
\TII. évfolyam 20. szám 1999. október 15.

A nyíldobó bainokolt

A darts versenyről ,í?:í,'#:#r:ii:ő oldalon olvasható!



fAfalugazdász rovata

Csoporto§
§paküaná€§ffdásolt
A 8lI999. (I. 8.) FVM rendelet alapjan szerveáető eKadá-

sokat ingyerreq csoportosszaktanácsadás kereéberr a körzetemben
az alábbi időpontok szerint szervezem:

november 17.

november 24.
december 1.

december 8.

december t5.
decembr 22-

janu.ár 5.
januar 12.
januar 19.
januar 26.
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1999

Csengele
pusáaszer

Csengele
pusztaszer

Csengele
pusztaszer

2000

pusztaszer

Csengele
pusztaszer

Csengele

Az előadások egysegesen 15 óra 30 perckor kezdődnek.
Helye Csengelén aFalt:haz (Felszabadulas u. 25.), Pusztaszeren a

Kulűíház (Kossuth u 43.).

Gregus Srindorné
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Polgárme$er taláIltozó
Csengelén

Október 4-én a csengelei Falutuízban tartott sajtót4iékoztatót
Csongrád és Bács-Kiskun megye két meghatároző varosanak,
Szegednek és Kecskemétnek polgármesfere. A Dél-Alfútfi Regio-
nális Fejlesztési Tanács elnöke, Nógrádi Zakán - aki egyben Móra-
halom polgrármestoffi -, valamint az országgyúlési képviselőnk,
Vincze László is megielent a ájékaztatőn.

Az eseményen elhangzottakról reszletes beszámoló jelent meg
a Délmagyarorszá g 66o*n i szálmában.

A két megye határán lévő falunk jő talákozóhelyet jelent a
re gio nális tanác sko zásoknak.

M. M.

Á, cseugelei "Lltaláuos Iskola
h eszfrutolóia u, l g gs /L9.9.9 -8§ tunéub en

u é [zett ohtató -neuelő wunhár ól

IIL tés,t,

Kapcsolatainkról

Az :rirtézrrÉny a fenntartóval, a csengelei Önkornr.ányzattal és
vezetőivel ápo§a a jó kapcsolatokat. Esszerű kezdeményezéseink
meghallgatásra, támogatásra találnak. A vezető testtilet segíti az
oktató-nevelő munkankat. A közoktaüísba fektetett any€i és
erkölcsi értékek nem az egyik éwől a másikra megtérülő befek-
tetések. Az előre gondolkoűsunkban is közös a célunk és mi a
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legiobb tudásunk szerint igyeksziink megfelelni az elvérásoknak.
Az iskola és szülők kapcsolata gyiimölcsóző. Rendszeresen

tartunk ismertetőket iskolánk belyzetétől" problémáiról. Erre ebben
a tanévben a szülői értekezleteken kívül az összevont szMI(
értekezletek adtak lehetőreget. Megtárgyaltuk az iskola új
szervezeti és Működesi szaba|yzatá. és a tanév vége előtt is
összegyűltiink, hogy a szorgalmi év tapasztalatait, eredményeit
megvitassuk. Köszönjök egész éü segítőkészsegiiket, aktivitásukat,
jó ötleteiket és jaütó szandékú véleményeiket, hiszen mi a
gyerekeket, végső soron a szülőket szolgáljuk. Ezérí is szeretnénk
az igényeket lehetőségeinkhez képest kielégíteni.

Külső kapcsolatainkról néhány gondolatot. Intéznénytink
harom éve tagja a Szeged környéki lgazgatőwgok kollégiumanak.
Nagyon sok jó ötlet és gondolat vetődik fel. Megtisztelőnek tartom,
hogy az 1998/99-es tanév végén 26 iskola igazgatőja hozzátlk,
Csengelére jött tapasáalatcserére. Meglátrásuk és véleményiik az
iskolaról, a belső szerkezetétől, az nténnény képéről, külső és belső
környezetéről nagyon poÁtív volt. A közseg összképe is
eüsmerésiiket vívta ki.

Az iskola a Homokháti iskolaszövetség közössegében is résá
vett. Ebből a tarsulasi formából is sokat profitált intézménytink.

Ú kezdeményezésiink a környék 7 iskolajanak
önszerveződési alapon kialakuló, fileg pedagógiai szempontokat
előtérbe helyező üírsulása. Egységesíteni kívánjuk minősegbiáosító
rendszeri.inket. Az orságos és megyei pályézatokon is közösen
lépiink fel. Palyazatafulk sikerét mutatja, hogy számítógépekkel
gazdago dtak a tarsult intézmények.

Gyiimölcsoző a kapcsolatunk a HAMMIDÓ Művészeti
Maganiskolával. A különböző bemutatók, hangversenyek, tiárlatok,
műsoros délutánok is bizonl§ák eredményes munkájukat. Remé-
lem, azelkövetkező tanév is hasonló sikereket hoz!

Közösségi rendezvényeinkről, ünnepségeinkről

Az ntézínény munkatervében a betervezett értekezleteinket -
itt fbleg a nevelési értekezletekre gondolok - tartalommal töltöttiik
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ki. A négy összejövetel témája minden vonatkoásban az iskola
életét, annak jobbá tételét céloúa. A kollegak aktívan, segítőkesz-
seggel mondták el véleménytiket. A havonta tartott munkaér-
tekezleteken a tanév során felmerült kérdéseket tisfi:á^ak. A
szakmai munkaközösségek a terviikben felvazolt témák és időrend
gerint tartottak foglalkozásaikat. Az iskolavezetés hetente,
kéthetente tartotta értékelő összejöveteleit.

A szorgalmi évben magas szinttí iinnepsegeket tartottunk

§öztírsasag napja, karácsony, marcius 15., Anyrák napja, ballagás).
Egyéb rendezvényeink a sporbrapok, a Mikulás-bál, farsang,
gyermeknap, klubdéluánok, művészeti bemutató, hangversenyek,
falunapokon való részvétel mind-mind a gyermekeink tudás{it,
felkésztiltsegét szo|gálta bemutatni, illetve a szórakoztatásukra
rendeztiik. A nevelők és a sztilők is minden megmozduláson aktívan
vettek részt és segítették arendezstények sikerét. Az ntézményt nyflt
napokon nagyon sok szülő látogatott meg benntinket.

A tantestület szelleme é§ szakmai sútya

Beszámolómban tantestiiletiink légköréről és közérzetéről is
szeretnék véleményt mondani.

A munkás hétköznapok rendjében előfordulhatnak nézetelté-
rések, más vélemények. Az itúézmény vezetősége arra törekedett,
hogy minden kolléga a nézetét kinyilváníthassa. Az egyéni érdekek
mellett frleg a közössóg érdekeit tartottuk elsődlegesnek. Örültem,
hogy a különböző életkoru kollégtík milyen toleránsan viselkednek
egymással. A csoportos vagy egyéni beszélgetések is fbleg szakmai
jellegűek voltak. Természetesen ebben az évben is voltak odaszú-
rások, őe ezt ftíleg a feszített munkatempónak tudom be.

Összessegében a kollégrák igyekeztek egymásnak segíteni,
szakmai tudásukat a gyermekeken keresátil kamatoztatni. A nlu-
godtság, a jó kedély volt a meghatároző. Az iskolavezetés minden
eszközzel, íryy artyagy mint erkölcsi megbecsüléssel igyekezett ezen
célt elérni. Ezen erőfeszítéseink sikeresek voltak. Remélem, ezen
meglátasomat mindenki outja és vállalja.
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Most, amikor befejed"uk u, l998l99-es tanévet, a jól' végzetl
munka öröme tölthet el benniinket, de ugyanakkor a uátmvetéskor
elgondolkodhatunk, hogy a jövőben miben kell még többet tenniink.

Az, 1999 l2000-es tanév előkészítése

a) Az eknúlt tanév foiyaman várható volt a Közoktatásról
szőIő 1993. évi LX)OX. törvény módosítása. A törvénymódosítási
íewezetet 1999 mrárciusaban az lrirtézrnény megkapta. Az ntézrnény
|gazgatősága a nevelőtestiilettel közösen affa a döntésre jutott, hogy
rendkívüli nevelőtesriileti értekezletet hív össsze. A sürgősseget az
indokolta, hogy a tankönywendeléseket módosítani tudjuk. Az
értekezlet témája a NAT váltoásainak hatása az iskolánkr4 illetve
az 1999l2000-es tanév indítása volt. Az ntézmény vezetősége és
tantestiilete tísztéhanvolt azzal" hogy a pedagógiai programunkat is
módosítanunk kell, és Csengele Közseg Önkormrányzatához kell
benyújtanunk jőváhagyáxa. A nevelőtesttilet meglargyalta az lntéz-
mény pedagógiai programjának módosításít, éshatározatot hozott a
váItoztatásrő| mely hatátozatot a Csengele Önkormanyzatának
képviselő-testiilete elé terjeszt elfogadásra.

A hatérozat teljes össáangban van az 1999. évi LX)flX.
Közoktatásról szóló törvény 1999. éví LXVil. törvénnyel történő
módosításaval.

b) A határozat kimondja:
I. A NAT bevezetését az l999l2000-es tanévben az első

osztályban elrende§, illetve az 1998. szepember l-jén belepő első
osztaly esetén az 1999l2000-es tanévben a masodik osztályban
folytatja.

II. Az 1998. szeptember l-jén a NAT-ba belepett 7. asztaly
esetében, az l999l2000-es tanévben a 8. évfolyamon átmeneti
tantérwel folyik az oktató-nevelő munka.

III. A központi kerettanterv kidolgozásíig (1999. dec. 31.),
illetve a pedagógiai program és helyi tanterv átőolgozásüg a fe|övő
hetedik osztáIy 1999. ueptember l-jén nem lép be a NAT-ba -
hagyományos tanterv szerint folyik az oktatómunka.
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tV. A törvény időpont előírásait figyelembe véve 20aI.
szeptember l-jén lép b az ötödik osztály az űj renduerbe, és eá
követően feknenő rendszerben folyik az oktatő-nevelő munka.

c) Az intézrrény festési és takarítási munkái időben elké-
sztiltek, így esztétikus, tisáa környezettel kezdjiik azt$tanévet.

d) Személyi állományunkban annyi váItazás történt, hogy a
napközis nevelőnk e|távozoít, helyettesítése folyamatban. A nyelv-
szakos problémakat igyeksziink a lehetőségek szerint optimálisan
megoldani. Az új tanévben 2 GYES-en lévő koltéganőnk is
munkába áX,, így személytigyi problémáink megoldódnak.

e) Az első oszkílyba 20 tanuló iratkozott be. Az általános
iskola 1-8. évfolyamainavárbatő induló létszátm170 ro. A napközis
csoportok szátma 3. Vrárható létszámuk T ro.

Heim Gézaigazgatő

Onkormónyzűti ülés
Csengele Kt;zség Ónkormónyzata 1999, szeptember 28-án

tartotta soron kjvetkező alését.
Első napirendi pontként a polgármester számolt be a ket iilés

közötti munkáról, fontosabb eseményeből. Csengele és Jászszent-
lászló képviselő-testülete a kt;zelmúItban úgl döntött, hog,, szilárd
burkolatú útnak tervezteti meg a két falut összekOtő földutat. Az
árajánlatok után választanak tervezőt. Minél hamarabb ki kell adni
a megbízást, hogl a pályázatoknn sikeresen tudjanak az önlr.or-
mányzatok indulni.

Minden belterületi lakott utcát aszfakoztak. A jt;vőben
gondolni kell a régebbi utcákfelújítósára is.

Tö b b kö zé pül e tn é l fe lúj ít á s i é s kar b ant art á s i munkak fo lynak.
Az Egészségháznál, a II. számú orvosi lakás teraszánál, a
pártháznál Iévő szalgálati lakásnál, a Faluháznál, az iskolánál
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kisebb, de fontos javítási munlrak folynak. A katelező érintés-
védelmi vizsgálatok során több helyen (Sportház, Faluház, Pórtház)
azonnali javítást kellett elvégeztetni a baleset elkerülése végett.

Csengeléről 4 fő eg,, úglnevezett térségfejlesztési oktatáson
vesz részt. Az ohatás 5 napos, 5 hét terjedelemben. A résznevőket
úg,, pr ób ól ták ö s s ze állítani, ho g,t l e g,len az önkormányzattó l (S ánta
Ferenc), az oktatásból (Heim Géza), a civil szférából (CsóIaísi
Zoltánné) és a mezőgazdasági vállalkozók kazal Qóth Csaba). Áz
ohatásnak az a jelentősége, hogt csak ol1lan települések, szerve-
zetek és vállalkozásokvehetnek részt a SAPARD pólyázatakon, akik
erce fel is keszükek. A SAPARD program a saját erő kiegészítésére
szolgál. Az Európai Uniótól ] 5 milliárd, a hazai költségvetésből 5
milliárd farint várható. A csatlalrozás évétől a támagatás évi 400
milliórdra tehető.

A polgármesteri beszámoló után következtek a hozzászólások.
Ennek kpretében a Csengele-Jászszentlászló összekötő út aszfalto-
zási tervéhez tettem néhány megieglzést. Először elnézést kértem a
ket lrczdeményezőtől, Kiss Nándortól és Kormányas Sándortól,
amiért nem voltam ott a közös ónlrormányzati megbeszélésen. Nem
azért maradtam el, mert nem én találtam ki, hanem mert becsí-
pődatt a derekam és egl hétig nem mertem autóba ülni.
Gratuláltam a Mt képviselőnek. El kellett ismernem, hogt Csengele
történetében ilyen rövid idő alatt ekkora eredményt még senki sem
ért el. Mi is próbálknztunk, csak mi bunkók voltunk, mert nem hogl
eglmdst segítettt;k volna, inlaibb keresztbe tettünk egtmásnak.
Ebből az a tanulság vonható le, hog a kepviselőség nem
bunkólcrtak való, hanem tanult emberelcrtek. Nem olyannak, mint én
is, aki a dolgozók islalájában végeztem el a nyolc osztályt. De nem
széglellem, mert olyan tanár tanított, akinél behoztam a lema-
radást.

A SAPARD-pragramról a követlrező volt a véleményem:
Szomorúan állapítottam meg, hogl akik a tanyavilágot aktívan
támogatják és képviselik a lakosságot, ki vannak zárva a program
keszítéséből. Mint például Kiss Nándor, Kormányos Sándor és a
legilletéke sebb, Le sták Mátyás a kis gazdák részéről. Furcs állottam,
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hogl olyan személyek kpszítik a programot, akiket a tanyavilág nem
is érdekel, soha nem hallottam, hogl szavukat felemelték volna a
mezőgazdaság mellett, mint pl. Heim Géza igazgató. De miért is
érdekelte volna, hiszen nem is tartazott a munkaköréhez. Végezetül
javasoltam Kiss Nándort, Kormányos Sándort és Lesták Mátyást.
Bejelentettem, hogl ezt a véleményemet nem csak mint önkor-
mártyzati képviselő, hanem mint a Független Kisgazdapárt tagja
mondtam el.

A palgármesteri válaszban elhangzott, hogl a Csengele-
Jószszentlászló út építését nem Kiss Nándor és Kormányos Sándor
kezdeményezte, hanem ő, igaz ők említették először, de ő csináltatta
meg. Hogt ilyen hamar elkészült, az annak kószönhető, hog
g;orsan talált egl olyan vállalknzót, aki elvégezte a munkát. A
SAPARD programról kialakult véleményemre a polgármester úr az
alábbi választ adta: "Antikóm, ha a beszámolómat figlelmesen
elolvastad volna, akkor nem mondanál ilyeneket. Rájöttél volna
magad is arra, hogl az általad javasolt személyek nem felelnek
meg a követelményekrtek. Ug,lanis nekem azt mondták, hog
kózségünkből 4 személyt állítsak össze, eg-eg személyt az
ónkormányzattól, az ohatásból, a civil szferából és a vallalkozók
kazUl. Azért keralt ezelte a személyelcre a választás, mert naglon
sok vállalkozót megkérdeztem és senki sem vállalta, nem ért rá."

Erre javasoltam, hog,l akkor Tóth Csaba helyett vegték be a
Kisgazdapárt elnókét, hiszen a kisgazdák harcolják ki a mezőgaz-
daságnak a pénzt, milózben mocslrolják őket. A polgármester ezt a
javaslatomat is elutasította azzal a kifogással, hogl a Kisgazdapárt
elnöke nem mezőgazdasági vállalkozó, hanem őstermelő.

Ezután Heim Géza iskolaigazgató kért szót. Ó is meg-
erősítette a polgármester állítását, bizony-bizony nem olvastam el
figlelmesen a beszámolót. Mert ők nem programot készítenek,
hanem az elkészített program szerint oktatják a lakosságot. Ók egt
úgnevezett térségfejlesztési oktatáson vesznek részt. Eklr.ey
elöntötte az aglamat a vér, és tiltakoztam az ellen, hog Heim
Géza iskolaigazgató oktasson engem arra, mennyi korpát teglek a
moS-



-358-

tékba. Heim Géza ismét szót Mrt, összeszedte türelmét, majd
nekiveselkedett újra megglőzni arról, hogt amire én gondolok,
ahhoz ennek a programnak semmi ktjze. Tulajdonlreppen eg/
hosszú távú programról van szó, amit a térségre vonatlrnzóan kell
elkészíteni.

Utánam Kormányos Sándor lrapta meg a szót. Tulajdon-
képpen ő is azt feszegette, amit én, hogl egletért Tóth Csaba
jelölésével, csak úgl gondolta, hogl a vállalkazólcrtak ott kellene
állniuk Csaba háta mógött, és egtesíteni a külónbóző problémálrat.

Sánta Ferenc neki is elmaglarázta, hogl a SÁPÁRD program
nem függ óssze a termelő lakassággal. A pragram lényege, hogl
egl hosszú távú programot kell készíteni a térségre, amivel majd
belépünk az unióba.

Ezután Vincze János emellredett szólásra. Annyit fizött hozzá,
hogl nem akarja a kisgazdák elnaket lebecsülni, de úgl gondolja,
ennek a programnak az elkészítéséhez kpV ám tudás is. Ó
megkérdezte a kisgazdapórtot, mit tud mondani a jövő évi disznó
értékesítésről, mert neki is lesz.

Lesták Mátyás az alábbi választ adta: először is a kis-
gazdapárt nem értékesítő, de azért sokat tett a parasztságért,
kiszűrte azokat a szélhámosokat, akik vásárokak, de nem fizettek.
Most is kísérget eglet a rendőrség. Tudomása szerint jövőre zsíros
sertésre nem is kötnek szerződést.

Ezután a polgármester magához vette a szót és a lövetkező
megjeg,,zéseket tette: "olyan képviselőtől, aki három hónapja nem
járt az Ónkormártyzatnál, sem a lvitilait sem a javaslatokat nem

fogadom el."
Védekezésül elmondtam, akárhányszor bementem, mindig rá

voltak hasalva az ahálcra, én úg,l éreztem, zavarok a jelenlétem-
mel. Egl példánal alá ls támasztottam az érzésemet. Eg,l
alknlommal bent voltam a polgármesternél, amikor a jeglzőnő
ránk nyitott, és azt mondta, "Feri, vár rád a DÁV-os!" Ezt én úgt
értelmeztem, hagt a jeglzőnő engem kidobott.

Ennek hallatán a jeglzőnő heves tiltakozósba kezdett, úgl
vélte, túIzásba viszem, ez nem a tárglhoz tartozik. Utasította a pol-
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gármestert, vonja meg tőlem a szót. Sánta Ferenc tüstént végre is
hajtotta a jeglzőnő utasítását, és alacsony termetéhez kepest elég
magas hangon ezzel fogta be a számat: "Itt most én vezetem ezt a
testületi ülést, jÓ? !"

En úg,l értékelem ezt az akciót, hog belém kótöttek, mert a
targtól nem én tértem el, hanem a polgármester.

A szenvedélyes, áloműző vita után tovább léptiink, és előve-
:ettük a soron követlrező napirendi pontot, a tájékaztatót a Posta
munkajáról.

A postamester formalitásoktól menteg őszinte dicsérő szava-
kat vághatott zsebre, melyk a Postát és a pastásokat érintexék. A
polgármester és a jeglzőnő mezei virágakkal diszített szavalckal
méltatták a Pasta és a postások viszonyát az önkormányzattal.
Ennek kapcsán megkérdeztem Ceglédi Jánost, a postán van-e
jutalomosztás? Szokott lenni év végén - válaszolt a postamester -,

aki jól dolgozik, az lrnp, aki nem, az hiába tartja a tenyerét. Á
polgármestertől azt érdeklődtem meg, mivel a postások közfela-
datot látnak el - méltatásában utalt a postások segítségére - az
ónkormányzat szándékozik-e "megemelni előttak a kalapot?" A
polgármesteri válasz szerint ez hivatalosan nem lehetséges, de sose
s z o lA ak r óluk me gfel e dke zni.

A jegzőnő is reagált: "Mindenkit óvok attól,
ónkormányzat költségvetéséből jutatmalrat asztogasson,
törvényellenes !"

Végezetül a postamester megköszönte a dicsérő szavakat,
majd hozzátette: "Nálam naglan sokan megfordulnak falun
kívüliek, és nem mennek el anéllcül, hog,l dicsérő megjeglzéseket ne
teg,lenek a posta előtti térről, és a virágos emlélcrnűről, valamint a
falu tisztaságáról".

Ennek hallatán duzzadó mellkassal vettem tudomásul, hogl a
következő napirendi pant beszámoló a Faluház munkajáról.

A beszámolót Törköly Ágnes adta elő. Mivel sem Törkóly
Ágnes, sem a Faluház műt<jdésével lmpcsolatban nem mertilt fel
elégedetlenség a lakosság és az önkormányzat részéről, íg a
testület tudomásul vette a beszámolót és rábőlintatt.

hogl az
mert aZ
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Ezután az utolsó napirendi P.!nt, az előterjesztések következ_

tek. Elsőként a ]afi99g. (IX.2s.) Ónk. szómú rendeletet tárglaltuk

meg, mely az önkormányzati vaglon gazdálkodási szabályairól

,rit. ,1,4. paragrafus c) pontja ellen emeltem kifagásL Eszerint 50a

ezer foriit alatti értékű ingó vag,lontárglak eladására a pénzügli

bizoítság jogosult. Kifugássat éltem, hogl ilyen fantos ellenőr_

zésbőt i trepviserct kizártak, és csak három hoz döntést. A jegzőnő

azzal indokalta ezt, hogt rugalmasabbá akarta tenni a rendeletet,

A kepviselő-testületjavaslatára a c) pontot törólték,

Kifogásoltam a I0. § (1) bekezdését is, mely szerint az

önknrmányzat tulajdanában lévő lakások bérlőit a polgármesíer

jelóti ki. Azt vetettem ellene, hogl korábban is az volt a baj, hogl
"egt 

ember döntötte el, ki kaphat szolgálati lakást. Es annak az lett

Í kavetkezménye, hog a helybétiek nem jutottak smlgálati

lakáshoz. Ennek eredményekent falunk nem tudta magát 4a év

mtjltával se ellátni értelmiségiekkel. Akkor pártkóry,v kellett hozzó,

hogl ezutón mi kell, az majd kiderül. A jeglzőnő adta ró a választ:
,,Eien vákoztatni nem lehet, mert a lalrnstörvény mindig is a
polgármester hatáslujrébe utalta ezt a jogot". Amennyiben a
-bústarvény 

rendellrezik erről a jogról, akkor minek tették bele az

önkormányzati rendeletbe? Minek írták bele? A válasz: "Nem lehet

ezt ide leírni? "
Az önkormányzati ülés lajzérdekű bejelentésset ért véget.

Ennek tárgta a Kiskunmajsa Vízgazdálkadási Társulat követelése_

Ez kiterjeá mind a fult házastársra, a halottalcra és a glerekelcre is.

Az 1999. augusztus 24-i testületi ülésen ez üglben érdeHődtem Bitó

Józseftől, mnel őt választotta meg a testület tagg,lűIési ktildattnek.

Ó arról tájékoztatott, hogl a férjnek és feleségnek azért kell fizetni,
mert a birtok lcétneves. A glerelotek meg azért, merí föld van a

nevén. Az elhunytat pedig be kell jelenteni. A _polgármester
elmondta, hag,t hozzá is sokan mennek tanócsért, o mindenkinek

azt a tanárrőt odio, hogl a halottaknn kívül mindenkinek ki kell

íizetni.' nn nem nyugodtam bele a válaszokba, és felhívtam a
Kiskunmajsa Vízgazdólkadást. Eg,l hölgl úg,t tájékoztatott, hogl a
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fOldhivataltóI kapott adatok nem tartalmazták az elhalálozóst, az
osztott kózósségeket, ezért következett be a zavar.

Eg,l osztatlan kazc;sségben lehet 5 családtagnak a nevén föld,
akkar is csak egleí kell kifizetni. A hötgt azt kérte, hogl a jogtalan
kót,eteléseket küldjék vissza, ráírva az azonosító számot. Azokat,
akik en megteszik, többé nem zavarják. Ennek hallatán Kovácsné
jeglzők)nywezetőből kitart a laírdés: 'Akik eddig kifizették,
azokkal mi lesz?". Tájékoztatómat megköszönték, Kovácsné kérdése
pedig válasz nélkiil maradt.

A tudósító megjeglzése: Aki a tudósítós részletességét cikinek
veszi, az téved! Csupán az a szándékom vele, hogl a sz..keverők ne
juthassanak szóhoz.

Valkovics Antal képviselő

I)arús bajnokság a tr(orona sörözőben

Az október elsején rendezett nyfldobo versenyre mindössze
négyen jelentkeáek. Vígh Attila most sem indult, eselyt adva má-
soknak is a győzelemre.

Krikettben Csókási Tibor győzött 32 ponttal Második Tóü
György (195 pont), a harmadik Vörös Tibor (225 pont) lett.

Mester 501-ben szintén Csókási Tibor lett a bajnok. Vörös
Tibor 20 ponttal a második, Tisóczki Ferenc 50 ponttal a harmadik
helyen végzett.

Legtöbb pont dobásíban újra Csókási Tibor győzötí 462
ponttal. Tóth György 441 pontja a második helyezésre, Vörös Tibor
345 pontja a harmadikra volt elegendő.

A dupla ki.besállós 301-ben Tisóczki Ferenc lett a bajnok.
Eznem is csoda, hiszen nagy szurkolótábora volt. Vörös Tibor 19
ponttal második, Csokási Tibor 30 ponttal harmadik lett.

Vörös Tibor a Shanghaiban tudott bajnok lenni, 128 pontot
ért el. Csokási Tibor 73 pon§a a második, Tóth György 55 pontja a
harmadik helyezésre volt elegendő.

M. M.
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Hirbetésele
Kukorica aratást vállat Bera István. Erdeklődni leheÉ Kor-
mányos Imrénél a 06-30/9 950 403 telefonszárcoe.

Paprika, paradicsom keltetését és palánta neveléset vállalom
novembertől kezdve. Üveghtízban, mérnöki felügyelettel.

Ifi. Kormányos Sándor
Csengele, Felszabadulás u.2lB. a 6D 286 079

Eladó Csengelén 424 négszögöl bekerített, beepithdő kabb7*kert, 100
db jól termő őszibarack és 16 db vegles glümölcsfiíval, nortortkútlal,
villannyal, zárható 10 nlglzetméteres szerszómossal, szivaíSlúva!,
slagokkal vagl anélkül. Erdeklődni: Tisőedii IózsefnéI a Csengele,
Ákócía u. 9. saím alatí Telefon: 286 a44.

Fodrászüzletemben szeptember 6-tól kezdő#-r *i=*e* Há*ap eiső
héttrjén manikűr és pedikűr szolgáltatás vehető igénybe nők és
férfiak részére. Bejelentkezés a 06-30/9 675 079 teieíonszámon vagy
személyesen Baranyi lldikónál.

aaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaattataaaaaaaaaaaaaaatiaaaaalaaa

Olcsó ruházati cikkek vására a T+rkéIébeEE!
A vírágbolt melletti üzletünkben nagl választékban taldl küIön-

féle ruhózaíi cikkeket, melyeket 800 Ft/kg árgn vósár*lhs! :xeg.

Míndenrrap újabk é==sE=E

Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: ].30 - 12
Szambaton:7 - 72

várom kedves vásárlóimat!

.,.....,,!::.!.,::: !!:*
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Csengelén a csatoma belső felénél hobbikert eladó! Erdeklődni:

Sanu Ferencnél a Csengele,Dőzv Gy. u. 7. uám a|att vagy este a

]86 056 telefonszámon.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), I db verseny és

] db férfi kerélEór (6000 Ft/db), Polski Fiat 150a bontósra (45.000

Ftt. vaiamint í au ohjégőfej. Erdeklődni: Balogh János Csengele,

Tanl,a 210. a)ő-j0/9 670 360

S zántast, tár csénást, tr ágy aszőr ást, műtrágy énást, vetóst, aratast é s

homokhordást vállalok.
Csókási Tibor 006-30/9 950 270

}tercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást t5
tonnáig vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele,
Felszabadulás u. 26.8 286102

Arpq kukorica, bűza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagy tételben,

továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútállomásnál

lévő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.>. Nyitva 6-

tól 18 óráig. Hétfi szünnap.

Fotó szaküzlet Kisíeleken, a posta me!!e!!!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Fénymásolds Á3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagős, esküvő-lctkodalc*a, egléb reruáe*

vények felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek *ag;
v ólaszíékban kaph ató k !
- Fényképezogép javítás, szaktanácsadás"
- Filmkidolgozós 1 nap alatt!

Nacsa rdn o sné fény kép é sz
Kistelek, Kossuth Lajos utca 16.

E257 786, este: 329 659 rádíó a0ő-6a/457 359
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Mindennemű szemes termény tisútását vállalom. Ezen kívül szivattyúk
javítását és felújítását, valamint terménysállító csigák készítését röüd
határidöre vállalom.

Varga Mihály Kisteleh Tanya 345. szám
8259 990 rádióO 06-2019 364 a61r

Tdp-takarmóny kereskedesemben tüzelő és építőanyagot (PB-góz"
betongerenda, cserép, tegla" kőpoí, cetnent, tnész, íaanlag, sóder stb.)
is ótusí,tok. Elftendeles esetén néhóny napo§ haóridővel bázhoz
sztíllítom a megtendelt anyagoí Gyorc kiszalgdlós, keúvqő órak!
A nyitva tartdsi rend: keddtőI péntekig 7-től 16 óróig, szombaton 7-tőíl
12 óróig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
8286 241ródióa aG3OE 670 366

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

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 6 06-60/471 858

A Csengelei Pol grárőr.Csoqo:t Lámogaóinak

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. +mail: csengele@deltav.hu
Alapító szerkesáő: Molnrár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefrré
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