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Egv óvodai ünnepség:

A: ól,tlcía i998 99. al,i he:;:ámt,ióia a 3- i. tlicictitltt ke:aőciik.t
(fotó : Arcirivum -Novákné Viziiárt ó Erzséber)

a gyefmeknap



-366-

Kistérségi polgármesterek
találkozója

Október 22-én ki$érsegi régiórk polgáfe}eserei rrregbe*ztílést

tartottak a csengelei Faluhazban. Minú a har€lepiiles elsó emb€re
jelen volt. Vincze Lászr6 erszággyffiési k+\ilselöt is v&túc, de ö a
parlamerrti elfoglaltsaga miatt nem ttrdott eljöffii.

A kistérségi r€ó elnöke a- kisteleki pofuármester-L{€y
Sandor. A mostani ém* a mezőgda§gtr vaflafl<oápk ,probléqái

és a területfejlesztés vot Az eszrrrec§rg során-elhmgzotf troga a
megyei teriiletf€jlesztési tanács szefepe sffiifai fog a jétrntrghez
képest. Kiste}ek és Mórahalom tersogít Na§ Sándor fo-gia

képvisetni.
A jelenffií potgármesterek rölridefi Mtak telepriilestiket,

ismertefiék megotrloü és megotdattan probHmaikaL_ sikres- és
sikertele* pilyuata,kaí, jövőbeni berdtázási €rveikeL Á tervek
között jó helyen verepel a Csengete-Jászs:zentlászló és fuaszer-
Ópusztaszer összekt tö út kiepítésenek léhető§ege.

Ktiaös gondként merült fel a t#g",n belüli informetlka
hiánya- Egybehangzó véleményütrli hogy minden tefepülésen
közösen, vagy egyedileg egy o}ya* meg&leló szenráyt kell
alkabnami (elsősorban köáasznú fogtakozffiísur), aki z Európai
Unió s programokkal, pályrázatokkal máyrehatóan tud fogJáIkozni;

Megáltapodtunk abban, hogy a kthretkezó ki*,érsegi
polgármesteri forurrrnak Balástya önkonrrárryzafa ad helyet-

Részemmől igen fontosrak tartom, hegy u önkormárryzatok
vezetői ta7á}kaz.zanak, kicseréljék információikat, megisneriÉk
egynr.ís gondjait, problémáit, ezáltal eíőbbre &}€ril< vinni tersegtink
célkitűzéseit.

Sánta Ferure polg{rrmester
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lAfalugazúíN rovata

efrfooktéffiái
A 8lI99% (t 8.} FVM renffi ffirr szgrvrfuvftr etőadá-

sok - ingyenes, esoportos szaktanráesadá§gk - émáLa következpk
lesznek körzeterrrbeir:

1999. november l7.: Az Ernópai Unióhorvatq csntffioás
feltételei;ameágazdaságitermelőketerínteszabtrYózó_k

1999. december 1.: A piacra-jutffi ftiltételci;,a menrryigég,
minőseg, termékféleseg szempontjai

1999. december 15.: AllattenyM€ szerkezetváltás-a piaci
igények szerint

2000. januar 12.: Biogazdálkodá$ alternatív növenyterercv-
tés

2000. januar 26. : Kisállattenyésztés(nyúL esincsill! kecske)

Pusztaszeí)í{ffiáz
1999. novembr 24.: Az űj típuú sztitr,etkezetek a beszer7és,

feldolgoás, értékesítés teriiletén
1 999. december 8. : Növénytertnes#éq szerkezetvifltás * piqci

igények szerint
1999. decerrrber 22.; Közga#giiime+etek resfintosabb

fudnivatók az APEH, Társadalombiáosíhás, Vám. és Pfuztigőrseg,
bankok"_biáo sítók, stb. szew ezetektőíafenneIók,számara
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2000. janurár 5.: Növényvédelem a terület termelési szer-
kezetének megfelelően

2000. januar 19.: Hajtatott zöldsegterrnesdég gy,ognröveny-
termesáés

Az előadások mindig 15 óra 30 perckor kezd&lnek!

Gregus&índorné

Öakarmónyzaíi ffiés
Csengele lönég önkormányzata,í999. oktőber 2 Górr tanota

soron következő rendes ülését.
Az üIés első napirendjeként tftiqkaáatot lmlfuattattlr ffieg-az

önlrormányzat két ülése közötti legbuasgbb- runklrfuóL. ese-
ményelvől,

- Á polgórmester tójékoztattr artitúst arrót, hogl részí-vett
egl fórumon, ahol a Csengelén őtha{effi-eut6páIya-{iínteU helyi
ft;Idtulajdonosai is jelen voltak. A nresffiesent sző esat q1ó|
hogl az auűpalya megépítése utőa * kőzség kő?pan{íáür elsza-
kított terület ek me gközel íté s ét, az átftirhat:oságet ho glatt l ehe*te a
le gke dve zőbben megoWanL

- A Jászszenílószló-Csengele e;ssze*lötő űt teryezéiérőL, A
polgármester tájékoztatója szerint a két t@:est összek tő-,út
terveztetésére öt tervezői árajánlat €rfuze*. Az árqiágrat* kaiatt
nagl a szóródás. A legkeduezőbb temezői díj 4O*OO*Ft + ÁFA,. a
legdrágább 2 millió Ft + ÁFA. Terru|szeíes, ílog azőakoraáayzat
az előbbit fogja megbízni az útépítés terteinek elle*zítésevel.

- A Dél-Alfr;ldi Régió sajtónijekazffióffit: k űjéboaató
szerint a talóllrnzón - Csengelén - a régiő vezető{ ős meghivou
vendégek vettek részt. A tájékaztató lényegz a,rvolt; hog a régió
naglvárosai és kistérségei lözeleQiinek- e*másIna hogl a
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r e l e pül é s e k t e rül e t - é s l aka s s ó gar ányosan- fejl&Ih,e ssenek, ré szesül -
he s senek a ldzponti támogatósokből.

- F a ly t at óúk a falu fá s í t á s a. - á kav etkező fepésben a t&ius 1 .

utca - gtógtszertártól a sportpábíiig- -,tftind,lé+ eldaki* aralaőld
fasor telepítésére kerül sor.

- A könég egészséglig,li e4{6tősa- szín+ena{őaak- emelése
érdekében az önkarmányzat pszichiater fugtatkaztaaísat, ar ezzel
j ár ó költsé gek fedezését szavazta meg.

Második napirendi pontkent beszffi'et, Mtgrtrunk tfteg, a
szociális feladatok eŰátásáróL A targgnl lcapcsaíaras be:lümoló
az ]998. január l+őt 1999. szeptember 30-is terje# idtísza,Iat
tartalmazta és elemezte.

A beszámoló és a témához fupesalMőyilagggailJapilgtíq,
hogt a szociálpolitilu lözségünkben ts haram pitleren rtyugszik.
Ezek: a társadalombiztosítós, a hetyi szaciáIis elráíáe és. acsatád,
mint szociális közösség. Mególlapíthűtq he§ e, at#U sekkal
kedvezőbb községünkben, mint az a vttágjeténség_ meíyről,, a
szociólógia és a sajtó úgt szolrntt besz€[l+í, Iie*a rt*g@a ltagp6
és nyomorgó idős larú lakosság. Á tárgnrkapx,olatas Moló
szerint Csengelén 536 íő a 60 éven feaE eruberek szárna, ebből
mindösszesen 20 fő a gondozattak sáma, Ezek tz afutk üzt jelzik
és bizonyítják, hogl a csengelei családak. nem ha4yagolják el,
hanem gondozzák, segítik a hozzájuk tartozőidős embereíet,

A napirendhez tartozó beszómolő részletesen Malmarta, a
szoeiális ellótás területeit és számszerű adatait. Ezek:

I. Közgtóglellátás
A magas glóglszerárak, az egészségi áIlapat ktíuetkeáűen

az idős korú lakossógfordut a leggnlerabban az ötkormányzathoz
ilyen irányú igénnyel. Közgógtelklaisban részesü 6ft íő atarryi
jogon, 15 Jő méltányossági alapon és$9ffnermatív a{ap€fr.

2. Gyermekek napközis ellátósg
Az óvadánál műlödő jól felszerelt, .karszetűIanyhLés ehetllő

kulturák karalményeket biztosít a gtermekétleztetéshez. Islolai
tanulók laizül az étkezők száma 94 íő-a,uodásokszáma 6ü.fő.

3. Munkanélkiliek j avedelempotló tóffi€4atesr
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Munkanél ktil i e k j dv edelmepótl ő tármogűtására- ar a szem (ly
jogosult, aki korábban munkgnélhilí jaudélúan részesűk es más
elíátásra nem jagosult, valamint csalffijábaft az eg főre jiló
jóvedelem nem haladja meg a - jelenteg - ]2:Z,8t Ft-ot Jövede-
lempótlő támogatásban részesül 4 f6. A bzhaszaú,fesIagí€z$atattak
száma 14íő.

4. Lalai@nntartási támogatásban részesűI kirzsesííakbeu 2
család,

5. Rendszeres szocűlis segély
E juttakísban az a személy részes#fftet, akí í8. éktellét

betöltötte, és munkaképességét 67 %-ban e@ette: Ity.zn eilá-
tásban 2 fő részesül.

6. Atmeftett segély
Folyamatasan és egtszeri alkalammal. adhaű azafuak- akik

nehéz létfenntartási gondoklrat ktiszkidnek Ámeneti segelyt }arp 5
jő (folyamatos). Eglszeri segé$lezesben rászBsült 5't íő. Fűtési
támogatást lrapott 2 00 fő.

7. Ápolási díj
A z o lvl ak fo Iy ó síthaa, akik folyauaíasa+ qsnfuzaisr a_ szar ul ó

személyek atthani ópolását végzik. 14fr ieszesiiltbenne.
8. A beszámolasLidőszakban íemetési segétyt 26 fő kapott.
9. Termé szetb en nyúj tott szoeiélis elltítlísek
Tanki nyv t áruo gaftist 5 a 8 ft @t. t998. deceTTrffier t 7 0

éven felüli csenge{eí tralrosok élelmfszer qiándőksomagot kaptak.
1 0. Gyermelcnevelési támogatás
Ilyen támogatásban ]998-bon 77 csalacl, ]999-ben U5

csalőd részesült.
Az önlrarmányzat a beszámohisi időszakban 23 mtííió 993

ezer forintot fordított szociális feIadatoE el|tkására. Az előier-
j e szt ett b e számol ót az önkormányzaf, me gvitatta é s elfo gadta.

Harmadik napirendi pontként előterlesztéseket 6eszátijnk
meg ésfogadtunk el.

Bito-,Ioz,*ef
kepiselő
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A csenűeleí ítta a
mluhatemmuh értúWÉw EE*g*gt9p".e§

tanéuben

Az l99U9Ye* tanevet szeptemberbe-n 5S befrt Htsaí*nrnal
kezdttik. Délelőtt 3 oyztott csoportE| défutfu 2 ösywont cso-
pornal működtiink Az 58 gyerek ködil 47 frns* igé&yeltek
napközis, illetve frhrapos ellátíst, 10 ffinek déHőtti elhíhárst. Affiv
kezdetén 12, jelenleg 9 veszélyeáetetr 8yerekeltarnmLszárnoq, fl
beszámoló 1999. augusztusában készült - A sze*J

Csoportonkénti megosztís:
15 fr kiscsoportos
23 íö középxís
20 fi nagyesoportos (1 fi évközben elköIt§zött).

Ovodai nwelésiinket a Kormány l3'l/t996. ryEI. 2S.) §zámú
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országo5 atapprngrarnja
hatarozta meg.

Fő feladatunknak tekintettiik a gyermekek te§.ti s§ l9_1ki

sztiksegleteinek kielégítéset. Ezen beIüI:
- az egészwgas életmód kial*ítasít. Az egíszseg* éle@.dra

nevelés, az egész§ges életvitel igényének kialakí&ísa az_ ővadÁharl,
kiemelt jelentősegű.

Fő feta&íunknak tartottuk a gyerrrre,kek testi Qitó&nrrk
elő segítését . Ez,en 6eltil:

- a gyermekek gondozása, testi sziffiglete'me§ mozgásigé-
nyének kielégítése. A gyermekek gondoása az ővaűrr*.- olyirn
speciális ffadata, melyet nem helyetffihe|masml.

- az egészseges életmód, tesí.ápoláq az egészseemegőrzés
szokásainak kialakíFása.

- a ryermekek egészsegének vffirre; edzése.
Az év során több esetben előfardult, hogy beteg, léqs

ryermek is járt az ővo&ába. Otthon begyógyszereáek es itt kíbdta
ki a beteg;sÉg§L L{özben fertőúe társait e§ űabb gyerekek
betegedtek így rrreg.



-372-

Az 199El99-es tanév kiemelt futafuai vottak:

- anyanyelvinevelés;
- gyermek- és ifdsagvédelnú- munkq di&reneití{L6glalkozás

az egyéttt bránásnód elvét érvényesí|ve a háffiryos he\rrertr és
veszélyeztetett körütnrények között é6 gyerekekkel;

- azegészsoges életmódra nevefus;
- a szüIők és az óvoda jó kapcsotaíanakeúmélyitese;
- az ővodu neveles orszígos atapprrogramjára elriil,&helyi ne-

velési program kidolgozása.
Ezen feladatok figyelembe vételé.rel + nevetrtíS E}uakínk

folyamatában minderr esetben alkaModturk a gyermekek
életkori sajáosxígaihoa

Az óvoda a gyermek érdeklőd#re kívánesisíeáfa- e1rífue

biáosít a gyerrnekeknek változaíss geket me|yeken
keresztiil tapasztaIatokat szereáetnek a természeti és- tár§adakni
környezetrő1.

Az anyarry,elyi nevelé§ szeívgs rgsze a neyeÉ§€r*z fe,lya-

matának, nem kezelhetjiik elságetelterq rren tekiníhefifrk kizarótag
fo glalkoásokon megvalósítandó feladatnak.

Ovodánkban elég gyakori a beszédhibfu gyermek- F€y-két
hangző hibás ejése az 5. életévig nem jelent gondot. Sajnos egyre
több az olyan gyerme§ aki még nagycsoportban sem ejt minden
hangzőt tis.úáLr.. Ezért nagyon nagy sze§egüíú" lerrne Iogepédiai
ellátasra. Erre sajnos az elműIt évekbathelybmnem volt lehetőseg.
Igyeksztink formálni, kialakítani a gyennekeknek a helyes be-
szédkulturáját. Ttirelemmel hallgassak meg egyrrr.ís rrrondanivalóját,
ne vágjanak egyrrás szavába, felelési he§zetben ntiv&i szó-
kincsüket. Az óvónők és dajkák fö feladatavolt a jó páEe mutaüísa,
a helyes, tiszta, szép beszédre törekves: Sainos eg]rre eyakrqbb a
gyerekek csúnya, durva beszéde. Igyeksdnk eírnek helytéIensegére
felhívni a figyetnet, az lbyen alkalmat a tö'bbi grerek ffiháborodva
jelzi az óvónő.nek.

Az óvóntík j átékidőben többsztj+ kezáemér.ry eztek atyanyelvi
sákincsfejlevíő játékokat. Nagyon jót,h§znosírhaók az ol<ta-
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tá§ejlesztó játekek is, sajnos csope$onkánt n€)ion ke€s ál1

rendel-kezésünkre A közeljövőben szeretfiéfik majd fejleszteíi
Az óvodaskorú gye.rmekek életko*ánaL rnegfeletró- imdatmi

múfajok: a mess és a vers. Mindemapos la}lgatá*il< során a

ryermekeknéL erzek:-etzelmi élrnényekef nyúitottunk; 1ilm6fuk
iro dalmi ízléstil<et, esáétikai fo gékonysígukat.

A zenei nevelés terén órverryesített'tik a fickoztossag.,elyét.
Felkeltettiik a gyermekek zenei érdeklődeseL Az éIrnérryí nyqitó
köz<is ének-zettei tevékenysegek sorifui a gyerekek ffie*ék a
dallarn" a ritmus, a mazgás szépségéí, a közö,s éneklés örri_mét.

Köszönet a }íaJV4MiDo Alapfokú }*fiívószetí Tskolának, akil< a
nagycsoportb,an eYőképú§t, hangszeres bemütatókat szeívgzÉ.

A vízuáIís nevelés összetett t€riítrgto el§&lleges Éladata a
latásneveles, kéziigyesség fejlesztése. Segftia gprmekek ter-forma-
czín képzeteinek gazd€odásít, rcpi goaOomaásuk fqi}ődéset,

esztétikai fogékonysagukat. Az ábraz'os tevekenysegekre u, egész
nap folyamán (nemcsak foglalkoámkon) bhetőségiik vott a
gyermekeknek. Különbö ző ábrazolffi eszkti2ók (színes eer+x;a'; raír -
kréte gyffi, lapok) álltak az óvodasok rerdekezéssrg.,fuháltuk
a szülök figyetrnét i+ ftlhí\mi, küIönbfzö mleteh:kel ismefrehl a
gyermekek manuá§s képessegeik fejMésetefen

Környezet megismerésére nevelé§L lgyeke-tttitk; hogy
gyermekeink ápasztalatokat szerczzenek természeti és tírsadalrni
É-Ornyere,mkrő1. A témakörök tervezésérÉt figyelembe vetttik az
évszakok adta lehetőságeket és a bkbzatosság- elvét. FéIhfiÉuk a

ryermekek firyehmét az ember és a természet vedelmére; Hdp-
nruáayos iínnepeirrkeí (télapó, karácsony. farsang; marcius 15- hús-
v&, anyák napja, , tanélzír6, Mlagá$ megtatrettuk,
ezekket ig fejtesdettíik a gyerekek paffiw érreLmi vircnyait a
természethez, a szülőfoldhöz.

lffierrratikai nevelés: A gyemekeket megismertettti{ a
kőrnyezö valós"{g fornrriival, mermyisr§gi viszonyaival-nagysngbeli
és tafi viszonyával, Képessegfejtesáés t€feft külön transsúX$a
feilesztetrük a-tapasztalas, ernlékezés, megéríés szintjeit.

Testi nevelés: Fontos szerepet j,afszot az %észség-m€góvása,
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a szervezet biológiai engye661r*ak f€nnta§eí§e és fe;lesdeni a
gyermekek mozgí*uttfuáját. A torna; a mozg,ésos jáékok &ilesztit<
a gyermekek temé§zetes nnzgásaí-testi képességeiket_ Az-óvodai
nevelés mird€ft napjáe lehetőseget bi*esítotrtnk a tornának, a
járekos maz,gásnak teremben, illetvq arudvarorr szabad levegőn
egyaránt. Tuéatosaír khekedti,ink az eknúI+tanév6en, hgsy tlwzgílst
fejlesztő játűcok vrísártásával bő\rí§ik esdmizailomatyn*at.

Nevelrim u nkrtnk órtékelé§ e

Óvodránk alap-,reti' célkitűáse wlt u, t99&/9}-e§ tarÉvben,
hogy a nevelés esaládias, denis légkö}bea,6lyioe bfoo§frvaagyer-
mekek fejttí,désehez- sziikseges sok{éle, ní{tozatos tevekerrygeget A
gyermekek jőí éíezzék magukat ebhen a_ tégkörher! kepessegeik,
keszsegek, egész személyisegiik harmeníkusan-fejbdjön Testiik és
érzekszerueik fejtetfsege tegye őket kCIps# a differerciát érzé-
kelés,re. A gyermekek rendelkezzenek önm€uk szárrrára es a
közösségi együttélésekhez sziikséges étkezési es oggszsegüeyl
szokásokkal, a közösségi élet v{ion természetes éIetforruájukká.
Ismereteik, készsegeik, értelmi cselelcőképressegiik terye Hetóvé
számukra a_fe]adatohönalló megoldásat, a mdóani iskolai tanulást.
Tisáeliék a íelaőSeket, becsü[iék meg rnunk{fukat.

Céliaink megvalósulása érdekéberr a feladatokat szoros
összefiiggésben, fokozatosan, a teSi, érúehni, erkölesi esdétikai
nevelés feladatköreiberr" a gondozás és a nevelés erysegg^s tb-
lyamataban igyekeáühk megvalósílanl A déI§lőfiö§, il}elve a
délutrános óvónók rendszeresen ko*zultáltak; törekedttink ar,ra,

ho gy a délelőtlitevékenységsor délutin is fo§ffiódjék.
Sziiléi éÉekezleteinken pedag6giai és pviehoFgfui isme-

reteink birtokában igyekezttink a sztilóket túékoffi, illewe
ismerJetni nevelómrrnkánkról. Kérdese& kéráseik ftté nyitottak
voltrmk a mindermapok során. Igyeke*tir,ú< sziikseg e§etéft tupin-
ta|osan, együttmukirdve segíteni egymás munk{iát; KösffiiErhet
felezzik ki a szülőknek a közöse+r vewereÉ progra*nok [eoo-
nyolítasíérf, szeweúseért (Mikulás bál, gyefiTlekíraü kiilcjnböző
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felajfulásokért (zöldsegfele, varrás válalásq adessaeek, iáékok vá-
§írl,ísa).

Fokozottan figyeltiink a beiskotázásra. SzT]óL üjlrtése
alapjan, a csoportvezető óvónő javaslatára ő§zre 18 kisgyennek
kezdi meg trnulmányait az áltaHnos i§koHtnrr 1 kiqgymfrek
i§mé€l, ö nyíri sáileésú, csak 1 áve óVodáq a sztilt|F döntése
alapján mmadt rÉg egyelrct az ővadábarr

Gye+rrrekvédelmi felelősiink fekdataft mgy odafi'gyelésse| az
egyénibtfurásmód elvet figyelemben tartva végezt* Jó *apasolatot
tartotL a gyennekióleti szolgálat vezeőjável és,az ölkományzat
gyíínügyi elóadójával,

Eontos fsladahmknak tartotffi az alapp,rogrmn,a- eptitő helrt
nevelési program kidolgoásít. NevetőtestiitrtiíEk a TéV&enyseg-
központu óvodai nevelési programot adapáltz a helyi miátossagak
figyelembe vételével.

A progran 1999. szeptember l-től fuMrenelszerben, a
kiscsoportban kerül bevezeté sre.

hT t999 tz00ü-es neveÉstÉr, tÉüutlmrtrta i

Az í998 l99-es tanévet 57 ft vel zártuk.

Jelerdegaz í999l200a-es tanéwgb,sírt gJprmeklstful 66 fr,
ebből évköZbentöIti a 3. életóvét 3 6

A csoportok várlntő létszáma:
- kiscsoport 17 ffi (évközbenjönmég_2fi)
- közepsöcsoport 20 fi
- nagyc§oport27 {o.

Toth-Andorné Fmkas Eva
óvodavezető
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Focí krónika

Very€s ere,úméíTIplt
1999. okt. 2. Maros Dömper Deszk - üsenge[e.St${4i0)
Vezette: Veres 300 néző.
Csengele: Bencsik" Pataki (Vígh S. 46.'), Ádám, Pipica §zabó.Vígh es., Heim,
Szanka, Turi (Kovács 70.'), Losonczi, Góra.

A két csapat kizötti gólkülönbség annyí, ruínt a két-spartegpsiilet
kiltségvetése kuattl különbsé g millőkban,

1999. október,1(}. Apátfalva - Csetgele2:l (1i1)
Vezette: Knerczet 3aa néző.
Csengele; Bencsi§ Áam grarasdi 38.), fulbrus, Tótb- §za§q Goia, Vígh,
Sejbe,rr, Heim, Szarú<a, Túri.
Csengelei góllövő: Góra.
Sajnos lmpusunb gótlrepesebb volt, mirrtt csatórsor.

1999. október13. Csengele - Baks 4:2 Q:1)
Vezette: Fiáez.Ia} ftző.
Csengele: Berkes, Ambrus, Tóth, Szabó; ezeigsrsehmi&, V€h (Banesk ,50.'),

Sejben, Heim, Szarilea, F{araszti, Túri.
Csengelei gólszerzök: Czeigerschmidt (}); Sejben.
Akár nagt ab b auimyb an k m e grty erlrcnrtEu o_tn il.

1999-oFdóber 16. Csengele - Tömörtény í:á(0:2)
Vezette: Nagy S. 50 néző.
Csenggle: BerÉes, Szabó, Ambrus, Tóth, riorváth, Harasái @enesik 70.'),
Losoncá (Török 6O.'), Pataki, Creigersclmridt (Pipiez3S.!} Sa*a ffin,
C sengelei gó lszsrző : Ambrus.
Szerdai gÉztes esapatunkból a komplett közőpptilye (Eetm-Wgh
Cs.-Túri-Góra) betegség és munkaMyi e]íoctattsás tlttfrt kidűt, a
sorból, ígt nehezen viselhető vereségeí szeuwdíűnk,

1999. október 24- §zentm ihály - Ct eng€re-{á(O: 2)
Vezette: Kubatovics. 300 néző.
Csengele: Berkeg Smbő,Ambrus, PipicraTmi ffiiCrffr8ü'}, Yígt5 Heim,
Czeigerschmidf @encsik 75.'), Sejben, Szanka.

Csengelei gőlszstzsk Hefun, Sejben.
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-Lzt hittük, hogt a megrc II-be* nines részrehajlő fáűíewzetes.
Sajnos tévedtünk Ezen a mérkőzéset nertr szerezhettünk pontat. A
meccs 102percíg tartotí- A 97. percbeamég Z:Zllalt az eretuény.

Ifi mérkőzések:

1999. okíóber L lVfaros-Dömper l)eszk= esengsre-2:tr.(fu 0)
Csengele Pálnok l-§isák, Ifrllrczn, mrO*t Ntrnkó, PátnoLL- (Kbneányos
60.'), Vígh, Tirr:'(Rácz46J)5 Hell, HarasáiZ*, fcirköIy.
,4 fociépítés íg,, kezdő{ik, nhog a Maro*Dómper esi*á{je, Ez az ifi már
3 éve uglanebben az üszeéllítósban jétszik.

1999. októbcr 3. esengele - Baks 3: L(1-0)
Csengele: PáInok J,, Sisák, Ymcrr, Tisóez.ki(Kormínyos46-.'), }v{ifik6 Prá$ok
L, Jffiít (Vígh 65,')6 Túri (Mésáros 46.'}, }H1; líarasái; Törkt{y fl{owcs
í5.,}.
Cserrgelei gllszerzők Túú Hell, Kornícs.
Orülók, hogl otyanok szereztek gótt*,akik etdtg még sohnem. Itóthq.ez
ónbizalmat ad a jöuőre nézve,

1999- okúóber tü. Apittfalva - Cseryete t:0 (th0)
Csengelc Prilaok L Róba, Vincze, Ti§ezka Nfiiik{ PáíaoLt-Jo]frl Turi
(Mül€r 70.1), HeLl (Vigh S- a6.:), KormrányoE Vígh L
Eg,, gengébb csapettőt kaptunk ki. Á Eíaíaűe+ E€tszer jauehát a
térfelünlrre, metyikből az egliket ki is használtők, JőeiIuí*méige*va{tam.

1999. október 16-esengele - Tiimörk6*y O.&(0l0)
Cserrgele: Pálnok J., F{e11, Vinczr, Tisoed<i (Vígh § 3O.'}, Minkó,
Pálnok L., Tüköly, Tr.rri, Vígh, Mésziros; Rózsa.
Két ellentétes fétidő vott: az elsőben mi, tmásod'tkbatt m etlmfél játszott
jobban. Á dömetlen-reóIis eredmény vott.

lggY. október 2*. Szerttmihály - Csengqlel* (0:0)
Csengele: Pálnok; Sisrák, Vincze, Tisoc*i (Korrmányos" 55.'), Miíú(ú Jójárt,
Róx4 Turi (Mütler 7ü !), Weszáros, Vígh, Tüköty(Hmasái 3 5 :').

Csengelei góllövő: Mésáros.
Ezen a mérkőzésen góIokkal nyerhettűttk uaIua- ha kiliaszruiüuk a
helyzeteinket. ,4 másedik felidőben jól játszattunE ruesís örü{ni kelteti a
dantetlennek is. Mészaros a 88. perebe+ egrenHte+. Pólftok *z uteÍsó
percben órtásit védat.

kun szabú Tibor kissNándor
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lfirbetésel<
Kukorica arzrtást váltat Bera István. ÉrüemOdni leM Kor-
mányos ImrénéIa OG3ü9 950 403 felefonszimqn.

Paprika pararticmm kehetesét es paIín;a" neveléÉt_ válhlom
novembertőI kezdve. Ürreghrizban, méraöki ÉliigyetetteL

rS. regn*ayo-rSándor
Cserrgele, Felszabadrrkís ul. ZlB, 8 (62>Ze6 W9

Elaaő Cseagelea- lfut nfulságöI bekeúíeű-bee4űkaő hb6fryfte4 l9g
db jóI tertő őszibaraek es 16 db veg}es gÉHö{eúíva{ neae*kftial,
villannyt, zórhatő íe négzanútetes szetsuítressal; szivattyúial,
slagokkat vugt arétküL Erdeklődnir risócú'r r.őőeíner r Csmgele,
Aká€a u 9- sruúm atatt. Telefon: 286 04á

FodnísziizIetemben-szeptember GtóI Fezdői6en mfodm hónap első
héffién m*nikűr e* pedit<fir szolgáúatás- vehet& ig&ybé n6tL:é§
férfiak rc§zére. Bej€lffitlrezés a 06-3srí* €í5 O7g-tetefonszímon- vab
személyesen Baranyi lldikónát.

a,aaaaaaaaaaaattt+taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

olcso ruhtzúi cíkkek vrísára ar Turkáhban !

Á vinígffi teltetti iizleíünkbett ttggr wíItsztér+m tatőI kilqn-
fűe ruházlíi cikkekeí* mely eket $at Fílkgámn vdxíi a lhatme g.

ilfudennapffi!
Nyitva tarfás:
Keddtó} pfuekigi T;30 - 12
Szombafon: 7 - 12

váfom kedves vásarlrrimat !

...,.,.,.|#.W
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Csengelen a €-§ato.rn€} belsó fetéaá hobbik€rJ eradí! graetlOani:

Santa FerancnéFa Csan5:le, Dózsa Gy u. '7. saalr-^alatf vagyesté a
2 86 056 telefonszrimon.

Elodók j db egteagelyes pőtkncsi $a-000 Fttű}, í dbversunyés
I űlőrfi keréEpir 60aa ft/ű), Fotskí Fíct 1500liont6i*(+ía00
Ft), vatamirur í db offegőfej. Erúehtftínt Batogh Jőnüs esmgele,
Tatqla Z IO. @ ü6-3a9 6T0 3 60

Szán+á§t, táres&ást, trágyaszórást m{trá,gyízils| vetéS araíást és

ho mokhordás rníttalok.
Csókási-Tibor-O 06- 30& 95o.Tl 0

Mercedes tehergépkocsival ndnnerffia tekcsátltír:t§t 15
tonnáig váIlalote Erdeklődni teheí: e§óIá§i Férene esengele,
Fetszabaduhisu. 26. E 286l02

Árpu, kukorica, b&zft, z&b, rozs veóma5 köles kis és nary táelben,
tovabbri tápok és íxlemények kaphaó}<-a vasufáttomfusnál

lévő Kisbetérö ter,ményboltjában (Ió'stelek; Tarry+ 3l2.), NyíFvá'6-
tól18 őrűg, Hú|ffi sztinnap.

Fotó szaküzíetKisíelakeu, a posta meltett!
- Igtzolvóny*ép 3 pere alatí !
- Fényruísottís Á3 és A4 méretben!
- Gyermeksarauí, ballagós, eskfrző-Iakadaldm- egvlb rendez-
vényekfelvétele.
- Fényképeaígfuek, .frInuk, elemzk, athamk* kffier.etek ruwt
wí laszí é kbap kaph at ő k !
- Fényképezokryirvíhís, szaktanóesadtís
- Ftltnkiaorgozlis_ I nap alatt !

NtcstItíttosnéWepe§z
KBUrek, Kossutb Wos uícq 16.

*257 786, este: 329&§*rád*ő @0ffie4# 359
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Mindennemű szemes termény tiszítrását válalom. Ezen kíviil szivafiyúk
javítását és felújítását, valamint terrnénysá{Iító osigák kesátéset röüd
határidőre vállalom.

VargaMiháty Kistetelq Tanya t4L szám
&í9 99Cr á,&6iff GGZW9 F446 1

Tóp-tukarnafury keteskedésetúen tiizdőL eí qtíőüt !ügot (PPaóz,
baongerenda, o*"p,; tegIu, kőpor, cement;más5 íuanyas; sődergb.)
is órusítok. Etőtenóelés esetén nehfuy nopos hoíótiffiuá fuízftoz
sztíllítam a wegreadéIt gqfugot. Gy ars kiizel§őIős. Fedvezűóra*!
A nyi*a furaúsi ren*: keddtőI péntekíg 7-1őL 16 &érs, szeú*et.7-től
12 ónűig

ramayi rózsSheteskefui (|sp4gplp, -anJ, I; u, 1.
Z286 24I cőil6l§ QG§WI 67L3ó 6

Háztáji géFkhcz való- alkatrészek gátffi ítbp:s*erar $b) rnátlaígm.
YB-gáz szabványos csatlakozó (pörkölóhöz stb.) állandúan kaptlfió.

Dénes Balázs-vá[alkózó
eserrgelq Hsmbadültís u. 3.

a üG6aí4§rT7 és06-6üí*T SSa

ffi*ffiffi*
Kiadja és soksarosítja: Csengelei PolgárőrfsoplorrFotetőskiadűlfucsora PéJer
Szerkesáőség:, esengete; Fel§*abadulás utxa2l{. s-mail cs€flgEt@detbav-hu
Alapító szerkersztó:Molnár Mihály Feneffi §§zErkeszt&Korrt*rJózsefr ré
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1 08 1 Budapest-W Eer-Awórc-u- I 1.
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