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|{yitótánc a Míkulás-bálon

A Szülők-nevelők báljáról szóló írásaink a 446, oldalon kezdődnek!
(fotó: Molnár Mihál'
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Iíöszönjíiln!
Az év végén mindig hálával emlékezünk meg azolcról, akik

rendszeres támogatásaikkal a polgárőr mozgalmat, és eglben a
Csengelei Polgórőr Csoportot segítik.

Mindenki ismeri a magas benzinárakat, el tudja képzelni, hogl
ajárőrózések mennyi pénzt visznek el. A Polgárőrség adja ki ezt a
lapot is, szintén nem kis kaltségeket felemésztve.

Most jöjjenek a szponzoraink, akilcre karácsony tájélain hálás
szíwel gondolunk:

Baranyi Ildikó
Baranyi József
Csáki LászIő
Csengele Önkormrányzata
csókási Ferenc
csókási Lászlő
csókási Tibor
csókási zoltán
Dénes BaLáns
Forgó Jenő
Juhászné Virágh Magdolna
kakukk Erdőszövetkezet
Kiskun-Konzerv Kft.
Kismártonné Sipos Ilona
Kiss Ferenc
Kormányos Sándor

i{. Kornr,ínyos Sándor
kuklis András
Lengyel János
id. Lengyel János
Mészáros Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Tamásné
Pigniczki Lásúő
Rényiné dr. Toronáli Renáta
Süü Istvan
Széplaki Srándor
Tóth Csaba
Tóth Tibor
Varga Mihály
Vetter Kft.
Víghné Juhász Anett

Polgárőrók

N
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J egyzők tuldlko ztak falunkb an

November 26-ón Csengelén tanácslroztak a Maros menti jeg,lzők.

Ez a szalvnai fórum hivatott a mindenkori aktuólis feladatok
megbeszélésére, eglben a végzett munka értékelésére.

Meghívóst kaptak a Makó kórnyéki jegzők (Ambrózfalva, Csa-
nádalierti, Apá}falva, Fötdeáh Óftoldeák, Csanádpalota, Deszh
Kárafalva, Ferencszállós, Magtarcsanád, Kövegl, Maló,
Maroslele, Naglér, Nagilab Pitvaros, Kiszombor, Királyheg,les), a
Szeged környéki Jeg,lző Klub vezetője, dr. Mezey Róbert (Kistelek),

a Csongrád Meglei Közglűlés aljegtzője, valamint a Csongrdd
Meglei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztály vezetője és

munkatársa. A meghívottak többsége előszór járt Csengelén.
A megnyitó után Sónta Ferenc polgármester úr bemutatta a te-

lepülést. Részletes tájékoztatást adott a kazség életéről, a
fejlődésről, méltana az előző ciklus ideje alatt elért eredményeket
(beruházások, fejlesztések, szociális ellátás, nem utolsósorban a
műkt; dőkép e s s é g bizto sítás a).

Az ohóberi választások után szeretnénk folytatni azt a munka-
módszert, azt a munlrastílust, melyet elkezdtank. Bízunk abban,
hogl továbbra is jó összhang lesz a Testület, a Hivatal és az
intézmény kc;zatt a lakosság szolgálata érdekében. Az anyagi

fon ós ok me gter emt é s e kt;zt; s fe l adatunk.
A következő napirend lreretében részletesen megbeszéltük az ok-

tób eri választások lebonyolítás ával kapcsolato s tapasztalatokat.
Legfontosabb aktuális feladatok számunlta: a helyi Építési

Szabólyzat elkeszítése (nálunk rendben van), az 1999. évi
kr;ltségvetési koncepció összeóllítása, a jövő évi la;ltségvetés
elfugadásáig az átmeneti gazdálkodás szabályaira rendelet allrntás,
a jövő évi költséglletés előkészítése.

Nag élményt nyújtott mindannyiunk számára ez a nap, hiszen
valamennyien hasznos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak.
Büszkén adtunk választ feltett kerdéseilcre, jó érzéssel hallgattuk a
pozitív véleményeket "szép és rendezett kózségünlcről".
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Szorgalmas, dolgos emberek munkájának gfimölcse és a har-
monikus munka eredménye mindez. Ilyen harmonikus egüttmű-
kadésről kevesen tudtak említést tenni. Ebben a nehéz és bonyolult
világban ezek folytatására lesz szülaég. Ehhez leglen mindanrryi-
unkban kellő akarat, kitartás és türelem.

Megragadva az alkalmat, megköszönöm a munkánkat segítő,
velünk egüttműkódő állampolgárok munkaját és szívből kívánok
mindenkinek békés, boldog ünnepeket, eredményekben gazdag Új
É,vetl

Franczia Jenőné
mb. jeglző

ní }aot, a TélapóI
Télapó vagy Mikulás? - gyerekeknek egyet jelent: mesés illúziót,

örömet, ajándékot.
Téü iinnepeink egyik legkedvesebbike. Izgalommal teli varako-

zás előzte mog a nagy napot. Hetekkel előtte egyutt énekelttink,
verseltünk, sámolgattuk a napokat, hogy "hányat kell még aludni" a
kedves "öreg bácsi" érkezéseig.

A Mikulás, aki decembet 4-én, pénteken látogatott el óvodánk-
ba, régóta figyeli a gyerekeket. Tudja, hogy ki érdemel dicséretet,
mert jó, szófogadó volt, s bizony azt ís, hogy ki milyen csínyt
követett el.

A megszeppent kis óvodasok mindent megígérnek ezen a napon.
Holnaptól nem veszik el egymás játékát, hanem szépen elkérik, nem
verekednek, nem beszélnek csúnyán...

A Mikulás jőszíyű, és minden gyereknek ajandékkal kedveske-
dlk. Az ovisok meghatódottan hallgatják szavatt, arcuk örömtől
sugarzik. A kapott csomaggal büszkén futnak az értilk érkező
szülők elé.
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Rácz Vivien naglc§oportos óvodás ígl látta a Télapót

A bens<iséges tirrrrephez hozzájtírult a Vetter Kft., mely az
ajandékcsomagokat felajanlotta az óvodásoknak. Köszönet Lestrák

Mátyásnak, aki vallalta a "őverepet", továbbá az egyéb édességeket
felajánló Szűcs Imrééknek és Pék Mihályéknak.

Ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani 57 kisgyermek,
illetve az ővoda dolgozói nevében azon kedves Szülőlcrtek és
Vállalkozókrtak, akk az l998-as esztendőben óvodánkat felajanlá-
saikkal, tarsadalrni munkával és anyagiakkal támogattrák. Békés,
boldog karácsonyt és új esáendőt kíván:

Tóth-Andorné Farkas Eva
óvodavezető
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n ffiihulás, a szlereíat és
az öröm járí esengelén

December első napjaiban puha hótakaró, és a Mikulás bálra
készülődés izga|mu tartották lánban a csengelei gyerekeket,
felnőtteket. Csütörtökön, pénteken már a F ahlhéa díszítésével teltek
az őrék. Szombat reggel az édesanyák, pedagógusok szorgos
munkájával elkészültek a szendvicsek, és a finomabbnál finomabb
művészi alkotások, a sütemények jeleáék, hogy a bálon mindenki
megtalá§a az alé§nek megfelelő falatokat.

Kora délután agatott, csinosan felöltözött gyerekek gyülekeáek,
feledve azidőjarás nehézsegeit. Este hat órakor zsufolrá§g megtelt a
Fah:hén és az iinnepi fanf;írok hangia megnyitotta az 1998. éi
szülők, nevelők, gyermekek jótékonysági Mikulás bálját. Nagy
bajban van a tudósító, mert a műsorszámokat felidézve olyan
felsőfokok jutnak az eszébe, hogy nem lehet eldönteni, melyik szám
volt a leg... Így a sorrendiseget betarfva idézem fel mindazt a
gyönyörűséget, amit láthattunk.

Először az űtőegyittes káptártatá el a közönseget, a kis első-
osztályosok népi gyermekűnccal kedveskedtek nektink. A frrrulya
együttes és a firvószenekar profi előadása bizonftja, hogy miár
harmadik éve foglalkozrak a muzsikával. A Mazsorett-csoport
rrűsora olyan színvonalas volt, hogy méltan gzetzett a ktilönböző
versenyeken díjazásokat Öröm volt látrri, hogy lesz uüínpótlás is,
hisz a kicsik is megmutatták, milyen ügyesek. A Csengelei
Népdalkör és Citerazenekar €h bizorryítéka, hogy a művészet
szépsege minden korosztály szívét megdobogtatja. Magas szintű
produkciójuk méltó aláfestése volt az Aranyeső néptánccsoport
műsorszámának. Köszönet Papp Istvánné és Rényi Lászlő
lelkiismeretes munkájáért. A hangulatos Cha-Cha-Cha-t az ötödikes
lányok, fiuk adták elő. Vendégművészek is felléptek. A mórahalrni
Néptánccsoport fokozta a műsor szépsegét. A produkciók méltó
befejezése volt a gyönyörű táncospárok bécsi keringője, a nyitótánc.
Végig az előadás alatt tapssal, ovációval iinnepelt a közönseg.
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\.{indez nem jöhetett volna létre, ha nincs a I{AMMIDO Mű-
r-észeti Iskolanak egy lelkes, f;áradtsagot nem ismerő, magasan
képzett pedagógus művész hazasparja: Czlrok Zokan és Czirokné
krizsán zsuzsa. Amit ők tettek az elmúlt hiárom évben itt
Csengelén, aá "csak" megköszönni és elismerni lehet. Munkájuk
eredményét mindannyian láthattuk ezen a bálon, és egyöntetű a
vélemény: CSODÁLATOS volt! A gyerekek, a szülők, az iskolave-
zetés és az önkormányzat nevében őszinte elismeréssel köszönjtik
me g tevékenységi.iket.

A nyitótánc után a Csaki zenekar remek hangulatot ldézett elő,
így kicsik és nagyok önfeledten tancoltak. A szellemi jóllakottsígot
a Szülői Munkaközösség elnöke, Csókási Zoltanné irányítás.íval
múködő büft ben kiegészíthetti,ik testi jóllakottsággal is.

A gyermekek legnagyobb örömére megérkezett a Mikulás, aki
szaloncukorral lepte meg a kicsiket. Következett a tombola htzás.
Mar a bál kezdete előtt mindenki láthatta, hogy rengeteg segítőkész,

A Pólinkas család boldogan vette birtokba a fődíj szánkót
(fotó: Molnár Mihály)
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gyerínekszerető, az iskolát támogató ember van, akiknek köszönhe-
tően értékes ajándékok vártak gazdára.

Az agalmas sorsolás után fergeteges jókedv jellemerte a bál,

hangulatát. Öröm volt látni a kicsik és nagyok vidrámsagát. Ejfrl felé
már a Diakönkormanyzat vezetője, a föszervező Lantos Isrván is
elégedetten nyugtÁrta, hogy ismét jól sikerült rendezvénynek
örülhettiink, érdemes volt annyit dolgozni. A tudósító személyes
véleménye, hogy mindig szerettem Csengelén élni, de egy-egy ilyen
megmozdulás boldoggá tesá az emkrt, hogy olyan faluban élünk,
ahol örömet, szeretetet adnak egymásnak az emberek. Oriilnek a
szépnek, és a jó ügyért összefog a falu lakossaga.

Köszönjtik mindazoknak, akik munkájukkal, tombola felajánlá-
saikkal, süteményeikkel hozzájárultak a Mikulás bál sikeréhez.
Tombola tárgyakat ajánlottak fel Árvai Kálífiánné és családja, Bagi
Pál és családja Baranyi József és csalrffia, Báíkányi György és

családja, Beke Csaba (Mini diszkont), Bencsik József és családja,
CIB Bank Szegedi lgazgatőwga, Csáki Lászlő és családja, Csengele
Közseg Önkormrányzatának képviselői, Csengele Községi Sport-
egyesiilet, Csókási Gabriella, Csókási Zoltán és családja, Erdélyi
Ferenc és családja, Fekete Gyöngyi, Forgó Jenő és családja, Géczi
BéIárrré, Gurdics Gábor és családja, Harkainé Farkas Margit és
családja, Hegedűs Otflia virágboltos, Heim család, Hell Rudolf és
családja, Hencz Lajos és családja, Kiss Ferenc és családja, Kócso
István és családja, Kőrösi lrén, Kuklis András és családja, Kurgyis
Istvánné és családja, Longa Istvan és családja, Magyar Zoltán és
csaláüa, Mészaros Péter és családja, Morton's Utazási Kft.
(Szeged), Muhel Tibor és családja, Nagy Gábor és családja, Novák
Imréné és családja, Novákné Yízhanyő Erzsébet és családja, Papp
Illés és családja, Pálinkás Istvan és családja, Rényiné dr. Torontaü
Renáta és családja, Széll Jrános és családja, Széll Lajos és csa]ádja
Sács Imréné és családja, Tóth-Andorné Farkas Eva és családja,
Tóth Imréné és családja, Tóth Istvrán és családja, Tóth Tibor és

családja, Tölgyi Gyula és családja, Virág Istvánné és családja, Vörös
Tibor és családja.

Szendvicskészítők és süteményt felajánlók: Arvai Kálmánné,
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Baginé Sebők Rozália, Bagi Pálné, Balázs Ferencné, Béres
Ist/iánné, Czombos Jánosné, Csákiné Géczi Roália, Csanyt
Ferencné, Csókasiné Forgó Györgyi, Csókási Zoltáű}né, Fekete
Gyöngyi, Gombai Béláné, Gurdics Gáborné, Harkainé Farkas
Margit, Hegedűs Tiborné, Heü Rudolfiré, Horváthné Gyovai
Aranka, Kőrösi Irén, Kórösi Sándorné, Kucsora Sándornó, Kuklisné
Vajda }ldáíía, Lantos Erika, Magyari Györgyné, Mészáros Gyöngyi,
Mészaros Póterné, Mustoha Jánosné, Müller Gáborné, Nagy
Gáborné, Nagymihály ZoltáArIé, Novákné YíÁanyő Erzsébet,

91ujo. Józsefrré, Papp Ferencné, PigniczkíLászlőné, Fiénzré Csáki
Agnes, Rozsnyai Jánosné, Samu Emese, Sándor Istvánné, Süli
Márta, Szél]né Péter Ildikó, Tapodi Anita, Tisoczki Ferencné, Tóth-
Andorné Farkas Eva, Tóth Imréné, Tóth Jánosné, Tóth Józsefiré,
Tóthné Novák Katalin, Tóth Zo|táffÉ, Vígh Istvránné, Virág
Siándorné, Vörös Rudolfiré, Vörös Tiborné.

Kívánom, hogy legyen ez a december és az elkövetkező év is
olyan szeretetben gazdag, mint amilyen az első decemberi
rendezvény volt.

A falu minden lakosanak békés, meghitt Karácsonyt és egész-
segben gazdag, nagyon boldog új évet kívánok!

Mindenki karácsonffia alá Ady Endre Karácsony című versét
ajránlom sok-sok szeretettel:

Harang csendül,
Enek zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
szeretettel

B orul faldre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiós
Boldogságot szokott hozni,
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A templomba
Hosszti sorba

Indulnak el ifiak, vének,

Az én kedves kis falumban
Hálát adnak

A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagt Isten

Szent keglelme súgna, szóllna,
Az én kedves kis falumban

Minden szívben
csak szeretet lakik máma.

Heim Gézáné

GVEREK§zE&frnfrELuevarcannóu
Ismét elérlrezett eg új hónap: december. Azt hiszem, most

mindenkinek a falunk életében talán legfontosabb évente

megrendezésre kerülő rendenénye jut eszébe, mégpedig a Milaiás-
bál.

Idén is megrendezték nekünk a szülők és a nevelők, amiért
naglon hátásak vag,tunk. Úgl gondolom, most sokknt szebb volt a
terem, mint máskor. Rengeteg solazínű léggómbbel, g,tönyörű
díszítőelemekkel csodálatos lánányt nyújtott. Most ,§ naglon
keszültünk a kulanbaző műsorszámainklrnl, hogl minél jobban
bemutassuk a hétldznapi munkánk eredményét. Szerintem ez
sikerült is. Hisz minden produkciónkat nagl tapsfogadott,

Természetesen mi, glerekek nag/on vártuk a Mikulós érkezését
is. Bizony eljdtt hozzánk a nag,lszakállú, a kicsik kissé megszeppen-
ve, mi, nagtobbak felszabadult örömmel köszöntöttük, Vidáman
kapkodtuk el a kózénk szórt szalonculcrot, A Mikulás és segítői
izgalmas szerepet vállaltak magulcra, A szebbnél szebb tombola-
tárglak sorsolásában vettek részt. Lázas tekintetek vizsgálták a
számokat, és sokan órülhettek, mert nyertek.
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Mindezek után elkezdődött a tánc, a gterekek legnag,,obb
órómére. Hajnali ket óráig szórakozhattunk és mulathattunk. En
már 8. osztályos vagtok, és nagton sajnálom, hog,, általónos
iskolásánt már nem vehetek részt ilyen remek estén. Azt hiszem
minden iskolás glerek nevében csak lajszönetet mondhatak a
szüleimnek, tanáraimnak és mindenkinek, akik megrendezték
nekünk a bálat.

Hétfőn folytatódott a Mihtlás napok sorozata, hisz délután az
osztályok klubdélután keretében várták. Mi a negtedikeseket

fogadtuk Miután a Mikulás megérkezett, eg,l kis műsort adtunk
neki, kiosztotta az ajándékokat és elment. Utána kiilónböző játékos

feladatokat játszottunk a testvérosztályunklral. Kózben pedig aki
megéhezett, ehetett-ihatott. Végül mindenki jó élményekkel gazda-
gíwa térhetett haza,

]998-ban boldogságot és örömet hozott a Mikulás Csengelére.

Erdélyi Vihória (8. osztály)

olvusóínkhoz!
Kétéves sziirret után újra emelni kényszerüliink a Csengelei

Krónika áíát. Az 1999-es évben 1200 Ft tamogatást kértink a
Polgrárőrség száméra azol<től, akik lapunkat szeretik olvasni és
mindig hozzá is akarnak jutni.

Hogy sok-e vagy kevés-e ez az összeg, mindenki maga döntse el.
Mi egy üdítőital arát kérjiik számonként. Ennyit talán áldoáat
mindenki azért, hogy tisztában legyen a falunkban történtekkel.

A üámogaási összegeket a lapkiosztó helyeken, a Korona
sörözőben (Május 1. u. 52.), a Kukhs-ftle Kis ABC-ben (Május 1.

u. 21.) és az Erdősarki boltban lehet befizetni.

A szerk.
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.D.a..E.a.-olrtetős
n7 é4ltelónos JskoJőban

Az e]rnúlt évtizedek során alaposan megváltozott a tarsadalom, a
benne élő családok, emberek, gyermekek élete. Egyre jobban
előtérbe került az anyagiak megszerzéseért folyatott harc, az
állandó tűlőrázás, vagy másodállás azért, hogy: " Az én gyermekem
mindent megkaphasson." Es közben a legfontosabbat veszik el tőle:
a szeretetet, odafigyelést, meghitt egyutt töltött őtékat, azt a
biztonságérzetet, amikor a gyeímek érzí, számíthat valakire, mert
megértik és elfogadják olyannak, amilyen.

Fokozottan vannak kitéve a veszélyforrásoknak a ma gyermekei,
mert sokszor nincs mellettijk valaki, aki fogná a keziiket, amikor
buonylalan leptekkel elindu]nak az út másik oldalára piros jelzésnél,

(fotó: Lantos István)
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amikor átlépik a tarsadalom szabta törvényeket, normákat és egyre
mélyebben tiinnek el az éIet kusza ösvényein.

E probléma kezelésere és megoldására nyújt alternatív megoldást
a D.A.D.A., a Rendőrseg Biztonságra Nevelő Iskolai Programja.
Mit is jelent ez a rövidítés: D.A.D.A.? Dobányzás - Alkohol - Drog
- A]DS. A tarsadalrnunkban az emberekre leselkedő olyan veszély-
források összessege, amelyeket az ember saját maga okoz
önmagának. A programban fellelhető célok, feladatok ideálisnak
látszanak a gyermekek személyiségének tervszerű és sokoldalú
fejlesztésehez; a talpraesett, magát minden helpetben feltaláló,
helyesen dönteni tudó fiata] kialakítácához.
Ez a program hetedik éve működik Magyarországon, s az idei
tanévtől a csengelei Átahnos Iskolában is elkezdődött az 1. és 5.

osztáyban. A foglalkozásokat a rendőrseg körzeti megblzottja,
Mo]nar Mihály törzszászlős vezeti önkéntes alapon. Ennek
érdekében mán az előző évben elvégzett egy intenzív felkészítő
tanfolyamot, melyben megismerkedett a D.A.D.A.-program lénye-
ges elemeivel, a tanmenettel, cél- és feladatrendszerével és

pedagógiai ismeretekről is hallgatott előadást. Az e]rnúlt évben a
kisteleki II. Rakóczi Ferenc Altalános Iskolában mat 6. és 8.

osztalyos tanulókat oktatott, így némi gyakorlattal is rendelkezik. A
mi iskolásaink a fe]rnenő rendszer miatt négy év múlva veszrek
résx teljes létszámban a programban.

Az első óra ismerkedéssel kezdődött. Önismereti gyakorlatokon
keresáül oldotta az előadő a feszültségeket, az előadás az amerikai
Carl Rogels személyiségfejlesztő módszerei szerint történt. Ennek
lényege, hogy a gyermek saját maga jöjjön rá, hogy mi helyes és mi
he$elen atanfu vagy aD.A.D.A.-oktató felügyelete alatt §em volt
ismeretlen a módszer a gyerekeknek, hiszen osáályfőnöki órán mar
magam is sikeresen alkalmaáam).

Remélem, ez az új program gazdagabbá és értékesebbé teszi
okíaüísi rendszertinket. Lehetőseget nyújt gyermekeink biáonságo-
sabb életvezetésenek kialakulásához, az egészségesebb életmód
népszenisítésehez.

Lantos Istvan
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Se$íúsünk a,maguar
áruipkárosulüakon!

A Magyar Vöröskeresá felkéréssel fordul Önökhöz, a hazu
árv'u zujtotta térseg lakosságának megsegítése cé§ából. Gyujtést
hirdettink természetbeni adomrányokra, úgymint felnőtt-, gyermek-
nlhánatra, cipőre, takaróra, ágyneműre, gyógyszerre, vagy ha
anyagilag szeretne segíteni, elTe a cé]ra elkülönített csekket adunk a
fogorvosi rendelőben, rendelési idő alatt. Kérnénk az adományokat
zsákba gyűjteni, melyeket a Faluhazban vesziink majd át 1998.
december 15-én (kedden) és december l7-én (csütörtökön) 9 és 16

óra között.
Előre is köszönetiinket fejezztik ki minden adományozónak a

bajba jutott embertarsaink nevében.

Magyar Vöröskereszt

IdőseK*rjo
December 10-én déluüán halk zsongás töltötte be a szépen feldi

uített Faluhánat. Az önkormányzat hívta meg a nyugdfiasokat egy
kis találkozóra.

Kétszáz meghívót küldtek ki, s ebből igen sokan, kb. 170-en
megielentek a70 évestől kezdődő korosztály tagsai közül.

A Polgármester ur iinnepi köszöntoje szívhez szóló volt.
Emlékeztetett benntinket a ktizdelrnes életre, a jőra, szépre, s kért
mindenkit, hogy erejéhezmérten továbbra is jó példával, tanácsaival
segítse falunk felemelkedéset. Megköszönte, hogy a hívó szóra ilyen
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sokan megjelentek. Jelképesen egy szál szegflível köszöntötte
Magonyné Teréz nénit, a dalkör tagát, s így kívant jó egészseget,
boldo gsago t az egybeg.yulteknek.

Ez,úén tinnepi műsorban gyönyörködhettek a jelenlévők. A
felcsendülő Fehérvari induló hangjaira - amit a Fúvószenekar adott
elő - a kis mazsorettek csodás kis együttese mutatta be szemet
gyönyörkö dtető felvonulásat.

A furulya együttes "A gyöngéden öle| át" fl]7rzene részletét adta
elő, elandalítóan szépen.

Gyönyörködhetttink a kicsik táncában, a Cha-Cha-Cha-ban. A
polkanál mér az idős lábak is mozogtak.

A zenekart czirok zoltén, a tancokat czirokné krizsán zsllzsp,
tanítoua be, s meglátszott, hogy tanar és tanítvány boldogan készült
a feladatokra.

Erdélyi Otília szép szavalata is eltalalt a szívekhez.
A citerazenekar, a dalkör és az Aranyág együttes bemutatója is

jól sikerült. A citera és a nóta hangjaira szép magyar táncot láthattak
anézők.

A kórus és a zenészek ismeretlen és ismert dalokat adtak elő,
remélve azt,hogy mindenki szívéhez eltaláltak a hangok.

AzlJtán néhany kedves dalt együtt énekeltek, dúdoltak a
megjelentek, s kíviánságta az énekkar egyutt nőtéaott az egybegyűl-
tekkel - igazan jőkedvűen.

Öröm volt nézni a csillogó szemeket, a mosolygós arcokat.
Rövid időre sokan voltak egyutt a régi és új idők tanúi közül, s csak
a szépre emlékeztek!

Köszönet illeti a Polgármester urat és az önkormányzatot, hogy
immáí harmadszorra teszik lehetővé ezt az összejövetelt. Köszönet
illeti a műsort adókat, akik szívesen és lelkesen szőrakortaÍrék az
egybegyűlteket.

A végén kis ajándékkal, szép emlékekkel tértek haza otthonukba
az tinnepeltek, szíviikben szeretettel, s kellemes karácsonyi
kívansagokkal.

Papp Istvánné
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@roci krónika

szezonzárő mérkőzés:
az első vere§ég

1998. november 28. Csengele - Dorozsma2:4 (2z2)
Vezette: Jéga-Szabó. 150 néző.
Csengele: Bencsik - Szabó - Ambrus - Tóth Z. (Tőth A. 60.') -

Áa,im - Pataki (Haraszti 25!) - dr. Bitó - Vígh - Turi - Czeíger-
schmidt (Heim 30.') - Szanka.
Csengelei gőIszerzők: Turi, T őth Z.
A ket veretlen csapat rangadóján egl fétidőig bírtunk lépést tartani
a jó erőkből álló bajnokasptrlnss1l szemben.

A Kiskunmajsán december 5-én megkezdett teremlabdarúgó tornán
Csengelét a Fortuna presszó focistái képviselik. Nyitasként la§z-
szenlászlőt,6:0-ra vertiik. Az eknúlt évek sorián egyetlen csapatnak
sern- sikerült gól nélkiil megúszni egy mérkőzést, csak most nektink.
A csengelei gólokat Szanka (4), Kiszner és Kothenczlőtte.

Kun-Szabó Tibor

§nnepi miserend
A csengelei rómaí katolikus templomban az év vógén az
alábbiak szerint lesznek a misék:

1998. december 24 (csütörtök) 22 őra Élróti mise
1998. december 25. (péntek) 10 óra
1998. december 26. (szombat) 10 óra
1998. december 27. (vasárnap) 10 óra
1998. december 29. (kedd) t6 őra (Gyászmise)
1998. december 31. (csütörtök) !6 őra Ev végi hálaadás
1999. január 1. (péntek) 10 óra
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íaJl,illázi hirek
Megérkezett a négy új pingpongasztaI, így akar 16 fb is tud mar

egyszelTe játszan. A téli időjarásra való tekintettel teremfocival
Ú"Utt a PáUrraz programja.

Aríj, teljes nyiwatartasi rend a következő:

Hétfr 13-18 Tarsastánc, fuvós zeneoktatás
18-19 Nőitorna
19-21, Asáalitenisz, biliáíd

Kedd 09-16 Könyvtár
1 4-16 Hungrlria Biáosító ügyfelszolgálata
I7-|9 Néptánc

Szerda 13-18 Tarsastánc, fuvós zeneoktatás
I8-2I Teremfoci felnőtteknek

Csütörtök 09-16 Könyvtar
14-17 Grafika
17-19 Néptránc
17-20 Népdalkör
I9-2l Asáalitenisz, bűálrd

Péntek 13-14 Gyóglorna gyermekeknek
1 8-20.30 Teremfoci ifiknek

Szombat 08-12 Tarsasüánc, fuvós zeneoktaüís

Túri Anikó

Ed írták Csengeléről65 eve:

Karácsonyi szeretetc§omagokat osztott ki a
tanyán a Nemzeti Egység Pártia

A Nemzeti Egyseg szegedi pártszewezete karácsonyi szeretet-

akciót indított atartyaíínsegesek szémÉtra. Az akció szép sikenel járt

s pénteken délutan osáották ki Röszkén az adományokat. Baranyi
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Tiborné frispánné, Széchenyi Istvan &., & Nemzeti Egyseg Párt-
jának szegedi titkrára s Tunkl Tamás báró frispáni titkar.

A szeretetakció keretében 800 csomagot osáottak ki a tanyai
ínségeseknek, azonkívül 16 mm.[métermázsa - A szerk.] fát,hsztet,
szalowtát, cukrot, mákot és flanel ruhaneműt.

A Nemzeti Egyseg Páítjának szegedi csoportja szombaton Csen-
gelén és Balástyán folyatta a szeretetadományok kioszkísát.
Különösen szép volt a csengelei iinnepély, ahová dr. Falcione
Kálínán ment ki apűt képviseletében. Itt Pottyondy Imre igazgató
rcnderte az tinnepélyt. Dr. Falcione Kálman lelkesítő beszéde utián
több, mint 70 ueretetcsomagot osáottak ki. A megajandékozottak
nevében Sisák István mondott köszönetet és jelentette ki a Yezét
zászlajáútoz valő hűseges ragaszkodást. Majd Balogh l1ona és
Szárity József tanulók a megajándékozott gyermekek nevében
mondtak kedves szavalatokat. A lélekemelő iirurepély viltéz
Pottyondy zárszavaival ért véget.

Csengeléről Balás§ara ment a part képviselője. [...]

(A Tanyai Úisag ]933. december 3]-i számóban megielent cikk
részlete)

Hirbetésel<
Újsze* állapotban Iévő gááúzhely kedvező áron eladó! Erdeklődni
lehet Stan LáuIőnáI a csengelei tUÁV-a[omas épületében 9 és 11
óra között.

Eladók: 3 db egttengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és
] db férfi kerélcpár (6.000 Ft/db), Polski Fiat ]500 bontásra
(45.000 Ft), valamint t db olajégőfej. Erdelődni: Balogh János,
Csengele, Tartya 210. a06-30l9 670 360
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A Csengele, Vadgerlés u. 11. szám alatti videókólcsónzőm
rtyitvatartási ideje megváltozott. Az új nyitvatartás: 16-tól 19 óráig.
Az Anastasia című rajzfilmet és a Titanic című játéffilmet
megvásárolhatja 2800 Ft-ért. Heti ajánlatunlrról a Fortuna presszó
kir akat áb ó l t áj é ko z ó dh at !

Nag Tamásné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.

26, e286I02

Árpo, kukortca, búza, 7ab, roz§ vetőmag, köIes kis és nagl tételben,
tovóbbtí tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútól-
IomdsnáI levő Kisbetérő terménybokjában (Kistelek, Tanya 312.).
Nyitva 6-tól 18 óráig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posía melleű!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fényruísoltís A3 és A4 méretben!
- Gyermeksofozal, ballagás, esküvőJakodalom, egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
válaszíékban kap ható k !
- Fény képezogép j avíttís, szaktanúcsadás.
- Filmkidolgoaís 1nap alaű!

Nacs a Jóno sn é fény kep é sz
Kistelek, Kossuth u 16.

rddióa06-60/488 324 7(este) 329 659

Családi eseményelve (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műlcódő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólcási Lószlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt. Í 286 082
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Mindennemű szemes termény trszitítáwt vállalom. Ezen kíviil
szivatffi javíását és felűítá§ít, valamint terménysállító csigak
készítését rövid határidőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szétm
8259 990 rádióO 06-2019 364 06I

Tdp-takarruíny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gdz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész faanyag, sóder
stb.) is órusítok. Előrendelés esetén néhdny napos hatdridővel
házhoz sztíllítom a megrendelt anyagot Gyors kiszolgólás, kedvező
árak!

rend: keddtű péntekig 7-tű 16 óráig, szombaton

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1,
8286 241 ródióa 0G30l9 670 366

Háztáji gépekhez való alkatrészek gyar:tÁ§t (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) átlandóan
kapható.

Dénes B alá zs v állalkoző
Csengele, Felszabaduiás u. 3.

O 06-60/487 337 és 06-60/471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenó lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei polgárőr csoport Felelős kiadó:kucsora péter
Szerkesztőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 1 1. Telefon: 06-3019 g50 272
Alapító szerkesztő: Molnrár Mihály Felelős szerkesző: kontesz Józsefrré

Lgpunkatlgncll4res en szemlézi Magl arorszóg le gnagtobb mé diafi glelőj e, az

re)
))OBSERVER((
O0stRVtR BUDAPtsT 

^1r 
Dl^l l(;Yt L() \I T

A nyitvatartási
7-tőI 12 óráig.

1081 Budapest, YII. ker. Auróra u. ] 1,
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