
\If[I. évfolyam 18. sám 1999. szeptember 15.

AZ ARANyÉRMES sÚ[y[Ökő

Á Ruzsai Sportnapról szóló írásunk a j22. oldalon olvasható!
(fotó: Molnár MihálD



-314-

|Afalugazdúsz rovata

Milgon kalá§po§okaú
u€§§ünk?

A csengelei gazdál<nak ajanlom figyelmébe az alabbi kiváló
minősegű vetőmagokat. Kérdéseikre a következő telefonszámokon
kaphatnak tájékoáaást: (62) 229 245 vagy (30) 9 382 927 íHőd-
mezővásárhely], 420 1 0 1 fKiszomborf , 43 5 23 5 [Szeged].

Típus Vetési idő Jellemző

Őszi búza (rorai érésű)

GK Öthalom X.5-20. Bőtermő, kivátó sütőipari minőseg
GK Pinka X.5-20. Bőtermő, jó malrni minőseg
GK Elet X.t0-30, Intenzív, nagy termóképesseg
GK Kalász X.10-30. Betegsegekkel szemben ellenálló
Alfild 90 X.5-20. Kiváló télailósíg
MV Koma Kiváló télállósíg

Őszi búza (kozép érésű)

Jubilejnaja-s0 X.10-30. Kittinőalkalmazkodóképesseg
GK Zugoly X.5-30. Bőtermő
GK Hattyas X.5-30. Kiváló téláIlóképesség
MV Magvas X.5-30. Legbőtermőbb
Fatima2 X.5-30. Nagy termőképesseg
Kondor X.5_30. Kiváló termő- és állóképesseg
Buzogány X.5-30. Kiváló fagytűrés
MV 23 X.5-30. Kiváló minöség, átlagon felü§ hozam
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Oszi búza (középkésői)

\fV Magdaléna X.5-30.
\fV Matador X,5-30.
Gaspard x.5.-30.

GK Minaret X.10-25.
GK Tiszadur X.í5-25.

őszi darumbúza

korai érésidő
Kiváló termőképesség

Jaütó minőség
Nagy termőképesség
Jó télá[ósag, kiváló termőképesség

Oszi Órpa (kazép érésü)

Plaisant X.10-30. Hatsoros ka}ásztípus
Rex X.1-25. Kétsoros kalásztípus
GK Eszter IX.25.-X.10. Kiváló termőképesség

Tájékortabm a termelőket, hogy a37.héten (szeptember 13-
tól i7-ig) a megye minden falugazőásza szakmai programon ve§z
részt, emiatt a fogadóóra elmarad. A következő fogadőnap 1999.
szeptember 22-én (szerdán) lesz megtartva.

Az ügyfrm}gadás rendje: szerdán 13-tó1 I7 őráig, penteken 8-
től12 óráig. A csengelei fogadónapokon a telefonszámom: (62) 286
284.

Ismételten felhívom a figyeknet aría) hogy a fildalapú
növénytermesztési támogatasokat csak í999. szeptember 15. és
október 15. között lehet igényelni! Az ezzel kapcsolatos részletes
ájékortaás a Csengelei Krónika szeptember t-jei számában jelent
meg.

Gregus Srándomé
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aUjra iuhon II. resz

"Gyökereím ide parancsolnakll
Papp Istvánnat, a csengelei szolgátó legényből letí göteborgi
karosszérialakatossal két éwel ezelőtt készfuű*nk egl hesszabb
ínterjút "Pipás" Pista nemrégen újra falankban járt Ezt az
alkalmgt kihasználva újra a míkrofon eU üIíettük

Mennyire szewezett a magyar emigráció §védsr§zágban?
- Nem dicsekvésképpen mondom, de a nyugati anigrációk között a
svédorsági a legszervezettebb. Kb- 30.000 őre tehető a magyarpl
beszélők szátma, 31, egyesületben. A szervezetek létrehoztak egy
anyanyelvi alapítváttyL Ennek az a szerepe, hogy a fiatalokat már
óvodás kortól - ha másképp nem, önerőbőI - megtanítani a nyelwe,
versmondó versenyeket, tánctanfolyamokat reldezni. I§ar hagyo-
ményörző szerepe van. Szerencsére Götebor gbal ez sikerült.
Magyar lapok vannak még?
- Megielenik negyedévenként oz országos szövetsegiinknek, a
Svédországi Magyarok Szövetsegének - röviden SMOSZ - egy
úgynevezett sárga újsígja. Ezen kívül megielenik negyedévenként a
református egyhaznak az Új Kéve nevú híradója. Meglehetősen
élénk a számítógépes médianak a hasznaLata, az eletrromos posta,
vagy drótposta. Ezen keresztül meggyorsult a kommunikáció,,a
nyugati magyarsagnak, az elszakított tertileteknek sokkal élénkebb a
kapcsolata.
EIég §agy ez emigráns magyar irgdalon. §védországb4n
vannak-e magyar írók, költők?
- Hogyne! Engem is eléggé érdekel az irodalom, ez favorit volt
mindig a történelem mellett. Sokat olvastam kikerülésem uán,
olyanokat, amikhez addig nem jutottam ítozzá, nem is ismertem. Az
emigráns magyar irodalom az elmult évtizedekben el volt szaki§ta a
hazai irodalomtól. Valami mesterseges gátathtztak szándékosan,
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nem sz:íí}dékosan. Neves írók közül hadd említsem egyik nagyon jó
ismerőstjmet, Szente Imre bacsit, aki zalai születésű. Tanrár úrnak
hítuk. A Kalevala 5. prőmi fordításat ő végette, ő fordította a
Gulag-ot, Szolzsenyicin művéL O sokáig tanított a helsinki és
stockholmi egyetemen nyelvészetet.
Most mivel jöttek haza?
- Pestig busszal. Hetenként hrárom jarat jön. Nagyjáből27 őra azűt,
viszont nem annyira f;áradtsagos. Most derítettem ki, hogy van egy
repülőjarat, ami meglehetősen humánus áron,2700 koronáért elhoz,
oda-vissza. Pestről a báty étm kocsiiávaljöt§ink. .

Beszé§ünk a pénzügyekről is! Mityen kamattal lehet kölcsönt
kapni Svédországban?
- A hitelkamatok nagyon lementek. Jó pár éwel ezelőtt én 15 Yo-ot
fizettem a kölcsönöm után. Ez most lecsokkent annyira, hogy a
legalacsonyabb 4-5 Yo lett. A betétekre eső kamat is 0,4 Ya-ra
csökkent, sőt most mtár nem is fizetnek érte semmit. Eljön maló az
aziőő, amikor mi fizetiink azért, hogy megőrzk a pénziinket, hogy
haszrráljak a pénziinket.
Ha már a pénzügyeknél tartunk: mennyi egy átlagkereset
Svédországban?
- Amit kéÁezkap az ember, azkb.8-9000 korona. De itt iq ott is
varrnak milliomosok. Például egy Volvo gyrárban dolgozó munkás
státusza és fizetése meglehetősen magas, 10.000 korona köriili- A
korona 27 fointat ér. Összehasonlításképpen: én a lakásom és a
műhelyem bérlóseért olyan 300.000 Ft-nyi koronát frzetek havonta.
Akkor egy ma§zeknak sokkal többet kelldolgoznia?
- Természetesen. Sokkal nehezebb egy alkalmazotlat eltartani,
kiváltképp a szolgáltató szektorban. Kicsi a lehetőseg arra, hogy
hibát kövessen el btintetés nélkül, A termelékenyscgnek igen
hatékonynak kell lennie. Ha nem, akkor a cég elbukik. Az utóbbi
időben jönnek-mennek a cégek. A csőd meglehetósen gyakori.
Most van alkalm azattja?
- Nincs, és az az elhataroásom, hogy az elkövetkező években már
nem is lesz.

Kontesz Józsefiré - Molnar Mihály
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A csanwleí "Lltatános Ishola
h eszátttutóia ax l g gs/ |.!}99 -g§ taaúub un

u é $zett ohtató -neu elő wunhát ól

Áttatáoos helyzetkép - személyi és társyfeltétetek

Az intézményben az 1998/99-es tanévben a beiraíkozó
tanulók szétma 176 ro volt. A 8 évfolyamort 9 osztályt, 3 napközis
csoportot indftottunk. A napközis csoportok összetétele: I. csoport
1-2. osáályos, II. csoport 3-4. osáályos és a III. csoport 5-8.
osztályos tanulókból állt.

Az intézrnény személyi állománya a tanévkezdésre ö sszeállt. A
köteleó és választhatő őrák tekintetében a sziikseges pedagógus
áüomany valamennyi feladat elvégzésere felkészüh kieme}ten a
Közoktatasi törvény előírásait figyelembe véve.

A GYES-re vonuló kolléga és a nyáron eltávozott
munkatrársak helyét sikerült megnyugtató módon betölteni. Két
nyugdfias is segítette az oktatő-nevelő munkránkat.

Az 1998 l99-es tanév indítása

Alakuló nevelőtestületi értekezlettinkön az í99&-astanév vegi
értekezleten elfogadott munkatervi szempontok és tantárgy felosztas
alapján készítetfük el az 1998/99-es tanév munkatervét és
munkarendjét. Szervezeti változtaíísokra nem volt sztikség, csak
néhrány módosítást foganatosítottunk. A napi munkarendet a buszok
érkezésehez és indulásahoz alakítottrrk. Lehetőség szerint kerülni
szereffiik volna a O. őra beállítását. A ciklusos okatási formát
választottuk, így 10 nap a|att csak harom O. órrffi volt.

Az ntézmény szervezetí formáiban egy alsos, egy
osrtáúyvezetői, egy humán és egy természettudomanyi munka-
közösseget alakítottunk. Vezetőik tapasztalt pedagógusok voltak és
sokat segítették az Iskolavezetés munkáját.

Szakkörök tekintetébeí az anyaílyelvi, a matematikai, az e-
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geszsegugyi, a sport és kíserleti jelleggel az angol előkészítő fog-
lalkozísokaí szavaztík meg a tanulók. Ezen szakkörök kiemelten a
tehetseggondozá§t szolgáltík, és a résztvevők sámára ingyenesek
lohak,

A napköziben 68 tanuló étkeztetége komoly problémát

okozott. Az óvodai konyha felujítasa idejére átmenetileg a vendéglő
biaosította az e&det az óvodások és az iskolás gyermekek részére.
1999. május 15-tő1 felavattuk az új konyhát és éttermet, melyek
hoszú időre megoldjrák ilyen irányu gondjainkat. Köszönet érte az
Önkormanyzat önzetlen segítsegének.

A tanév ndítáwa elkészült két tanterem, a szátmltástechnikai

és a gyakorlati műhely villanykályha kíváláffi, Ey valamennyi
oktató helyiségiinkben korszerű fiitéssel rendelkeztink. Az
Onkormányzat segítségével az iskola területén lévő haszrálaton
kíyüli szolgálati lakásban rendeáiik be a nyelü labort és ahá*artási
g_vakorlatot oktató termet. Az iskola takarítása, a sziikséges festéssel

együtt időre elkészült, és tanévkezdésre esáétikus, tiszta tanter-
mekkel és rendezett környezettel vártuk tanulóinkat. Az egész tanév
sonín igyekezttink környezettinket ápolni az iskolán belül és kívül
egyararr-t. Nyugodtan kijelenthetem, hogy úgy a gyerekek, mint a
felnőttek körében (falusi lakos*íg) is jó iranyu szemléletváltoás
mutatkozik ezen a téren.

Azintézmény új pedagógiai programjának és a helyi
tantervének hatása az iskola életéreo az elmúlt

szorgalmi év tapas zta|atai

A tanévet megelőző időszak (1 év) a felkészülés jegyében telt
el. A kiilönkiző őrumokon megvitatott - szakmai közössógek,
diákönkormányzat, iskolaszék, szülői közösseg, nevelőtestiilet -
elképzelések végül egyseges egésszé álltak ö ssze. Programunk at két
pedagógiai szakértői közösség és egy gaz;da§gi szakértői közösseg
minősítette, majd Csengele Község Önkormanyzata, mint fenntartó
h€},tá jóvá. A Pedagógiai Program azlntézmény legalább 6 éwe
szóló elképzeléseit tartaknazza az oktatási és nevelési célok
tekintetében.
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T rtallnazza a várható szerkezeti módo sulásokat, például
- oszhílylászímokat vrárható óramámok alakulását, szak-

ember sziikregletet;
- a műveltségi területek tantargyakía való lebontásít;
- az oktatási módszereket;
- az ntézméty minősegbiáosításanak rendszerét: követel-

mény szinteket osztílyonként, tantárgyanként, az értékehés rend-
szerét (a felrnérések módját), a magatartás és szorgalom értékelé-
sének szabályait;

- az oktatási szintek vizsgarendszereit 4-6,8. osáályban.
Összegezve - természetesen még nagyon sok részletet nem

említve - az e gész nténnény belső tevékenyse gét szabáIy o zza.

Idémék a szakvéleményből: a csengelei Altalanos Iskola
nevelőtestiilete és vezetése által készített Pedagógiai Program és

Helyr tanterv magas szinten megfelel:
a) a közoktatásról szőlő többször módosított 1993. évi

LXXX. törvény előírásainak;
b) a helyi sajátossagokat messzemenően figyelembe veszi

(iskolaszerkezet, osztállT endszer, tanulói összetétel, szakember
gír da, tar eyi feltételek) ;

c) Nemzeti Alaptanterwe épül;
d) Csongrád Megye közoktatiás-fejlesáési tervének;
e) Csengele közseg Önkormanyzati testiilete oktatasi koncep-

cüanak;
f) rendkívüü plusz költséget nem igényel, de a sziikseges

korszerűsítéseket többéves ütemezéssel oldja meg.
Ezen előzmények után 1998. szeptember l-jén az első és a

hetedik osáályban azt|hely tanterv a|apjrin kezdődött a munka, a
pedagógiai program az egész intézményben bevezetésre került.
Problémak is adódtak, ffileg a tankönyvellátás tekintetében. NAT-
emblémával feliilnyomott borítók a régi tananyagot tartalmaztíl<. A
terjesztőkkel és kiadókkal komoly vitáink adódtak, melyeket sikerült
megoldanunk.

Az új NAT-os osáályokban átmeneti tanterwel és

tanmenettel kezdtiink. A kritikus tantárgyaknál - történelem, fiild-
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rajz - a viltozísokra gondolva a ftgi és az űj tananyagot ötvöztiik.
Sejtés€ink beigazolódtak, hiszen a Közoktatási Törvényt 1999-ben
az okiatasi korrnányzat módosítani kívánja, így hetedikes
gyermekeinknek nincs szímottevő lemaradása.

A tanév folyamán, a tantestiileti értkezleteinken kívül sokkal
gyakrabban tartottunk munkaértekezletet, ahol a felrnerülő
problérnákat megvitattuk és közösen kerestiik a megoldásokat. A
tanar kollégák lelkesen, nagy szakértelemmel, tiirelemmel, meg-
értéssel kezelték az űj helyzetet. Arra törekedtek, hogy tanít-
ványaikkal minél jobb eredményt érjenek el.

Minden osáályban új nevelési programot dolgoztak ki, amely
a mai kor követelményeit. kihívásait tartalmazta, és fb irányelve,
hogy neveltsegi szint tekintetében a csengelei gyerekek ne

maradjanak le a városi iskolában tanuló gyerekektől. Az évek során
a továbbtanulókról - néhrány kivételól eltekintve - nagyon jó
véleményeket kapunk úgy tanulrnanyi, mint emberi magatartasukat
illetően. Köszönetem fejezem ki az iskola tantestiiletének ezekért az
erőfeszítésekért.

Összegezve eú. a témakört, a pedagógiai program és a helyi
tanterv bevezetésenek első évét eredményesnek ítélem. A tantestület

a jövőre vonatkozóan mar á§asgáLta az l999l2000-es tanév
feladatait és rállásfoglalásában a Közoktatási Törvény varható
váútoásaitfi gyelembevévebelsőváltozásokathatárazottel.

A változás akkor lép életbe, ha a a Közoktatási Törvény
módosíása törvényerőre emelkedik. A probléma a levegőben van,
hiszen 1999. augusztusíban vagyunk [az írás augusztusban lreszaltJ
és szeptembertől viszont új év kezdődik. Igyeksziink a
legoptimálisabb megoldást alkalmazrri és gyermekeink érdekét
előtérbe helyezri.

\
(folytatás a lövetkező szómban)
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o§ollgeloi slxnítllór,nl
Szeptember második szombatján az idén is megrendezték a

sportnapot Ruzsrán.
Kót ér,tizeden keresáiil megszokott volt, hogy a csengeleiek

igen nagy létszámmal versenyeáek és szép eredményekkel öregbi
tették falunk hírnevét. Ez a hagyom,ány most megszakadt, csak
kettő versenyző jelent meg tőliink. Úgy tűnik, vége awtak az
időnek, amikor autóbusz mellett gépkocsikra is sziikseg volt az
utazáshoz, annyi volt az érdeklődő. Pedig még két éve is Csengele
nyerte el a tömegsport kupát, és tavaly is csak hajszállal blrta
előliink elvinni a verhetetlennek hitt rendező falu, Ruzsa.

Kun-Szabó Tibor 1983-tól kezdve minden évben megnyerte a
súlykikést. Első lökése 10,98 méter volt, majd másodiknak II,34
métert teljesített. Utolsó kísérlete 11,15 méterre sikeredett. Ered-
ményét most sem tudták tulszárnyalni. A második helyezett Borsos
Gábor (Kistelek) llcsakll 10,12 métert tudott tefesíteni.

A másik csengelei versenyző Nagy Gábor lett volna. Az ő
versenyszáma - a fekvenyomás - azorrban elrnaradt. Helyette erő-
emelést rendeáek. Mivel a két sportág ég és ftild, nem csodál-
koáatunk rajta, hogyNagy ezen nem indult.

Hogy nosztalgiazzllttk egy kicsit, felelevenítem az utóbbi évek
érernterméset:

ezüst btonz
1999
1998
1997

araíry
1

8

4
2
4

4
9

Molnár Mihály
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Miént tanuljon a gyermek
hittant?

F.zt a kérdest tette fel a plébánia hivatalban ery szüö. Kiderüt, ó
maga sem részesült hitoktaiasban s így nem volt alkalma megismerni a
hitigazságokat. Naryobbk ryermeke már 14 éves v<rlt, amikor saját jó
sándékábót kérte a keresáseget. A szüIő űg, ereúe, hogl valamivel adósa

maradt 5lerrnekárek. Kisebb glrerrnekéaél van lehetösége az elmaradottak
potlásira-

Valóban rniért is tanulon a ryermek hittant? A§ztaliteni§ztól -
zffisafiElásig, de sok etfoglaltság képzelhető e{. Gyerm&efuik tűterheltek
Ráa&ísul rrcg hittan is?

Tulajdonkeppen mi is a hittan? A hosszu beszelgetés során kiderült,
hogr nem ery plusz tantárg, nem ery ráadás vary szakkör, sem es.
szőr*oásí fajta a sok közül, hanem áet-meghatározó gondolkoőást, az
emberekhez való viszonyt formáló tényezo az emberréválrás folyamatában.

Ady Endre szímos karácsonyi versének egyikében ("Karácsony")
aá mondja, hogrha a Krisdus születe§e nemcsak hangulat vary éppen

mese az emberi tudatban, hanem
"'rgLz bltté válna" ó de nagy boldogsag szállana a világrz_ Ez a

ryarló ember Ember lerrrre újra..."
Azazazéletté formálodó hit az ember boldogulásának záloga. Tehát

azért tanuljon a gyermek hittant, hory ery naryszerű életfelfogás
birtokába jutva Isten gyermekeként boldoguljon. Pál apostol ezt így
mondja: " az igaz enber hitből él...' (Róm. 1, 1 7.)

A pap art is elmondta látogatójának, hory jól emlékszik saját

ryermekkorára. Már a 3-4 éves ryermek nyitott és kritikus szemmel nézi a
felnőttek világát. Mennyi félelmetest, kétségbeejtöt lát. Micsoda nagy
segítség a nyiladozó gyermek értelmének, hory a hitismeretek által kellő
idóben kap segítséget a tapasztalatok értékeléséhez. Milyen nagyszerü, ha
kellö időben isteni, örök normákat kap!

A lelkipísztor közelról látja, hogy milyen problémái vannak a kor

ryermekeinek. Tapasáalhatja, hogy milyen védelmet nyújt, s
milyen nagnzetű életeszrnényeket, céltudatot ad a gyermeknek az
átéh hit Nincs igaza a suttogó szóbeszédnek, hory "hittel nem lehet

boldogulni", a.vagI a "hit a karrier akadályal". Az igazi boldogulás,
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az igazi karrier az, amikor a hit erejével a végsö élt mindig szem
előtt tartva azélet minden nehézsege filött talpon tud maradni.

Látagatőjának azt is elmondta, hogy 33 éven át folyamatosan
végez hitoktatást, s felnőtt tanítvrányai körében nap mint nap
tapasáalhatja, hogy a hit megtart, megőriz, visszafog, lefekez ... stb.

A hit alakít olyanná, hogy másokszámára ajándék lehesstink.
Miért tanuljon a gyermektink hittant?
1) Csodálatos erkölcsi és szociális eszmények hatása alá

került, melyek biáosí{ak harmonikus kibontakozását, s majdani
helytáilásat.

2) Megtanu§a annak módját, hogy miként élheti át teljes
intenziással Isten létét és valósígát és emberszeretetét. Kölcsey a
legnagyobb ajándéknak azima beteljesedéset tekintette: "Isten áldd
meg a magyart, jó kedlvel (keggyel!), bőséggel".

3) A rendszeres és tervszerű hittantanu}ás során abba a 3500
éves bibliai kulturába épül bele, amely gyókeresen új ir,ányt adott az
emberi gondolkodásnak és tarsadahni fejlődésnek.

4) A hitével való megismerkedés sorrán egy óriási világkö-
zösseg tagtrává válik. Ennek pedig meglehetősen nagy jelentősege

van a másik ember, a másik nép szempontjábol.
5) Hitét megismerve, annak átélésevel emberhez méltó élet

birtokosa lesz. Megtudja, hogy nem véletlenül cseppent ebbe a
világba, hanem egy nagy isteni tér részeként, meghatározott
feladattal és céllal. Mennyire másképp üszonyul az emberek<hez,
javakhoz, élethez, í,nlálhoz az, aki tudja, hogy csak "bérli'l ezeket,
de nem kizárólagos tulajdonosa. Ennek következtében becsü§
szüleit, testvéreit, embertarsait.

6) Végezettil megkeresáelt gyermekeinket azért kell hittanra
járatnL mert a szülők házassígkötéskor és keresáeléskor önként
megígérték vallásos nevelésiiket.Ez az ígéret kötelez, mert Istennek
tartoznak számadással, akitől a gyermeket kapták. A hitbeli
tudatlanság következrnénye sok kisiklott élet, melyekért Krisztus
ítélőszéke előtt valaki sámot fog adni. Nem hoáatjuk fel
mentsegül a takarékkönyvet, vaw a markás gépkocsit, sem a
kiügyeskedett karriert. Mindez még mankónak is kevés, ha a hitbeli
nevelés elmaradása miatt karvallott lesz egy gyermek.
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A hitb€li nevelés kemény, ffradságos munkát jelent, ugyanúgy
mint az anyarryelv vagy jarás tanítasa. Eredménye nagy örömet ad.
Egvhazunk a hitoktatás általknzlja fel segítségét a szülőknek, mert
a wép és boldog fiúsíg mindannyiónk közös ügye és feladata.

Kistelek, Balástya, Csengele, Pusáaszer és Ópusáaszer most
nagy lehetőseget kap azzal, hogy szakemberek végzk a hitoktatást.
Hittanár lesz Kisteleken, Csengelén és Pusáaszeren-Ópusztaszeren
összevontan. Kérem a kato§kus szülőket, hogy é§enek e lehető-
seggel. Az elkövetkező tanévet (I999DOa0) felzaíkőztató évnek
szánjrrk, beiratkozhat mindenki, nem számít hányadik osztályba jar.

A következő tanévtől kezdve QOaOn}lI) mar csak az első
oszályosok iratkoáatnak, mert a többiek folyamatosan vesznek
ftsú. a hitoktatasban. Egy csoportnak 2 foglakozást terveziink, az
iskolában egyet és a plébánirin a miisikat. Elsőáldozáshoz és
bermáláshoz csak folyamatos hitoktatás utrán jrirulhat a gyermek.
Hitoktatásra mindenki játrbat, de a szentsegekhez csak az járulhat,
aki keresztény kOtelessegének is eleget íesz a szentmisen való
részvétellel vasárnaponként.

Kedves Szüők! Ez komoly kötelesseg, s ha elmulasztják,
azzal áfejezk, hogy nem őhajtjek igénybe venni az Egyhaz
üdvössegre v ezstő szolgálatait.

Mi készsk vagyunk minderrt megtenni gyermekeink
érdekében, mert meggyőződésiink, hogy ami az egyháznak jő, az a
társadalomnak is jő, legyenek segítőink ebben! Csodálatos
örökseget kaptunk apáinktól, amely 1000 évig megtartotta
nemzetiinket, s zálog arra, hogy a jövő évezredben is megtartja, ha
nem veszítjiik el ezt a nagy ajandékot. A hitoktatás renkit nem
kényszerít a hitre. I{úkorban mindenki szabadon dönt, hogy mit
kezd a kapott örökséggel, de a döntéshez meg kell ismerni a vallás
igazsagut. Ha nem ismeri, hogy vrilasáhattá vagy tagadhatná?
Szeresstik legalább annyira gyermekeinket, hogy amikor felnőtté
válnak, felelősséggel tudjanak dönteni jövő életiikről. Ne mi
döntsiik el, hogy ők hittel vagy anélkül akarnak-e élni!

Laczkő Ferenc plébanos
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Gyulay Endre Szeged-Csanádi Meglés Püspök Úr dantése

alapján augusztustól új plébónosa van Kistelekrteh Csengelének,
Pusztaszernek, Oqlusztaszerne k. C s engel ér e " hazaj ött ", i tt vannak a
glókerel ídehúzza a szíve.

Csengelén is nehéz feladatat váHak magára. Itt kell solrat,

naglon solrgt tenni a hitélet fellendítéséért, az óhított templom

felépítéséért.
Tenni akarásával, szervezésével, segítségével már több

kózségben óIl Isten Háza.
Egl emberhínt kell melléállni a nagt feladat megoldósában -

hittel, imőval, munkával, anyagiaklral eglaránt kell segíteni!
Kívánjuk, érezze jóil magát itthon a csengeleiek közöt4

v al ó sít s a meg elképzel és eit !
A felépítendő új templomunkban - ami reméljük mindig tele

lesz hívekkel - hirdesse a hitet, a szeretetet, a jóalraratot, Isten
dicsőségét! Yezesse tetteit a Mindenható!

Isten hozta Laczkó Ferenc Atya!

Papp Istvánné

oFoeí krónika

Meryan a felnött
G§apat elsÖ wőzelme

1999. aug. 28. Dorozsma - Csengele
Vezette: Gombos. 30a néző.
3:0-ás áttásnát a 25. percben, Ádám Lajas kiállításánál tartént
reklamálás miatt a mérkőzés félbeszalradt. Játékvezetői műhiba
miatt a mérkőzés óvás alatt.
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Ifúsagi: Dorozsma - Csengele 4:0 (4:0)

Csengple ifi: Pálnok J., Sisák, Yitczn, Tisoczki, Rácz, Pálnok L.
(Mtiller 45.,), Miíftó, Túri (Jójtert 45 .,), MészÁíos,Haraszti, Hell.

A bajnol<ság I. helyezettjétől mi kaptunk ki a legkevésbé,

1999. szept. 5. Csengele - Szatymaz 4:3 (3z2)

Vezette: Tóth A 75a néző.
Csengele: Berkes, Tőth Z. (Kovács Sz. 65.,), Szabó P., Pipicz
(Losonczi 46.,), FrancÁa, Czetgel5ghmidt (Heim 46.,), v€h (Török

80.'), Sejben, Túri, Góra, Szanka.
Cserrgelei gólszerzők: Szanka (2), Túri, Góra.
Kamnségűórakoztató, gólban gazdag mérlőzésen megszereztük

első glőzelmünket.

Ifiúsagi: Csengele - Szatymaz2:Z (2:a)

Csengele ifi: Pálnok J., Sisák, Vincze, Törköty (V€h 50,'), Rácz
(Mésáros 30.'), Jójárt (Müller 60'), Rózsa (Kormányos 45,), Túri
(Pálnok 45.'), Minkó, Tisóczki, Harusái.
C sengeJei gőlszeuő : Har aszti {2)
Sajnos az első félidő kazepén Sisákot kiállította a bíró, ez döntően

befolyásoltg a mérkőzés további menetét.

1999. szept.8. Tanárképző (Szeged) - Csengele 3:2 (2:0)

Vezette: Ftácz.20 néző.
Csengele: Berkeq Szabó, Ambruq Pipic4 Czeigerschmidt, Harasái

@enósik 75), Ádám, Losonczi (pataki 60.,}, Túri, Sejben,Szanka.

Csengelei gólszerzők: Sejben, Ambrus
Kónnyen megszerezhető, értékes három pontot hagltunk Szegeden.

1999. szept. l2.Balástya - Csengele5z2 (1,:2)

Vezette: Juhász. 2a0 néző.
Csengele: Benc§k, Tóth, Ambrug Pipicz (Kovács Sz. 60'),

Frarrczia,Pataki, Vígh, Heim (Szabo P. l5.'), Turi, Sejben, Szanka.

Csengelei gő|szerzők: Heim, Sejben.

2:0-ós vezetésről a hazai csapat erős játékvezetői támogatással
tudott nyerni.
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Ifiúsági: Balastya - Csengele 2:1 (1:0)
Csengele ifi: Pálnok J.,Yincze, Hell, Tisoczki, Minkó, Pálnok L.,
Müller, Túri, Mészaros, Jójárt, Harasái.
Csengelei gőlszerző : I őjaft .
Itt játszottunk a tegjobban eddig, döntetlenre számítattunk.

Kun-SzaM Tibor - Kiss Nandor

visszatekintő
Ezeket írtdk Cseneelérű 90 éve:

Megölték a tanyai atlétát - Gyilkosság Csöngölén

Híres volt a csöngölei kapitanyságban Rozsnyai Isfvan juhász.

Hatalmas, derék szál, vaserejű ember volt, akinek a "virtusától"
rettegtek a fiatalok. Rozsnyai vissza is élt a természetadta nagy
erejével. Mindenkivel kritekedett s korcsmai verekedéseknek, dugott
bálaknak ő volt a felelmes hőse. A hatósígnak: a tanyai
rendőrsegnek, bíróságnak sok dolgot adott. De nemcsak fejbeverő
hősködésben taálta gyönyöniségét. Baja volt vele a hatóságoknak
más bűnökért is. Rozsnyai Isrvan híres tolvaj is volt. Birkát, lovat,
marhát lopott s ült is miatta eleget a szegedi csillagbörtönben. A
tanyai atlétát most utolérte a végzet: a verekedő természete olyan
halálos viszályba sodorta, amelynek ő lett az áIdozata.

Rozsnyait felték és ahol lehetett, kerülték a tanyu legónyek.
Mikor mrár nagyon sok gyult össze a rovásar4 összeesküdtek ellene.
A júniusi majsai vásáron meglesték s kérdőre vonták, hogy miért
verte meg ezt meg azt. Ajuhász éppenséggel nem iiedt meg, sőt
még ő kezdte atétmadást. Ekkor aáániszonyúan elverték. Rozsnyai
eantánelőször életében került volna törvényszék elé, mint panaszos,
mert eddig mindig csak - vádlott volt. A kecskeméti törvényszéken
a napokban kellett volna megielennie a felpörös juhásznak. De már
nem lesz belőle sem felpörös, sem alpörös.
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Augusáus 8-an ugyanis újból egy kis összekoccanása volt a
tanyai Herkulesnek. Franczía József csöngölei legénnyel akadt
össze. Hogy miből keletkezett a verekedés, nem tudni. Franczia
Iőz,sf, amint ölre kaptak, kést rántott s azza| mellbe sztlrta
Rozsnyait. A juhasz ftil sem vette a kis serülést, amit az ellenfele
rajta a késevel ejtett. Hazarrcnt,le sem feküdt. S nyolc nap múltán,
úgy látszott, mintha a vaserejű ember egészen meggyógyult volna.
Semmi bajaról sem panaszkodott s végezte a dolgát, mint rendesen.
Most aáán egyszeíre csak a halálátjelentették be ahozzátartozői a
"ha]álbírónál", ahogy atartyai emberek a halotti anyakönyv vezetőjét
nevezik. A Felsőtanyán gyanús volt Rozsnyai halála s azért a tanyai
kapitanysíg szintén jelentést tett a szegedi rendőrsegnek. Most
azkant indult meg a nyomoás, nincs-e összefiiggésben a tanyai
Herkules halálával a legutóbbi prárviadalán kapott sebe.

(Megjelent a Szeged és Tidéke 1909. szeptember l8-i számóban)

A csöngölei Herkules
A Szeged és Vidéke megírta a minap, hogy Rozsnyai Isrván
csongölei juhásziegény, akitől vasereje és virtuskodásai miatt
rettegtek a csöngölei legények, néhrány nappal ezelőtt meghalt. A
batalmas erejű juhász haláliát egy összekoccanás előne meg. Pár
héttel ezelőtt ugyanis összekoccant Ftanczia József csingölei
legénnyel, aki verekedés közben késevel mellbeszúrta Rozsnyait. A
csongölei Herkules ettől fogva betegeskedett, amíg néhány nap előtt
a seb következtében meghalt. A rendőrség szigoru vizsgálatot
indított meg Francna Jőzsef ellen. A vizsgálatot most befejeáék és
megállapítottiák, hogy Ftanczia jogos védelrnében snnta meg
Rozsnyait.

(Megjelent a Szeged és Vidéke 1909. szeptember 2]-i számában)
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fiirbctésck
Okóbertől kitlönjáratos busz indul a kiste}eki vasárba legalább 25 íő
jetentkaésénél. Egr út (odo vagt óssza) }50 Ft szemétyenként.
Kedvennények (nyugdíjas, glermek stb.) ennél a járatnál nem vehetők
igénybe. Jelentkemi, érdektődni a csengelei buszjárat sojőrjeinéI tehet.

Orosz hullámpala 730 Ft/db, cement 1400 Ft/q áron háthoz sállítva
megrendelhető a 3al2 297 3Z0 telefonszámon.

Eledó Csengeléd 424 néglsógöt bekeúteu, beépítheíő hobbykert, I00
db jóI termő őszíbaraek és 16 db veg)/e§ glümölctfiíval, nortonkúttal,
víllannyal, zdrható I0 négtzetméurcs §zerszómossal, szivaítyúval,
stagokhal vagl anéIküL Erdeklődni: Tísóczhi Józsefnél a Csengele,
Akócía a 9. saúm alatL Telefon: 286 044.

Fodníszüdetemben sz*ptember ó-tfl kezdődő€n minden hónap első
hétfrjén manikiir & @iHir smlgáltatás vehető igénybe nők és
€rffak réxzf;rc. Bejelentkeés a 0G3Ol9 675 O79 telefonszómon vary
személyesen Baranyi llükóntflt.

Cserrge}en a c§atorna belsó felénél hobbikert eladó! Érdekl&ni: Sánta
Ferencnél a Csengelq Dózsa Gy. u. 7. szám alatt vagr gte a 286 056
telefonsámon.

taaatlalaaaaaaaoaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaa}aaaaa?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

olcsó ruházati cikkek vására a Turkálóban!
A vínígbolt ttullettí üzletünkben nlgl vólaszíékban talól külön-
féle ruhózatí cíkkek$ mclyeket 80a R/kg óron vdsórolhaí meg.

ilflfindennap újabb áruk!
N}itva tartás:
Keddtöl pérrtekig: 7 3a - 0 és t4 - 17
Szombaton: 7 - 12

várom kedves vásarlóimat!

........,|::,!::::. I!!::
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Lada combí allratrészek bontásból eladók! Erdekíődni: Gémes
Ántal Csengele, Tartya I3. a06-3a/2 ]47 695

Eladó a Csengele, Móra Ferenc u. 1/A. szám alatti 3 szobáso
ösg-komfortos családi báz 64a EI-öl kerttel. Erdeklődni a
helyszínen vagy a 286 015 telefonszámon lehet.

Eladók: 3 db eg,ltengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), l db verseny és
] db íérfr kerékpár (6000 Ft/db), Polski Fiat I500 bontásra (45.000
Ft), valamint ] db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János Csengele,
Tanya 210. a06-30/9 670 360

Sántást, tátcsíaá§., trágyaszőtást, mútíáwálzás| vetést, aratást és
homokhordást vállalok.

Csókási Tibor O 06-3019 95a 270

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15
tonnáig vállalok Erdektődni lehet: Csólcísi Ferenc Csengole,
Felszabadulás u. 26. E 286l02

Á.pa kukoric4 btua, zab, rozs vetőmag, köles kis és na,gy tételbcn,
továbbá tapok ós őrlemények kaphatók a csengelei vasúállonrásnál
lévő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 3I2.). Nyitva 6-
tól 18 óráig. Hétfó sziinnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta melleű!
- Igazolványkep 3 perc ulatt!
- Fénytruísoltís Á3 és A4 méretben!
- Gyermeksoroaat, ballagás, esküvő-lakodalom, egléb rend,ez-
vényekfelvétele.
- Fényképezőgépek, íiltrek, elemek, albumok, képkeretek nagl
váIasűékban kaphatók!
- Fény képezo g ép j avíttís, szaktanácsadds.
- Filmlddolgozós 1 nap alaű!

Nac sa Jdn o sn é feny kép é sz
Kistelek, Kossuth Lajos utca 16,

8257 786, este: 329 659 ródió aOG60/4S7 359
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Mindennemű szemes termeny tiszításrát vállalom. Ezen kívül szivattyúk
javítását és felújítását, valamint terménysállító csigak ké§zítfuét óvid
hatóriűre vállalom.

Varga Mihály Kistele§ Tanya 345. szám
1E259 990 rádióO 06-2019 364 a6l

Tóp-takumány kereskedésemben tüzelő- a qítőanyagot (PB-gáz,
betangerenda, cselépt testa, hapo?, cefttcnt, tresz, faanyag, sóder stb.)
is órusítak. Előrendelós esdén néhdny nqros huótidővel hózhaz
szúllítotn a tugrendelt aírycgot" Gyors hiszolgól,tís, kedvaő ú.rakl
A nyi*a tartósi rmd: keddtőT péntekig 7-töíI 16 órűg, szpmbaton 7-tőI
12 óróig.

Baranyi rózeef kereskedőCsengele, Arany I u I.
328ő 24l rddüía 0G3a/9 670 366

Háztáii gépekhez való alkatrészek ryárüását (fogaskerék stb.) vállalom.
PB-gáz szabványos csatlakoó (pxirkölöhöz stb.) állandóan kapható.

Denes Balázs vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-601487 337 6 06-60l47t 858

A Csengelei Polgáór Csopmt üímogatonak
havonta kétsar megielenó lapja

Kiadia és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelírs kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőseg : Csengele, Felszabadulás utca 2/A. +mail : csengele@deltav.hu
Alapító srerkes*ő: Molnrár Mihály Felelős szerkesdő: kontesz Józsefrré
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