovács
52.'), Szanka.
Csengelei pontueruők: Szanka (3), Kovács (2), Ambrus, Heim,
Bencsik (11-esből).
A tavaly még meg,le II-es Domaszéket leléptettük.

1998. szept. 5. Sándorfaha II. - Csengele 3:3 (0:1)
Yezette:Papp Zs. 200 néző.
Csengele: Bencsik, Áaam (Szabo P. 46.'), Ambrus, Tőth Z., Pipicz,
Pataki (Sisák 65.'), Vígh (Heim 60.'), Dr. Bitó, Túri, Molnár (Tóth
A.46.'), Szanka.
Csengelei góllövők: Szanka, Turi, Heim.
A játélwezető elvette tőlünk a biztos glőzelmet.

Kun-Szabó Tibor

A Fortuna presszóé a
Kistelek Kupa

Augusztus 3-rán keriilt §or a II. Kistelek Kupa elnevezésű
labdarúgó tornára, 10 csapat részvételével. Csengelét a Forhrna
presszó focistái képüselték.

Az elődöntő eredményei:
Víghadó-Fortuna 0:2 Csengelei gólszerző: Szanka (2).
Sperminator SC-Fortuna 1:1 Csengelei góllövő: Pataki.
Szatymaz-Fortuna 1:4 Csengelei góllövők: Szanka (3), Túri.
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hrsáaszer-Fortuna 1:4 Csengelei gőlszeruő: Pataki (2), Szanka (2).
Ezekkel az eredményekkel megszerezilk a csoport első helyét.

Négy mérkőzesből 3-at megnyertíink és csak egy döntetlentink volt,
10 pontot szerezftink. A második helyezett Víghadónak csak 5 pont
jött össze.

A középdöntőt az Öregfiúk csapata e§en játszottuk, Szanka (2)
és Pataki góljaival3:0-s eredménnyel tovább jutotfunk.

A döntőben a Víghadó focisüíival mérkőzftink és 2:l-s ered-
ménnyel győzttink. Gólszerzőink: Szanka és Ambrus.

A torna végeredménye:
I. Fortuna presszó (Csengele)
II. Víghadó
III. Albion Team.

A legjobb kapus címet a Csengelei KSE tsrtalék kapusa, Jucso-
ra Attila nyerte el, aki most az Albion Team színeiben játszatt.
Legjobb játékosnak járó düat Yígh Zoltán kapta, míg 10 kapuba
találássat a gólkirály Szanka Tibor lett.

K.-Sz. T.

Ilönyt a Cso{ráü nosoi holyi lapohról

1993-ban alakult meg a Csongrád Megyei Helyt Lapok Egye-
sülete, más néven a Lokaütrás. A szervezet évente 2-3 alkalommal
szerkesztőségitalétkozőkatszewez.mindigmástelepülésen.

Fő feladata az űj lapok létrejöttének tamogatása, a meglévők
segítése. Szakmai segítseget nyujt azon kezdeményezéseknek,
melyek lapindításra irányulnak. Az újxígkészítőknek információkat
nyújt, képzési lehetőségeket biáosít.

Az egyestilet fennállá*ínak ötödik évében megielentette Csongrád
megye helyi újsagainak monográfiáját.35 lapról tud a kötet, és 27
szerkesáőség mutatkozik be benne, köáiik a miénk is. A rólunk
szóló résá fakszimilében bemutatjuk.

A szerkesztőseg a kötetb<il egy példányt megvásírolt a csengelei
könyvtar részére. Így akit érdekelnek más települérek lapjai is, ott
ehgazítá*.talál.
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Az újság fejlece: A kezdéskori fejlécet Tölgyi Gytrla számít:ásteclrnikai sz:rkernber ter-
vezte, Ajelenlegi fejléc VáczyJépont István budapesti grafiktts nrttlt
k{|a, A fejlecben szerepló két kör alakú ernbléma Csengele két.jelen-
tós regészeti ásatás:íból származó tárgyak ábrű az egyiken egy pe,
csétgyűrű feje, a másikon Mátyás király obultrsa látható.

Az elsó sz;ím 1992 augusztusában jelent meg. Egyszemélyes szerkesztóséggel indtrlt a lap. irz
tlságot Molnár Mihály szerkesztette, és ó gyújtötte össze az anyagokat. Az alapítő a Cser-rgelci
Polg:írór Csoport volt.

Ajelenlegi szerkesztőseg.h:írom személyból :íll: KonteszJózsefné a felelós szelkesztó, Vígl-rllt
Juhász Anett es Gémes Erzsébet korrektorok. A lapnak több önálló szerzóje van: Kun§zabó T'i
bor (sportélet), Moln:ír Miháy (helytörténet, interjúk), Frányó Károlyné (egyház).

A szerkesztősfu címe: 6765 Csengele, Felszabadulás u. 11. Tel.: (62) 286-020.

l994ig a lap lravonta egyszer, azótahaikétszer, 11ién és 15-énjelenik rneg. Átlagos olclalszalrr
20 (A5 méretben). A példányszám 170. A számítogepen kiszedett oldalakat fér'ymásolóvai sok,
szorosÍ§uk. Pádányonkénti ár nincs, csak éves előfizetési d{ van, arrri ]997-ben és 1998-barl
1000 Ft. A Polgárórseg tagjai és szponzorai ingyen kapják a lapot, A terjesztés írgy történik.
hogy három helyen (két boltban és egy sörözSben) lehet előftzetnt, és rneg|elenéskor ott lit
venni. A megjelenés pontosságára kínosan ügyelünk, a több mint 5 éves fennálás alatt csak
egyszer volt csúszeís a színes borító nyomtatása miatt.

Áilandó rovatok: A, gazdajegyző rovata, Focikrónika, Visszatekintó ( Csengel éról sz ó
ló regi újságcikkek), Egyházi rovat, Csengelei Kornyika (lrutnoros
melléklet), Suli Firka (az Átalános Iskola tanulói írják)

Más periodika nem jelenik meg a telepüésen.
Helyi tevó vagy rádióadás nincs. A csengeléiek nagy része a Majsa Rádió 88-at és a Szerr-

tesi Rádiót hallga{a. Kábelt&ét terveztek korábban a telepüésre, de a kevés érdeklódő rniatt
nem lett belŐIe semmi. A Csengelei Krónikának korábban különszámaként jelent meg a
Csengelei Kornyika és a Suli Firka, ezek végü rovatként beépütek az anyalapba.
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-\ rerldszetr"áltozás erre nagyonjó lehetősfuet biztosított, mivel megszúnt az eng;délyeztetés,
c:ak bejelentést kellett teljesíteni. Az elsó képviselótesttilet idejében maratoni, ejszakíba nyú
ló Önkorrnányzati üések voltak. rgy ha valakit érdekeltek is a he\i.dolgok, nemigen tudtá a
c\'ÍÍléseket végigülni. M;ásik okként említhető a megyei lapok kevés tudósítása a helyi
kÖzéletről. A t{jékozatlanság miatt igen vad dolgok terjengtek a falu sz:{ján, az első években
sok ténlát adva a ,,Csengelei pleryk:ík" rovatunkhoz.

-\ lapnál azt vezettük be, hogy az önkorinányzati üésekról rotációs rendszerben rnaguk a
képviselÓk sz:Írnolnak b., uy mindig más ember szemszögéből értesri{hetünk a falu dáIgai_
rÓ]. Tekintettel arra, hogy nincs álandó újságíróst:íbunk, és a szerzók is amatőrök, igyekszünk
rrlirldig szaketnbert felkérni az 

^dott 
térna megírására,

Kjs faltu-rkban nagyon kevesen foglalkoztak a helytörténettel, csak a pedagógusok szakdol-
1ozatai ér'inLették ez| a tétrrát. Lapunk kezdett elsőként behatóbban foglalkozni Csengele tör.-
térletér'el. Errnek köszönlretóerr a helytörténetet kb, 80%-ban feldolgoztuk. Az ötévesfenná_
lís alatt rrregielent szánok Csengele kordokumentumai lettek, mivel minden jelentós törté
rl ésr,ól beszánoltunk.

A lapot a Polgárórseg szponzori pénzeiból ta4juk fenn, az előftzetési d!|ak a fénymásolzíst
tletrr firtnák. KÜön ki keil emelnünk a Szigma-Pack Kft.-t, amely a legtöbb erkölcsi és anyagi
tárrogatást rryíljtotta a lap fennmaradásához. 

Molnár Miháty
lapító szerkesztó

TelePulésünk Csongrád megye észfi reszén heiyezkedik el, így az azakjhatárunk egyben rne-
'1r'ehatár is. Lélekszána 2153 tő. Lakoss:ígrrnknak több mint a fele tany:ín é1. Közsegünk mezó
3-azdasági arcrrlatÚ. ZÖmrnel h{taúsos zöldsfutermesztessel foglalkoznak (fólia és üveghú). Na
g)'obb vállalkozások is gyökeret vertek közigazgatási terüetti,nkön, mint pl. a SZIGMA-pACK
Kft, konzerrrgyár, a Vetter Kít . (trűtőhaz, spáfga- és gyiimölcstermeszt&), Hungerit Rt. (nagyüe-
Irri rerrdszerű baromfitenyesztés), Kelőpataki Kft. (dísznövény- es zöldsegh4itás, terrnáfúiá).

Közoktatás tertr]etén Árd,irro. Iskoia, Óvoda -tr.Oair., és mellette Ánveszeti tagozatú ma-
3Í-rliskola kiiLlönbözó szakágazatokon, kb. ]20 gyerek részvételevel. Két háior-vosi ..rrd.lő, .gy
to3on'osi lendeló és egy egészsegbaz (Yédőnői Szolgálat) biztosílja az egészsegügy rnűkodéséi.

Infrastrrrktírrárk rrregíéleló, viszont ezen a terüeten rnfu bóven van tennivaló. Szilárd hut-
llLclék és szt--tlr.lT,'Íztisztítás tel,űletén régiós rnegold:ísbarr gondolkodunk. Településürrk
rlrczóg:rzdasígi arcttlata miatt nagy szükseg lenne a termelés és a piac koordináláá-a.

srinta Fereltc
polgárnester
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Á XI. Ruzsaí Sportnap mérlege

Nyolc arany, négy ezüst és két bronz
Szeptember második szombatján rendezték meg Ruzsan az idei

sportrrapot. A rendezvényen való részvételiinket a Csengelei Önkor-
mányzat és Csókási Lászlő vállalkozó támogatta. S4ponzorrilásuk
nem volt kidobott pénz, hiszen sok szép eredménnyel öregbítettiik
falunk hírnevét. A tömegsport kupát is csak hajszáJnyival bírta
elvinni Ruzsa az orrunk elől.

A fiú kéztlabdában nem sikerült helyezést elérni. Csapattagok
voltak: Csókási Tibor, Dudás Attila, Horváth Imre, László Richard,
Nagy Gábor, Papp István és Varga Márton. Játuott mérkőzéseik:
Csengele - Mórahalom3:l4, Csengele - Sándorfalva 2:15.

Női kézilabdában az általénos iskola tanulói indulkk a követ-
kező összeállításban: Apró Mónika, Becsey lbolya, Erdélyi Viktória
Gémes Aranka, Hegedűs Mária, Kuklis Mariann, Rácz Gabriella,
Sis.ik Erika. Eredményeik: Csengele - Homokpuszta 6:13, Csengele
- ÜttOs 6:6, Csengele - Algyő 6:9. Bar nem sikerüt helyezést elérni,
nagy sikernek könyvelhető el, hogy az üllésiek felnótt csrpata nem
bírta őket legyőzm.

Kispályás fociban 19 csapat mérte össze tudását. Csengelének a
negyedik helyet sikertilt elérnie. Csapattagok voltak: Bencsik Attila,
Dancsok Csaba, Heim Tamás, Kun-Szabó Tibor, Lászlő Richard,
Sejben lőzsf, Szanka Tibor és Tóth Zoltan. Eredményeik: Csengele
- Zrkanyszék 5:1 (gól: Szanka l4l,Dancsok), Csengele - Ruzsa 6:0
(gől: Láulő, Szanka, Heim l2l, Kun-Szabő), Csengele - Móraha-
lom3:2 (gól: Szanka l2l,Heim), Csengele - Ba]otaszállás 1:4 (gól:
Lászlő).

Megjegyzendő, hogy még egy Csengele néven futó csapat is
szerepelt a sportrrapon, Vígh Zoltén kocsmaros focistái Víghadó-
Csengele elnevezéssel. Kistelek (10.000 lakosú város!) ugyanis nem
indult a sportnapon, így a labdarúgőkhozzátlk csatlakoáak. Erde-
kes az összeállííísuk: Vígh ZoltÁn, if. Vígh Zoltín, Vígh Sándor,
Vígh Csaba, Bárkányi I§t/án, Dékány Gábor, Horváth István és
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(fotó: Molnar MihálD

Mucsi Ferenc. Eredményeik: Víghadó-Csengele - Kiszombor 6:3,

Víghadó-Csengele - ÜUes t2 ,Yíghadó-Csengele - Ásotthalom2:0
(az összes csengelei gólt fi. Yígb szerezte).

Kispályás női labdarúgásban 8 csapat indult. Csengelét a Bende
Beáta, Kordás Mária, LászIő Ferencné, Stííi Antalné,
Sejbenné Jenei Mrária, Szabó Gabriella, Török Mónika és Vígh
Andrea összeállítas képüselte. Eredményeik: Csengele - Asotthalom
2:0 (gól: Kordas, Bende), Csengele - Algyő 0:0, Csengele - Ü[és
3:0 (gól: Kordás l2l, Sejbemé), Csengele - Öttömris 4:1 (gól:

Török, Bende, Kordás l2|). Bát végig veretlenek maradtak, csak a

harmadik helyre futotta erejtikből.
Lövészcsapatunk II. helyezett lett. Tagjai voltak: Kiss Attila (64

köregyseg), SzaM Ferenc (61), Szolnoki Balazs (49), Terecskei
Lé§zlő (53) és Yígh Zolténlrté (55). Víghné eredményével a női
egyéniben II. helyezést ért el.

Tekében két csapatunk indult. Az elsőben Csaki Lásilő,Szabó

A leányfocistáinlcrlak most csak a harmadik helyre futotta
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Ferenc és Vörös Tibor, a másikban Csokási Tibor, Dőczí János és
Szabó Tibor gurított. Á II. számű géLrda III. helyezést ért el.

Megjegyzendő, hogy Csáki Lászlő egyéniben első lett voln4 ha azt
ktilön őíjanek.

Eléggé új sportág Ruzsán a sűyemelés, ennek is egy ága, afek-
ve nyomás. Vígh Zsolt 85 kg-os eredménnyel a75 kg alatti, Dudás
Attila 135 kg-os telesítnényével pedig a 75 kg feletti kategóriában
aranyérmet uetzett. Dudás még ruzsai stadion rekordot is d6nttin

Női öttusaban Szarvas Gabriella II. helyezett lett. A 100 m-es
női futásban Kuküs Mariann első lett.

Férfi öttusaban az első Szanka Tibor, a második ifi. Yígh Zol-
tan lett Mlldk4en Cqg4gele színei-ben v_9rqg4ye@e\. Szanka meg-
uerezte még a magazugrás aranyérmét is, if. Vígh pedig a 100 m-es
futás első helyű. Kun-Szabo most is tartotta a formáját, súlylö-
késben győztes lett (bar mar erősen a közelében jártak).

A női tenisz nem hozott meglepetést, Szarvas Gabriella most is
biztosan nyerte az első helyet.

Molnar Mihály

llirdetúseL
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ReúIis őron, nagy vúlasztékban kaphatókfólia és
s ze r k e zeti c s öv e k, b et o nv as ak, b et o nh ól ó k, v alamint

zúrtszelvények minden méretben- Nagy téíelben díjtalan
hdzhoazdllítós!

Nyifva hélfőfől péntekig g-től1'7 óráig, szombaton 8-fól13 óráig.

Hívjoil, érdeklődjön!
Gsövcs Ktrtr"

Balástya, Móra Ferenc u. 28.
806-60/3 1 7 866, 06-601317 866, a6-20l9 ] 56 539

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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Eladó 17 éves Skoda 1055 lejárt műszakival Érdeklődni: Kócsó
Istvánnál a Csengele, Árpád u. 17. szám alatto vagy a 286 083
telefonsámon.

Csengelén 3 szobás tanya mellékepületekkel, íóliákkal, 3 norton-
hittal, bekerített nagt udvarral, sok akác- és eperfóval, szőlővel,
g,ümölcsfakkat etadó. Erdektődni lehet: Vígh Isnánnól a Csengele,
Május ]. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
r,állalok. Erdeklődni lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.

26,8286I02

Szűőcukor, árpa, kukofica, búza, z!b, rozs vetőmag, köles kis és

nagl tételben, tovóbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei
vasútűlloruísnál lévő Kísbeíérő terményboltjúban (Kistelek, Tanya
312.). Nyitva 6-tól 18 óróig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Fényruísolós A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorol,at, ballagds, esküvő-lakodalom" egléb rendezvé-
nyekfelvétela
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v óIaszíé kb an kaph ató k !
- Fényképeógép j avűds, szaktandcsadds.
- Filmkidolgoaís 1 nap alatt!

Nac s a Jóno sné fény kép ész
Kístelek, Kossuth u 16,

rádióa06-60/488 324 7(este) 329 659

Családi eseményelrre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkjdő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. E 286 082
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Mindennemű szemes termény lisrtíását vállalom. Ezen kívül
szivatffi javítasat és felűítását, valamint terményszállító cs€ak
készítését rövid hataridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
8259 990 rádióO 06,2019 364 a6I

Tóp-takarruíny kereskedésemben tüzelű és építőanyagot (PB-gáa
betongerenda, cserép, íégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napo§ hatdridővel
hózltoz szóllítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgtíltís, kedvező
úrak!
A nyinamnási rend: keddtű péntekig 7-íű 16 órdig, szombaton
7-tőI 12 óróig.

Baranyí József kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

8286 24l ródióa 06-30/9 670 366

HázÍáji gépekhez való a]katrészek gyárásat (fogaskerék stb.)

váüalom. PB-gáa szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) allandóan
kapható.

Déne s B a\áas v ál|alko ző
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak

havonta kétsrer me§elenő lapja

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

Szerkesáőség: Csurgele, Felszabadulás u. 11. Fel. szerkesáő: Kontesz Józse&ré

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magtarország legnaglobb médiafiglelőj e, az

>lOB§ERIIER(
o8sERW rUoAPt§T Mtol^FlcY€ró xFí.

1081 Budapest, WI. ker. Áuróra u. 11.

Telefon: 3 034 7j8 Fm: 3 034 744
http : //www. ob s erv er. hu


