
VIII. évfolyam 6. sám 1999. március 15.

A Veúter Kft. nyeremfuy-
robogóiának átadása

A nőnapi bálróI szóló írásunk a 92. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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10olgárőr leOxgytttes
Marcius 6-an délutan tartotüa évi rendes közgyűléset a

Csengelei Polgrirőr Csoport. Az eseménynek a nőnapi bálhoz
feldíszített Faluház adott otthont.

Elsőként Kucsora Péter csoportvezető tartotüa meg beszímo-
lóját. Elrnondta, hogy az7998-as évben a26 fos csapat 193 esetben
látott el önkéntes szolgálatot, ez összesen 1796 ónít tett ki. A helyi
körzeti megbízottal 49 esetben voltak köz)s szolgálatban. Kiemelte
harom pollarőr nevét: C§áki Lajoset, Laczkő Zgkét és Magony
Józseftt. Ok egy sorozatbetörő banda kézrekedtéseben működtek
közre. Az elműt évben két bálat rendezett a polgarőrseg, a nőnapit
és a falunapit. Mindkettö jól sikerült.

A beszámoló utfui átnyujtotta Nacsa Jránosné fenyképesmek
a tisáeletbeli polgarőr cím adományoásí§őI szóló díszoklevelet. Ő
hosszú évek óta önzetlenül segítette a csoportot. Szabadidejét és
pénzet nem kímélve tudósított a csengelei eseményekről. Felmriszott
á víztoronyba is, nagy vízhólyagokat szerezve a keúre. Es nem
utolsósorban ő készítette el az első csengelei képeslapot, melyet a
polgarőrseg adott ki.

A legtöbb szolgrflatot ellátó polgarőrök köziil hárman kaptak
elismerést: Kun-Szabó Tibor, Hegedús Rudolf és Kontesz Lásúő.

Sránta Ferenc polgrármester hozzaszőIásában elismerően szóh a
polgarőrség munkájáról. Kontesz Lászlónak pénzjutalrnat adott át 5

éves polgiárőr szolgálata uttín.

Kertész Lászlő polgarőr régióvezető a polgarőrök vizsgaz-
tatásárőI szólt. Elrnondta, hogy sikeresen leiasgévtak a csengeleiek
is. Az ötéves jubileum után jaró oklevelet Kontesz Laszlónak nem
tudtaátadíLl" mivel aztmqd kö4ponti ünnepségen fogja megkapni.

A Kisteleki Rendőrkapitánysag képviselője, Vincze Sándor
hozzászőIásíban kiemelte, hogy a rendőrség amiben csak tudja,
segíti a polgárőrséget.

A gytílés végén a szokásos vezetősegváIasrtásra került sor.
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Most Nacsánéról keszült felvétel...
(fotó: Molnár Mihály)

Végeredményként Kucsora Péter csoportvezető, Magony József
csoportvezető-helyettes, Molnar Mihály titkár és Bangó Péter
titkáíhelyettes lett. Itt megjegyzendő, hogy az eLső fordulóban a
korábbi titkárhelyettes, Árvai Káknán és Bangó Péter uanos szlmú
voksot kapott, csak a megismételt szavazáskor billent a mérleg
Barrgó javára. A megválasáott vezetőség nevében Kucsora Péter
csoportvezető köszönte meg a bualmat.

A közgyűlés után a polgárőrök újra szorgoskodni kezdtek,
mivel t9 órától a falu lakossagát vártak a nőnapi ba]ra.
Többségiiknek így csak masnap hajnalban ért véget az évi
értekezlet. A reggel hatig tartó bálíól viszont már egy másik szerző
sámol be olvasóinknak.

M. M.
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Nőnapi bál nagy nyereménnyel
Világszerte az esúendő egy napján a férfiak a tenyenikön

hordozzák a nőket. A csengelei Polgárőrség hagyománlt teremtett,
immár 9. alkalommal rendezett báIat atiszteletiikre.

Marcius 6-án a Faluhazba érkező hölgyeket a képviselő-
testület tagiai fogadták vtrággal és puszival. A terembe lépve vonzó
Iátvany ejtette rabul a szemiinket. A színpadon ott kacérkodott
veliink a sok gyönyörű nyereménytargy és királ}.nőjük, a fodíj-
robogó.

A szép szátmű vendégsereg vacsoráig beszélgetéssel, tombo-
lavásárlással, büfrlátogatással és tánccal múlatta az időt, 8 órakor
Santa Ferenc polgrármester köszöntött benntinket, majd kezdetét
vette a csinos polgárőrök birkapörköltös felvonulása.

Bach Szilvia énekes-parodista most nem voltformában
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A finomsagok elfogyasúását követően tiirelmetlenül vártuk az
énekes-parodista Bach Szilvia fellépését. Késéssel futott be, mert
télúton járt, Kiskunhalas felé autőzott. Talán az átélt izgalrnaknak
rudható be, hogy nem nyújtotta a tv-ből megszokott színvonalát.

Ejftl felé a hangulat a tetőfokara hágott, egyre többen
perdültek títnqa. A Csáki zenekar a már jó1 ismert f;íradhatat-
lansaggal muzsikált. Díszvendégtink, Vincze Lász|ő országgyűlési
képviselő sem bírt ellenállni azenének. Úgy megforgatta a lrányokat,

asszonyokat, hogy némelyikük alig tudott lépést tartani vele.
A báI szépének megválasáása nehéz feladatot rótt a

zstíritagokra. Az idén ezt a címet a bájos Széll Katalin nyerte el" A
szokásos virágcsokor mellé Nacsa Jánosné olajfestményét kapta
ajandékba.

Széll Katalin lett a bál szépe
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Az országffiési képviselőnk is jőt érezte magát
(fotók: Nacsa Janosné)

A sorsjegy-árveres vtám az arnúgy is felkorMcsolt kedélyeket
tovabb borzolta a sorsolás. Ahogy fogytak az ajandékok, úgy nőtt a
feszültseg, s amikor mrár felájultak voltunk az izgalomtől, elérkezett
a íLagy pillanat. A kék 2l3-as szám Bereginé Déri Zsuzsarrnának a
Vetter Kft. által felajánlott Yamaha robogót hozra.

Miutan a szuperjrárgány sorsa eldőlt, folytatódott a mulatoás
kivilágos-vinadatig.

A rendezvényt tllmogaíla: Vetter Kff., Csengele Önkormany-
zata, Baranyi Ildikó, Baranyi Józsel Csókasi Lásdő, Csókasi
Zoltén, Dénes Balárs, Forgó Jenő, Juhászré Virágh Magdolna,
Kismrártonné Sipos llona, i§. Kormányos Sándor, id. Kormányos
Sándor, Kuklis András, ,f. Lengyel János, id. Lengyel Jtinos,
Mésziiros Ferenc, Nagy Tamásné, Novak Jenő, Pigniczki LáyzJő,
Rényiné dr. Toronái Renáta, Tóth Istvan, Tóth Tibor.

Kontesz Józsefué
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OAfalugazáísz rovata

A úermélstanác§ok
eimlistája

Alma Terméktanács
+z+lÚ6eherta, Vadas-tag 2. 8 és Fa>r (42) 290 s22
Képviselők: dr. Kovács Géza elnök, dr. Inántsy Ferenc főtitkár

Ásványvíz Ternéktanács
1075 Budapest, Wesselényi u. 16. C ép. 105. 8(87) 344 2l1 és (1)

2 678 807 Fax (87) 464 398 és (1) 2 678 808
Képviselők: Fehér Tibor elnök, Bikfalü Istvanné dr. ffititkar

Baromíi Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1. E(72) 450 355 és (1) l 692 998
Fax (72) 439 493 és (1) 2 692 995
Képviselők: Katics Dezső elnök, dr. I(íllay BéIaígazgatő

Burgonya Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. alq 44a $3D0 és (1) 3 119
404 Fax (1) 3 119 404
Képviselők: Szentes Nrándor elnök, Both Ernő titkár

cukor Terméktanács
1141 Budapest, Komócsy u. 39-41 . aQD 466 3l1 és (1) 3 833
526Fax(1) 3 831 930
Képviselők: Szőke Géza elnök, Koczka Zoltántitkar

Dísznövény Term éktanács
1118 Budapest, Villanyi u. 35-43. 8 és Fax (1) 2 096 389
Képviselők: Zalay Etele elnök, Tengerdi Gabriella titkar
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Dohány Terméliúanács
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 8(42) 3ll 222 és (1) 3 027 168
Faxfr2) 311 043 és (1) 3 027 168
Képüselők: Bitbrer Imre elnök, dr. Győrvráry Márk elnökhelyettes,
Vadainé Gulyás E. titkar

Erdészetí Szaporítóanyag Terméktanács
1012 Budapest, Kuny D. u. 13-15 . aOD 390 510 és (1) l 757 658
Fax (1) 2 026 449
Képviselők: Szőnyi Jrános elnök, Tóth Janos titkár

Éticsiga Term élrúanács
2101 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. t és Fax (28) 430 982
Képüselők: dr. Pacs István elnök, Puskás Ferenc titkiár

Fű szerpaprika Term é}úanács
6300 Kalocsa, Koszuth L. u. 15. E(78) 462 2ll és (78) 464 463
Fax (78) 464 463
Képüselők: Dr. Lakatos Lajos ügyvezető, dr. Berta Zoltíntitkár

Gabona Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. 8 és Fax (1) 3 128 486
Képviselők: dr. LakatosZoltÉn elnök, dr. Dáüd Csaba titkrár

Gyógynövény Terméktanács
1118 Budapest, Ménesi űt 44. a(1) 4 3l2 l42 és (1) l 851 155/
298 Fax (1) 1 851 1551298
Képviselők: dr. Gyarmathy Miklós elnök, Praszna Lajos titkáí

Gyümölcs Terméliúanács
1118 Budapest, Villányi u. 35-43. E(1) l 665 943 Fax (1) 1 665
950 és (I) l 665943
Képviselők: dr. Thurn Lász]ő elnök, dr. Lux Róbert ffititkár

Hagyma Terméktanács
6900 Makó, Bárány u. 86. 8(62) 2l3 676 Fax (62) 2l2 865
Képviselők: Benkő Anta] elnök, Füleki Lágzlő titkar
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Halászati Term éktanács
1126 Budapes! Vöröskő u. 4lB. 8 és Fax (1) t 759 702 és (1) 1

759 722
Képviselők: Balogh József elnök, dr. Balázs Lrászló igazgatő

Juh Terméktanács
3800 Szikszó, Kálvin tét 25. a(1) 3 321 179 és (46) 396 548 Fax
(1)3 I23 443 és(46)396 582
Képviselők: Alftildi Irén elnök, dr. Békési Gyula üglvezető

konzervu borka Term éktanács
9022 Győt, Jókai u. t2. E(96) 420 6a8 és (96) 317 886 Fax (96)
317 886
Képviselők: Herücska István elnök, Mótusz Antal titkíí

Méhészeti Terméktanács
1091 Budapest, Üllői u. 45. a(28) 420 058 és (1) 2 160 015 Fax
(28) 430 993 és (l)2156632
Képviselők: Wild János elnök, Illés Kálmán valasztmanyi elnök

Nyúl Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. II. em.265. aQD 310 131 és
(1)2692 993 Fax (1)2692993
Képviselők: Fejes Janosré elnök, Bleyer Ferenc ügyvezető

§zesziparí Termóktanács
1012 Budapest, Kuny D. u. l3-15. a(25) 478 111 és (1) 2 139 858
Fax (25) 478 ll2 és (1) 2 l39 859
Képviselők: Haggenmacher Miklós elnök, Budai Ivrán ügyvez.ető ig.

Tej Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. E és Fax (l) l 3I9 767
Képviselők: Csíkvari Lé§zlő elnök, dr. Harskúti Lászlőné titkátr

Toll Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. a(52) 369 004 és (1) 1 316 973
Fax (52) 369 005 és (1) t 316973
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Vágóállat és Hús Termékúanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. a(23) 365 115 és (1) 3 3ZI 126
Fax (1) 3 320 959
Képüselők: Hegedűs Géza elnök, dr. Zádori László titkár

Vetőmag Terméktanács
1054 Budapest, Akadémia u. 1-3. E(1) 3 325 755 Fax (1) 3 026
507
Képviselők: Túri János elnök, dr. Hullan Tibor ügyvezető tgazgatő

Zőldség Terméktanács
1118 Budapest, Villanyi u. 35-43. t és Fax (1) 1 665 950
Képviselők: Bognar lQároly elnök, dr. Mártontry Béla titkár

Vadgazdasági Termé}úanács
2101 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. t és Fax (28) 420 6441166
Képviselők: dr. Tóth Géza elnök, dr. Pacs Istvan titkíír

Heglköaégek Nenaeti Tanócsa
1051 Budapest, Koszuthtér 11-13. E(1) 3 014 555 és (1) 3 014
183 Fax (1) 3 014 682
Képviselők: Nagy András elnök, dr. Urbán Anfolsfótitkár

Gregus Sóndorné

Hároméves a mezfuazda§ ág\ bolt
1999. márcíus 4-én ünnepelte megnyitdsónak harrnűdik éufordu-
Wdt a sokak óltal csak "Ndndi-boltkentn hívott üzlet Ebbű az
alkalomból saímos szakembert hívtah meg tanócsat adní a
vevőknek A cég vezet{jét, Kiss Nóndort faggattam tapaszír
latabóL
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Kezdjük az elején! Ilogyan adtad a fejed arrao hogy Csengelén
mezőgazdasági boltot nyissál?
- Ez egy olyan dolog, hogy szerettem volna mar régebben is. Még
húszéves koromban jőtt ez az ötletem. De nem voltak meg a
lehetősegeim, elsősorban apéí:a hianyzott. Végül is egy ember hívta
fel a figyelrneme! hogyan juthatrék péttzhez. A kiskunmajsai Ciprik
mezőgazdasígi bolttal közösen indult el a bolt. Gyakorlatilag ő
adott hitelbe árut nekem. Szerencsenk volt, egy év után úgy
felfejlődtünk, hogy teljesen a mi keziinkben a bolt, minden ki lett
fize&e.
Te milyen szakmát tanultál?
- Villanyszerelő a szakmám. De voltam rrrár napközis tanár,
valamennyit dolgoztam a villanyszerelő szakmában, voltam kocs-
mában egy kicsit, tra}íoroztam, főhááarn, sokmindent csináltarn.
Kik a kft. tulajdonosai?
- A kft.-nek hárorn tulajdonosa van. Csuri Jani, a felesegem és én.
Tóth Józsi?
- Ö nem tulajdonos, csak alkalmazott, be szokott segíteni. Á[andó
alkalmazottrrnk egy van, Kurucz Anita.
Eltelt három év a nyitás óta. Hogy emlékszel vissza erre az
időre?
- Az eleje különösen kemény volt. Voltak az&t 1ő dolgok is. Az az
igazság, a mezőgazdasrágban vannak idényszerű dolgok. A penz is
időszerűen jön, meg megy. A nyári és tavaszi hónapok sokkal
jobbak, ősszel meg éhen lehet halni. De összessegében Csengelén
elég sokan foglalkozrak növényterrnesztéssel. A boltMl meggazda-
godni nem lehet, de azért fenn fudja az emlcrer tartani magát belóle.
Olyan közepes életszínvonalat tud biztosítani. Nagyon nagy
problémája errnek a bolfrrak - a falunak is -, hogy nincs átmenő
forgalom. A bolt gyakorlatilag azokra tud támaszkodni, akik itt
laknak. Ezbaj, a fejlődés gátja.

Akkor te nagyon örülnél, ha megépülne a Csengele-Kiskun-
majsa összekötő út?
- Ez teljesen egyértelmű. A majsainak és a jászszentlás7]ői útnak is
örülnék, de azt hiszem, egyikből sem lesz semmi. Ebben nagyon
pesszimista vagyok.
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Más településekről járnak ide?
- Elég sok vácáílónk van Jászszerúlászlóról, sokan jönnek Kömpöc-
ről és Pusztaszerről, de szokott lenni kisteleki és majsai vásarlónk is.

Versenyképesek az áraitok a környező telepü lésekh ez kép est?

- Biztos, hogy van olyan áru, melyben versenyképesek vagyunk.

AűíaíL biáos van olyan, melyben nem annyira. Arra töreksziink,
hogy kunens cikkeket - amiket máshol nem lehet kapni - próbrál-

junk beszeremi. Ez többnyire sikeriilni szokott. például több bolt is
idejött pritaminmagot venni, mert nem lehetett kapni azorszáry§a*
Főleg a fóliásoknak forgalmaztok?
- Fóüásoknak is, de azért van egy-két dolgunk szabadftildre is.

Az átlag íiildműves megkaphatja itt azt, arnire szüksége lehet?
- Az lehetetlen, hogy valaki 100 %-ban megkapja amit keres, de

nagyrészben megkapja. Nem fudok erre pontos száuáékos aranyt

mondani, de 100,Yo-ban biztos nem, mert vannak olyan dolgok,
amik nincsenek. Eppen az átjaró forgalom hiánya miatt nincsenek

egyes dolgok. Nem tudja az ember elta]áhri, mikor mi kell pontosan.

A vetőmagban is olyan órási összegek mozognak, hogy u
fantasztikus. Ahhoz, hogy az ember az összes cégnek összes
vetőmagiát produkálja sok millió forint kellene. Eá nem tudja
felválalni egy ilyen kis bolt, ez csak megrendelésre működik.
Megrendelésre viszont van, aki nrár nem kéri, hanem máshol
me gve szi. Olyan 7 0 %o - o s lehet az ellátottságunk.
Tavaly ősszel bővültetek egy nagy ralrúárépülettel. Tovább
akartok-e terj eszkedni?
- Itt, Csengelén semmiképpen nem építtink új épületet. Az tizletkört
bővítjiik, mint mosL hogy lesz gázcseretelep. A sertésátvétel nrár
működik kb. egy hónapja. Rosszftor szálltunk be, mert az fualefelé
megy és elég nagy problémák vannak a sertéspiacon, de azért
megpróbrálkozunk ezzel is. Vannak elgondolásaink, hogy fejlődni
kellene, de ez egyelőre maradjon titok.
§okba került a raktárépület?
- Természetesen sokb4 de meg fog térülni. Most is volt hó, hat-
bétszáz mé"o;sn tagya volt benn. Ha csak szín mánsn összeáll, mar
háromszánezer forint a kfu. Vannak olyan műíágyák, melyeknek
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*ába 7000 forint körül mozog, ezeket nem le,tret a szabadban
tírolni.
Nem sok már Csengelén a gázcseretelep?
- Sokan vannak, de olyan minőseget nem hiszem, hogy produkálni
tud valaki is, mint a Shell. A masik az,hogy itt fix nyitvatartás van.
Ebben elfer, hogy egy-két palackot kicseréljenek.
A munlü{d mellet önkormányzati képviselő is vagy.Mi motivált,
hogy az legyél?
- Rábeszéltek.
Van egy másik társadalmi megbiratásod is, te neveled a focista
utánpótlást.
- Végül is ez nem tarsadalmi megbízatas, ez semmi. Ez csak úgy
míiködik, hogy elrnegyiink és focizunk egyet. Ezt csak hobbi szinten
művelem, de nagyon szeretem.
A harmadik évfordulóra szaktanácsadókat bívtál a boltodba.
volt érdeklődés irántuk?
- Igen. Az volt a lónyeg, hogy nem előadást tartottak ezek a
szakemberek, hanem csak elbeszélgettek egy üdítő mellett. Közepes
szintű valt az érdeklődés, elég sokan jöttek. En többre szímítottam,
de a jó idő miatt sokan elrnaradtak. Nekem az avéleményem, hogy
annak a termelőnek, aki meg akm maradni a piacon, lépnie kell.

Gr -ly)

ovodai beiratkozás
Ertesítem a kedves Szülőket, hogy az 1999l2000-es tanéwe

az óvodai beiratkoás 1999. mrfucius 16-tól 19-ig, 10-től 16 őtáig
lesz.

A beiratkozáshoz sziikseges: a sziilő személyi igazalványa, a
gyermek születési anyakönyvi kivonata és a gyermek oltasi könyve.

Kérem azokat a kedves Szülőket, akik szeptembertől szeret_
nék gyermeküket óvodába jaratni, most szíveskedjenek beíratni!

Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető
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O Kalandozások Csengele történelmében

íT)ag egy ft=}b* ".,*",l 
l.ro,

Csengele múltja - sajnos - bővelkedik olyan ftglelemre méltó
elképzelésekkel, elhatdroúsokkal, melyekbdl nem lett semmí
EzekbőI ruír koróbban egt csokorra aalót közöltünlr. Most egl
több mint 100 eves tervet elevenűünkfel

A múlt uáuad vége felé virágkorát élte Magyarorságon a
vasút fejlesáése. Felmerült a gondolat egy Szentes és Csengele
közötti pálya megépítésére is.

Az elképzelésb<il tett lett. A kereskedelemügyi minisáer is
foglalkozott a témával és 1895. februar 2&-taköngazgatísi bejfuást
szervezett. A minisáérium részéről Lakatos Aladár titkár jelent
meg. Szeged varost dr. Tóth PáIfojegyő és Simtík Ferenc mernök
képviselte. A MAV aztkérte, hogy a csengelei hruágazásnál egy 800
méter hosszú, hrirom vágánnyal bíró rállomás létesíttessék. A varos
képviselő i elthez is ho zzáj árultak.

A Szentes-Csengele szakaszt egy nagyobb szabrású vazutvonal
részének tervezt&. Ki§kunhalason, Kiskunmajsán, Kalocsán és Ba_
ján keresztiil a bátaszéki allomásig, ínnen pedig Fiuméba (ma:
Rijeka) haladt volna tovább.

A terv végiil is azon bukott meg, hogy akkor egy vasúti kilo_
móter 44 ezer forintba került. A tiszai híd megépítése pedig má§ftl_
milliórüíl is többre rugott voln4 ami pl. 3000 tanyai tanító vagy
5000 kezdő budapesti rendőr évi bérével volt egyenlő. A honibiüs
költségekre jellemző, hogy a híd árából vehettek volna 21.428 tonna
bű?Át" 37 ezer igaslovat, 15 ezer fias tehenet vagy 300 ezer birkát.

Hiaba üímogatta Szeged a tervet, Szentes városa hába
ajanlott f€l 100 ezer forint hozzajárulást, Csongrád megye vezetése
nem áldozott erre pénzt. Íey u Csongrád-Csengele vasútvonal
végleg lekerült a napirendről.

Molnar Mihály
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&rni krónika

Dr§ő helyezés Majsáíl
véget ért a kiskunmajsai qportcsarnokban rendezett teremfoci

bajnoksíg, A csengelei Fortuna presszó csapata biáos győztesként
elszórakoáa az utolso mérkőzéset a schöller ellen, 3áes feüdei
vezetés után3:6-rakikaptak. Csengelei gólok: Máhler (2), Sejben.A Fortuna presszó focistíi a bajnokvígban 7 meccset
megnyertek, l-et elveszítettek és egy döntetlenre sikeredett. A
gólarárry 56-30 lett. A Schöllert és Bugacot megelózve a llcll
csoportban (igazolt és aktív sportolók) a Fortunrások végeztek az
élen. A legjobb mezőnylátékos címét a csengelei csapatban szereplő
Süü László nyerte el.

aa}

Bajnoki meccsek:

1999. február 28. Csengeh - Ópuszta§zer 1:1 (0:1)
Vezette: Juhász. 100 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Dorogi (dr. Bitó 65.'), Pipicz,
Harasái, Vígh Cs., Tiltl Z., Francaa, Heim, Szanka.
Csengelei gőluerző : Heim.
kapusunk sérülten védett és ez értékes ket pontunkba kertilt.

1999, március 7. Kiskundoroz§ma - Csengele 3:0 (3:0)
Vezette: Ban. 300 néző.
Csengele: Berkes, Szabó, Ambrus, Tóth, Pipicz (Harasái 46.'),

!"i*, Vígh Cs. (Pataki 65.'), Tfui Franczia(LÓsonczi 60.), Sejben,
Szanka.
ósszel is csak ez a csapat vert meg minket, most sem sikerüIt a
visszavágás.

Kun-Szabó Tibor
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Iskolai beiratkozás
Az első osztályosok beiratása az 1999l2000-es tanévre

1999, március 16-án és 17-ón (kedden és szerdán) 8-tól 16 ónáig
lesz az Áhatános Iskolában.

A beiratkozáshoz szükséges: születési anyakönyvi kivonat
ós 250 Ft a tanulók biztosítására.

ÁftaHnos Iskola Igazgatósága

€lmúlt a íar§fiog
Az idén is megrendezték a farsangi karnevált. A sok kis

gtermek egész héten lózban égett.
Végre eljótt a várva várt nap, március 5-e, Délelőtt sajnos

meg voltak furna az órák A lrnrnevál délután egl órakor
kezdődött. Elhangzott afanfár, majd én kószöntöttem a jelenlévőket
és a királyi párt Ezután megkezdődótt afelvonulás.

Rendkívül jó és ötletes jelmezeket láthattunk. Volt házikó,
ősember, sőt még tehén is. A felsősök már kisebb műsorokat adtak.
Az 5. osztály eg remek szépségkirálynő választást hozott össze. A
6, osztályban voltak lrannibátoh Soproni Ászok és a sztárcsapat
Shyguys is fellépett. Á Szerencsekereket, a marslakólrat és az állati
nyomozó Áce Venturát a _7. osztály segítségével láthattuk. Yégül a
8. osztóly lépett színre. Ok a Dáridó műsorát adták elő. Á Dáridó
műsorvezetője meghívta a Besenyő családot, Zámbó Jimmyt, a
lcerge lányokat. S végüI idtt afinálé: a csengelei mazsorettesJiúk
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Winnetou és tórsai felvonulása
(fotó: Baginé Keller Szilvia)

iéptek színpadra, s még naglobb sikert arattak, mint a lányok
}ag,, taps fogadta őket.

Ezután elbúcsúztunk a jelmezesektől és eg/ kis tánc
kótetkezett. A meglepetés a Rezsó eglüttes volt. Balazs Zokán,
Bagi Róbert, Rácz Csaba és Szabó Béla volt a tagja. Áz osztály
neyében is mondhatom, hogl afiúlaa naglon büszkékvoltunk,

Á tombolahúzáskar mindenki a fődíjra pályázott. Végül a
m.,eríes szelvényt Mag,lar Hajninál leltük meg. Végezetül mindenki
- amíg csak bírt -, táncolt.

Ez a farsangi bál naglon jól sikerült. Mivel már tóbb ilyen
,lelmezes felvonuláson, mint szereplők nem vehetünk részt, ezt jól az
e m l é kB z e tünkb e vé s sük.

Gémes Aranlra (8. osztály)
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Ezí írtók Cseneeléről95 éve:

Givódás a birkák miatt
A csöngölei tanyrák között szomszédsígban laknak Tóth Józsefiré és
Weiner Rezső pásztorfiú; a gyerek a birkákat egyszer áthajtotta
Tóthné ftildjére. Az asszony emiatt kiabri]ni kezdett, amire a
legényke elverte Tóthnét. A törvényszék ma súlyos testi sertés miatt
8 napi fogháaa ítélte.

(Megjelent a Szeged és Vidéke ]904, március 24-i számában)

Hirbetésel<
CDJejátszós, dupla kazettás AIWÁ ródiósmagnó 25.000 Ft-ért
eladó. Me gtekinthető a virágboltban @el szab adulás u. 1 9.).

100 mázsa nyer§ otajfa rönk túzifának eladó 600 Ftlmázsa áron.
Erdeklódni lehet Gémes Antalnát a Csengele, Tanya 13. szám
alatt vagy a 06-30/ 9 684 969 telefonszámon.

400 négyszögöles telek eladó az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
foliasítonal, vagy anélktit. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnál a
Csengele, Honfoglalás u. 2. számdalt.

100 db körbótds széna eladó. Erdeklődní: Bangó Péter Csengele,
Tanya627. O 06-30/9 063 289.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80,aoa Ft/db), 1 db verseny és
I db íérfi keréIEár (6.00a Ft/db), PolsW Fiat 1500 bontásra
(45.000 Ft), valamint 1 db olajégőfej. É,rdekJődni: Balogh János
Csengele, Tanya 2I0. a06-30l9 670 360
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Sántást, títr esázást, ttáryy aszótást,
homokhordást vállalok.

műtrágyaszőrást, vetést, araü{st és

Csokási Tibor 006-30/9 950 270

Csengelén j szobás tanya melléképületekkel, fóliákkal (vag
anéllail), 3 nortanla,tttal, bekerített nagt udvarral, sok akác- és
eperfóval, szőlővel, gümölcsftklrat eladó. Érdeklődni lehet Vígh
Isnánnál a Csengele, Május 1. u. 8. szám alatt vagl 286 030
telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta tehersállítast 15 tonnráig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26. ?286l02

Árya, kukorica, búzl, zab, roz§ veőmag, köles kis és nagt táelben,
tovtibbá tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasúttíl-
lomósndl lévő Kisbetérő terménybolíjóban (Kístelek, Tanya 312.).
Nyííva 6tól 18 óróig. Hétfő szfrnnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Fényruísolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagós, esküvő-lakodalom, egéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jílmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vóIasdékban kaphatók!
- Fényképeőgép j avűós, szaktanócsadás.
- Filmkidolgoaís 7 nap alatt!

Nacsa Jónosné fényképész
Kistelek, Kossuth u 16.

rádióa0fu60l488 324 a@se) 329 659

Családi eseményekre Qalrodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műlödő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólaisi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 2a,
szám alatt. lE 28ő 082
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Mindennemű szeme§ termény tisztításat vállalom. Ezen kívül
szivattyúk jaütását és felujításato valamint terményszállító cs€ák
készítését rövid határidőre vállalom.

Varga Mhály Kistelek, Tanya 345. szá!íTI

E259 990 rádióO a6-20l9 364 06l

Tdp-íakartruíny kereskedésemben tüzelő- és épűőanyagot (PB-sda
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, nesa faanyag, sóder
stb.) is árusítok Előrendelés esetén néhány napos hatdfidővel
htízhoz saíIlítom a megrendelt anyagot Gyorc kisznlgdlds, keúvező
órak!
A nyitvatartási rend: keddtőT péntekig 7-tőI 16 óráig, szombaton 7-
tőI 12 órdig.

Bararylí Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1,
8286 241 rádióO 06-30/9 670 366

HáztAJi gépekhez va]ó alkatrészek gyrártásat (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabviinyos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) rá]landóan
kapható.

Dénes Baláas vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l47l 858

A Csengelei Polgárőr Csoport tIímogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelós kiadó:Kucsora Péter
Szerkeszőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 11. Telefon: 06-3019 950 272
Alapító szerkesáő: Molnfu Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefiré

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magtarorszóg legnagobb médiaJiglelőj e, az

>>oB§ER\/ER<
( )BSÉRVER BUDAPEST MÉD]AFlCYtLó Kt t

1081 Budapest, WI. ker. Aurórau. 1I.
Telefon: 3 034 738 Fac: 3 034 744
http : /lwww. o b s erv er. hu


