
XI. évfolyam 11. szam 2003.június 1.

Egy csengelei rádiógyűjtő

Riportunk a ] 70. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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A IX. csengelei faIunapok
llpro9ramJaI

Június 7. (szombat)

10.00 Fúvószenekarokésmazsorettcsoportokfelvonulása
10.00 Gyülekező a motoros találkozőra a postánál
10.00 Hőlégballon bemutató, fiiggeszkedés a focipáIyán
11.00 Nacsa Jánosné festő kiállításának megnyitója
11.30 Ünnepélyes megnyitó aFallház melletti színpadon
II.45 A Csengelei Ütőegyüttes és a Parly Time zenekar közös

műsora - Rényt János szintetlzáíoron játszik - Amárté-
lyi és csengelei népdalkör és citerazenekar műsora

II.45 A motoros találkoző ünnepélyes megnyrtója
12.00 Borsai Szabolcs Guiness-rekorder streetfighter (moto-

ros) bemutatója
13,00 Ebéd (A FaluháznáI marhapörkölt vásárolhatő 700

Ftladag áron. Elővételben jegyek a Faluházban és a
Korona sörözőben kaphatók)

14.00 Térzene. Fellép a mindszenti f,rvószenekar a hódmező-
vásárhelyi mazsorettcsoporftal, Nagykőrös város fúvós-
zenekara és mazsorettcsoportja, Korondi Fúvószenekar
(Erdély), Csengele flrvószenekara és mazsorettcso-
portja.

14.00 Motoros ügyességi verseny
16.00 Díjkiosztás a motorosok számára
16.30 Díjkiosztás azenészekés mazsorettekrészére
17.00 Motoros felvonulás a faluban

Egész nap: Nacsa Jánosné festő tárlata a Faluházban; művészeti
iskolások kiállítása
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Június 8. (vasárnap)

08.30 Mise a templomban
09.30 Koszorűzás az I-II. világháborús emlékműnél
10.00 Lakossági főzőverseny (Saját anyagból bármit lehet

főznit várjuk a jelentkezőket a Faluházban!)
10,30 Torta-túraügyességiverseny
13.00 A főzőverseny értékelése
16.00 Lovaskocsis felvonulás
17.00 Csengele - Forráskút bajnoki mérkőzés
20.00 Utcabál. Fellép a Csáki zenekat. (Vacsorára marhapör-

költ vásárolható 700 Ftladag áron, Jegyek elővételben a
Faluházban és a Korona sörözőben válthatók)

Június 9. (hétfő)

13.00 Falunapi kispályás labdarugó torna §evezni lehet Kun-
Szabó Tibomál május 30-ig!)

Varga doktor újra rendel
A II. számu háziowosunk, dr. Yarga Ferenc nemrégen ko-

moly szívműtéteten esett át. A gyógykezelés "jót tett" a kondíci-
ójának, egyúttal közel20 kg súlyfeleslegtől is megszabadult.

A 31 éve falunkban prakttzálő orvos május I9-én megújulva,
fiatalos energiával lépett újra munkába.

M. M.

€§<4"
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Onkormúnyzati ülés
Csengele Képviselő-testülete május 22-én tartotta soron

következő ülését a F aluhánban,
Első napirendi pontként Sánta Ferenc polgármester számolt

be a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről.
Elmondta, hogy a Csengele-Kiskunmajsa összekötő út építése jó
ütemben halad. Az a|ap betonozási munkálatai a végéhez köze-
lednek, és a majsai részen már megkezdődOtt az aszfaltozás. Az
ünnepélyes átadásjúlius 30-án lesz.

A faluközpontban lévő két buszváró elkészült. A fémbódék
helyére fából készült, cseréptetős építmények kerültek, tovább szé-
pítve községünket.

Elkészült az építendő önkormányzati bérlakások tervezete.
Jelenleg a páIy azati előkészítés folyik.

Második napirendi pont a kilencedik falunapok előkészítése
volt, A részletes program a Csengelei Krónika elején olvasható.

A következő napírendi pontban a szociális ellátásokról szá-
molt be Tóthh Istvánné és Magony Józsefué. Elhangzott, hogy az
elmúlt évben 31 fő házi gondozott volt, ebből 18 személy étkez-
tetésben is részesült. Az ővodai konyhának nagy sikere van, egyre
többen kérík az ebéd kiszállítását.

A magas győgyszerárak az időskoru lakosságot sújtják
leginkább, és ehhez kérnek pénzngy támogatást . A 2002-es évben
1 32 fő részesült közgy ő gy ellátásban,

Rendszeres szociális segélyben 18 éven felüli, 67 oÁ-os rok-
kant részesülhet, ha a megélhetése nem biztositott. Az elmúlt évben
3 ember kapott ilyen támogatást.

2002-ben 45 fő kapott átmeneti segélyt folyamatosan, vagy
egyszeri alkalommal. A 70 éven felüliek minden karácsonykor cso-
magot kapnak az önkormányzattől.

Ápolási dijat azokkaphatnak, akik tartósan gondozásra szoru-
ló személyek otthoni étpol'ását végzlk. Ennek összege az öregségi
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n)ugdüminimumot követi. Az utóbbi három évben 3 fo részesült
iil-en díjazásban.

Temetési segélyt 2000-ben 15 főnek, 2001-ben 17 főnek és

]002-ben 20 főnek folyósítottak, mivel a temetési költségek a

c salád létfenntartását veszélye ztették. Köztemetésben az utóbbi két
ér,ben 1-1 elhunyt részesült.

A napközit és az étkeztetést 114 iskolás és 5i óvodás veszi
igénybe. A napközbeni ellátást az ővodábanjól felszerelt és minden
igénl,t kielégítő konyha és ebédlő biztosítja. ;

Munkanélküliek jövedelempótló támogatására azok jogo-
sultak, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdry 80 %-át (jelenleg 17.440 Ft-ot). Ilyen
támogatást évek óta nem fizetnek Csengelén, mivel a munkanél-
krili ek r észér e kö zhasznu munkát b i zto s ítanak . kö zhasznú munkás
2000-ben 10,2001-ben9,2002-ben 7 fő volt.

Az l997-ben életbe lépett gyermekvédelmi és gyámügyi tör-
r,ény új családtámogatási rendszert vezetett be, Ennek alapján
Csengelén is ielentősen nőtt az igénybevevők száma. Olyan csa-
1ádok kérhetik, aho| az egy főre jutó havi jövedelem nem éri eI az
öregségi nyugdíjminimumot. 2000-ben 222 fő,2001-ben 246 fő,
2002-ben236 fő kapta. Az általé.nos és középiskolás tanulók Észé-
re minden évben tankönyvtámogatást biztosít. Az elmúlt évben
2 1 O-en részesültek benne.

A szociális célokra fordított összegek folyamatosan nőnek,
2000-ben 14.969.000 Ft volt az eríe fordított pénz, míg ez a

következő évre 16.23].000 Ft-ra emelkedett. Az elmúlt évben már
I 7 .289 .000 Ft-ot költöttek szociális ellátásra.

Az önkormányzat célja a veszélyeztetett gyerekek számának
csökkentése, amennyiben szükséges, a családok anyagi gondjainak
enyhítése akár pénzbeli, akár természetbeni támogatás keretében.

Az előterjesztések során megtárgyaltuk és elfogadtuk a
lakáskoncepciót és rendeletet alkottunk a bérlakásokról. Továbbá
módosításra került a költségvetési rendelet.

J uhász Józs ef képvi s elő
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C Beszélgetés a rúdiógyűjtővel

"A rádiőzás örökérvényú dolog"
Fulunkban többen is gyűjtenek ezt meg azt. Legutóbb egy
olvasónk hívta fel a figyelmet Tandcs Attilára, aki a régi rádiók
szerelmese. Szobájában kisebb múzeumra való készülék szapo-
rodott fel. A gyűjtés mellett a restaurúldsukkal is foglalkozik.
Lapunk a nem mindennapi hobbijdrólfaggatta.

Hogyan kezd el valaki rádiókat gyűjteni?
- Ehhez az kell, hogy valaki kicsit megszállott legyen, és érdekelje
a régi elktronika, Szükséges még hozzá egy kis türelem is.
A kezdő lökést mi adta meg számodra?
- Jó a kérdés, nem tudok rá válaszolni. Csak úgy jött magátől.
Kezdetben az édesapám rádiőit bontottam szanaszéjjel.
Régóta gyűjtöd őket?
- Nyolcadik osztályos korom őta,Intenzívebben 1996 utánkezdtem
el gyűjteni, ekkor végeztem el az iskolát. Ekkor kezdtek kialakulni
a gy ííltői kapcso latok, melyek a b eszer zé sekhez szüksé gesek.
Hogyan tudod őket beszerezni?
- Leginkább használtcikk piacokon, vásárokban. De sok úgy került
hozzám, hogy folajánlották. Itt van, csak vigyem el, mert nem tud-
jákhasználni, Így legalább a sokáig meg&zöít "kincsük" továbbra
is fennmarad.
Vásárokban drágán vagy olcsón lehet hozzájutni?
- Ez változó. A használtcikk kereskedők, akik direkt régiségekkel
foglalkoznak, általában nagyon drágán, szinte méregdrágán adják-
veszik ezeket a dolgokat. Viszont a kisemberek, idősek, nyug-
díjasok megszabadulnak tőle párszáz forintért. Ők csak klhozzák,
hogy ne foglalja otthon a helyet.
Körülnézve jó pár rádiót tátok. Mennyi ez?
- Ami most bent van kb. 40-45 darab. Ezek azok, melyek nagyjából
készen vannak. Tizenvalamennyi kint van a műhelyben, szétszedve,
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alkatrésznek. Van olyan is, hogy bontásra kell megvenni rádiót,
még ha az működik is, mert a mostani alkatrészeket nem lehet
ezekbe beleépíteni.
A rádiók, amik itt bent vannak, üzemképesek is?
- \a_q.része az, kb. 90 oÁ-a, Amelyik nem üzemképes, annak
leglnkább az a bqa, hogy alkatrészt még nem bírtam szerezni
hozzá. Mint már mondtam, nem nagyon lehet hozzájuk kapni
semmit, csak piacokon.
Jaritgatod is a rádiókat. Neked mi a szakmád?
- Az én szakmám épület villamossági szerelő. A rádiójavítást csak
hobbi szinten művelem. Szakkönyvekből, idősebb szakemberektől
tanultam. Némelyik komolyabb rádió nekem is feladja a leckét.
Segítséged van-e a javításhoz?
- Segítségem nincs. Leginkább csak magam szoktam ezekkel bíbe-
lódni. Itt a faluban, a környéken nem is tudok olyan személyt, aki
tb glalkozna rádió restaurálással, j avítással, gyűj téssel,
Alkatrészekh ez hogyan lehet hozzájatni?
- Piacokon, vásárokban, esetleg elektronikai folyóiratok apróhir-
detései révén. A piaci vásárlás is nagy zsáú<bamacska, mert csak
otthon derül ki, hogy jót vásárolt, vagy sem. Ha nem, akkor vagy ő
is kiviszi avásárba és eladja másnak, vagy pedig kidobja.
Elég sok helyet foglalnak el ezek a rádiók. A szülők mit szólnak
hozzá?
- IgazábőI torkig vannak ezekkel a rádiókkal. Ha azt akamám, hogy
minden rádiőt gyűjtsek, allhoz még nagyobb tér kellene. A szobám
most totál teli van. Ezelőtt egy még kisebb szobában voltak, de ott
ha be akarthozzámjönni valaki, akkor nekem ki kellett mennem,
hogy be tudjon jörrni.
Ez most a te szobád?
- Igen, ez az enyém,
Az első rádiók detektorosak voltak. Ez mit jelentett?
- Az első rádiók nem detektorosak voltak, hanem már elektron-
csövesek. Csak a szegényebb népnek taláItik ki a detektorosakat.
Ezek olyan készülékek voltak, amiket egy bizonyos állomásra
behangoltak és nem kellett hozzájuk áramforrás.
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Fejhallgatón keresztül lehetett hallgatni. A lelke - a detektor - egy
foglalatban volt benne, egy kis kristályszerűség, ami demodulálta,
egyenirányitotta a nagyfrekvenciás áramokat, és nagy impedancifuű
fej hallgatóval lehetett ezeket hallani,
semmi áram nem kelletthozzá?
- Semmi áram. A műsorszőrő údiőzás Magyarországon az l920,as
évek elején kezdődött el, attól kezdve fejlődött ki a detektoros

rádiós vétel. Tulajdonképpen még ma is lehetne használni ezeket a
rádiókat, mert Soltről a 2 megawattos adót akát a kályhacsövön
keresztül is lehetne hallgatni.
Az 1900-as évek elején még nagyon kevés helyen volt vezetékes
áram. Akkor mivel hallgatták a rádiókat?
- Az első generációs rádiók telepesek voltak, a kisebb pénzű pa,
rasztoknak készültek. Külön volt hozzá egy hatalmas nagy batár,
egy anódtelep, meg egy fiítőtelep. Az anódtelep előállította a 90

Voltot. Ezt űgy kell elképzelni, hogy sok nagy rudelem volt sorba-
kapcsolva, mondjuk o1yan 90 db. Ezvolt az anődtelep. Volt mellé a
fútőtelep. Az I,5 Volttól egészen 3 Voltig terjedt, attól függően,
hogy milyen rádióhoz kellett, Telepeket készítettek kisiparosok,
mindenfele emberek. Ezekkel tudták hallgatni a rádiókat.
Elég nagy méretűek ezek a rádiók. Csak ilyen nagyok voltak
régen?
- Voltak kisebbek is, mint amiket a sarokban lehet látni, A kisebbek
áIta!ában néprádiók voltak. Ezek,nél inkább csak nagyobbak voltak,
persze ez csak a gyára|<ban készültekre tgaz, mert a kisiparosok
szabad teret engedtek a fantáztájuknak. Akkora rádiót építettek,

amekkorát akartak, meg amekkorát sikerült,
A hordozható rádiók mikor jelentek meg?
- Az l960-as években. A TERTA cégnek - telefongyár volt régen -

jelent meg egy tranzisztoros változatú rádiőja. Ha jól emlékszem,
1965 körül lehetett. I964-ig csak elektroncsöves rádiók futottak.
Anltán jöttek a telepesek, ezek már zseblámpa elemekkel
működtek.
A régi rádiók milyen hullámsávon működtek?
- Középhullámon. Például ez az AR 602-es rádiő, amtt l962-ben
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el,ártottak, már rendelkezett llRH-sávval, 88-tó1 100 Megahertzig.
A kommunista rendszer alatt tértünk át a 65-75 közötti sávra.
Érdekes, hogy csökkenő sorrendben vannak a számok az URH-
sár,nál...
- Igen, fordítva van a skála az URH-nál. A keleti IJRH-sávra van
még az l964-ben gyártott "Pacsirta", Ez már univerzális, nagy
szup er készülékek család1 áh a tartozlk. Már forgatható ferrit-anten-
nával, antenna átkapcsolóval, különféle hangregiszterekkel volt el-
1átva. Nagyon jó vételt nffitott középhullámon is.
}Iagyarországon van-e még középhullámú adás?
- Pesze, a Kossuth Rádió, amely az egész országot besugározza.
Vannak még helyi érdekeltségű adók, mint például Szolnokon, de
azí elég rosszul lehet fogni. viszont a Telefunken rádiómon délután
4 óráig elégtisztán tudom fogni a pécsi adót.
Ahogy tekergeted az állomáskeresőt, találkozol-e külföldi
magyar adásokkal?
- A BBC-nek van néha magyar adása, az irtkább vasárnap szokott
lenni. Főleg külfoldiek jönnek be, román, szerb, cseh, orosz. Inkább
a Kossuthot szoktam hallgatni, azmégis csak magyar nyelvű.
}Ielyik a legrégebbi készüléked és mit tudsz rőla?
- A legrégebbi rádióm egy Standard Favorit Super l940-bőt, amely
e_e1- német cég magyarországi terméke. Ma is működik, Ez egy
közép szuper vevőkészülék, közép-, rövid- és hosszúhullámú sá-
l,okkal rendelkezik.
Tudsz-e a környékünkön olyan személyről, aki szintén rádiókat
g.vűjt?
- Kiskunfélegyházán van egy idős úriember, vele tartottam a kap-
csolatot régebben. Ő is 

"gy 
bogaras ember, mindenfele elektromos

dolgot gyúit.
Van egyesülete ennek a hobbinak?
- Igen, a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikumban szo-
kott lenni gyűlésük. Az a nevük, hogy Magyarországi Nosáal-
giarádió-gyűjtők Klubja, Leginkább idős emberek járnak oda, de az
ország minden részérőI jönnek. Egyszer voltam náluk. A börzén
készülékeket, alkatrészeket lehet beszerezni, de méregdrágán adnak
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mindent. Az ilyenektől nekem nem érdemes vásárolni.
Milyen jövőt jósolsz a rádiózásnak?
- A digitális műsorvétel miatt most ez elégbizonytalan. Nem tudni,
hogy a Kossuth adó megmarad-e. Mindig a fejlődés útján állunk, és

elég pazarló tud lenni ez az egész, Valószínűleg a mostani nyugati
IIRH-sáv fog megmaradni. A korszerűtlenebb középhullám a

süllyesztőben fogja végezni. Esetleg nosztalgiából I-2 közép-
hullámú adót meghagynak"
Es maga a rádiőzás?
- Azmeg fog maradni, örökérvényű dolog.

Cr -ly)

Negyed évszázad a gyerekekért
Huszonöt éwel ezelőtt egy ftatal, aktivitással teli védőnő

érkezett községünkbe Gút Julianna személyében. A szolgálat ellá-
tásának kezdetén még kerékp ár al járta a szétszőrt tanyavilágot.

A kisbabák érkezése öröm és boldogság a családban. A
védőnő métr a gyermek születése előtt figyelemmel kíséri az édes-
anyák és a babák egészségét. A kicsiknek a védőoltások és kötelező
orvosi vizsgálatok előkészítését is ő végzi rendszeresen 3 éves
korig, majd az óvodai, iskolai vizsgálatokban is részt vesz. Nap-
jainkban már személygépkocsival közlekedik, amely télen sem egy-
szetű az útviszonyok miatt. Az eltelt 25 év alatt sok-sok ember
megismerhette segítőkészségét, pontos munkáját. Az iflabb és az
idősebb korosáály is kapcsolatban került vele, mert a Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat munkáját is magára váIIaIta.

Kívánjuk, hogy még sok évig vigyázzon védőnőként gyerme-
keink, unokáink egészségre !

Tóth Istvánné
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visszatekintő
Szeged botygói

12. Csenge.le

Csengelei tanyák között
Ott terem a gálánt gyerök.
Viseli a hatszél gatyát
A lábán a lagos csizmát.

Így mondja a hajdani nóta. Hamisan. Mert afaluramindig is a
szegénység, a sivár homok, a beláthatatlan pusáa, a birkalegelő
volt jellemző. A Földnélküli Jánosok világa volt. Ha a bérlő nem
rudofi ftzetni, gyorsan tovább tették a szűrét, másfelé próbálhatott
szerencsét. Így vall arról a világról arégibérlő:

- Étni nem bírt, meghalni sem tudott ezen a földön az ember.

A malom

Mindenfelől jöttek a mostani falu területére az emberek.
Szegedről, akik nagy ttviz idején kitiltattak, s mégis annyi maradt
nekik, hogy a szegedi gazdák barmainak őrzésével eltengethették
élettiket ezen a plsztán. A homok és agyag váltakozott sűrűn, szi-
kessel tarkítva a tájat. Néhány helyen kívirágzott a sziksó. Vad-
vtzek, zsombékok, nádasok tarkították a fiives, fáúlan pusztaságot.
Silány kis élete volt az embereknek. A juhászok leginkább így é1-

tek; legeltettek és legeltettek. A birkajárás szélére ástak egy kuny-
hót a földbe, Nádtetőt raktak rá. A gyerekek nem jártak iskolába,
apjuktól ellesték a mesterséget, ették a tarhonyát, a szítitott húst.
Neves ünnepeken összeverekedtek.

A valamikoi nagygazdáé, Kordás Mihályé volt a szélmalom.
Tönkrement. Azűj molnár, Hajdú Répa Jenő ügyes, értelmes em-
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ber négy év alatt rendbehoáa. A direktórium megalakulásában ő is
résá vett. Az erdészházban rendezték be az irodát. Pestről, a Láng
Gépgyárból Bitó nevű elvtárs jött a faluba, ő vezette a direk-
tóriumot. Elkészítették a falu fejlesztési tervét, az iratokat, a fegy-
vereket a malomban, a padló alatt rejtegették.

Később a fehérterror idején a molnár az iratokat megsem-
misítette. A vörös őröket megverték, hogy hetekig, hónapokig fe-

küdtek. Balogh Mihályt anrtyra ütötték, hogy soha többé nem lett
egészséges.

Bmeletes házak

Senki sem gondolta volna, hogy emeletes házak lesznek a
faluban, s a Pántlikán -hatánész - villany legyen. Az áItalános kép:
tanác sháza, gy ó gy szertár, e gé szs é ghiz, p o sta, o rvo s i rendel ő, tűzol -
tő szertár, művelődési otthon, presszó, kocsma, kápolna, két bolt,
hat iskola és négy tsz; Honfoglalás, Vadgerlés, Aranykalász és

Egyetértés. A közigazgatási terület 10.500 hold. 860 tanyában és

180 házban 3600 ember lakik. Evente 6-7 aj ház épnl. Divat az
autó. Hatvan személygépkocsit, 68 televiziót, 400 rádiót és 40
kisebb-nagyobb motorkerékpárt lartanak, Naponta 1 5 0 saj tótermék
kel el,

A falura a mezőgazdasági termelés a jellemző. A fiatalok
közül sokan helyezkedtek el az iparban, vagy államí gazdaságban.

Kettőszázan járnak el. Távol esik az állomás, s ez nagyon
meghatározta korábban a termelési kultúrákat. Nincsen íntenzív
háztáji gazdáIkodás, nem divat a főlia. Az emberek annyira se

voltak tehetősek, hogy nagyobb területeken telepítsenek, így aztán
ami szőlő, gyümölcsös díszlik, az is jobbára a nagyüzemekben
találhatő. Összesen 579 holdon szőlőt, 640 holdon pedig gyü-
mölcsöt termesáenek a szövetkezetek. pontosan tíz esztendővel
ezelőtt kezdték el propagálni a faluban az intenzívebb kultúrák
hasznát., s a termelési tapasztalatokat.

Gyengén működnek a szövetkezetek. Az egy főre eső
jövedelem így alakult:
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AranykalászTsz
Egyetértés Tsz
Honfoglalás Tsz
Vadgerlés Tsz

AranykalászTsz
Egyetértés Tsz
Honfoglalás Tsz
Vadgerlés Tsz

1966
9244Ft
8521 Ft
5873 Ft

I0.446Ft

I967
18.750 Ft

7994Ft
6640Ft

15.760 Ft

Lz egy szántóegységre jutó gazdasági eredmény:

720
642
653
590

546
490
482
360

yá|toző élet

Jellemző még manapság is bizonyos fokú szellemi sivarság.

Ez a termelésben, a szokásokban, az emberi viszonyokban is meg-
mutatkozik. Egy eset: a tanítónő találkozik egyik tanítványával az

utcán, aki két esztendővel korábban még az ő osúályába járt. S a
gyerek nem köszön. Szó nélkül megy el a tanítónő mellett. Még
csak el se pirul. Korábban szokás volt, ma is é1 még: a nők kö-
szönnek előbb a férfiaknak.Eú. aztán átveszik a gyerekek is.

A vallásnak gyökere nincs, a nagyobb ünnepeket, húsvét, ka-

rácsony, ma már divatbemutatónak hasznáIják fel a falusiak. Hatal-
mas tanyavilág, s ez meghatározza a napokat. Többet adnak mar
magukra a csengeleiek, öltözködésük, lakáskultúrájuk nagyon sokat

fejlődött. De a szellemi sivárság is jellemző még.

A faluban 40 diplomás ember é1. Nehezen ereszt gyökeret

egy-egy új termelési eljarás. Korántsem tudják annyira kihasználni
a homok lehetőségeit, mint a közeli falvak lakói, Igaz, alig érdek-
lődnek a mezőgazdasági tudományok, szakkönyvek iránt, pedig a
jövedelmező kultúrák, szamőca, őszlbatack stb,, mindenképpen

szakmai műveltséget is követelnek.
A faluban 356 olvasój a van a könyvtámak , de a tanyák között

is létrehoztak öt fiókkönyvtítrat, ahova több százan járnak, főleg
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flatalok, iskolások, Érdekes, hogy a pántlikai részen összetartóbbak
az emberek, iobban érdeklődnek a közösségi élet eseményei iránt,

Az ország egylk legelmaradottabb vidéke, a Földnélküli
Jánosok vllága elmúlt, megváltozott. Emeletesházak nőttek a sivár
homokon, a hajdani birkajárás helyén. A föld, a homok kárpótolta
az embert.

Sz. Lukács Imre

(Megjetent a Dél-Magyarország I968. június 2-i számában)

cFoci krónika

Egyrekőzelebb célhoz
Bajnoki meccsek:

2003. május 18. Pusztamórges - Csengele 1:4 (1:3)

Csengele: Kopschitz, dr. Tímár, Ambrus (Zsemberi 75,'), Gőra,
Pálíi, Sándor (Haraszti Zs, 80.'), Heim (Szabó 55.'), Várszegi,
Haraszti R. (Túri 46.'), Kis (Wenner 46.'), Kubát.
Csengelei góllövők: Kubát (3), Sándor.
A vártnál könnyebb győzelem született idegenben és újabb lépéssel
kerültünk közelebb a célhoz.

2003. május 24. Csengele - Öttömös 4:1 (3:0)

Csengele: Kopschitz, Szabó, Ambrus, Túri, Góra, Sándor, Mészá-
ros, Várszegi, Hataszti R,, HarasztiZs. (Zsemberi 60.'), Wenner.
Csengelei gőlszerzők: Várszegi (2), Wenner (2).

T ar t al é ko s c s ap atunk ma gab i zt o s gy ő z e l met ar at ott.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Komplett számítógép konfigurációk (3S6, 486, Pentium) etadók. Ár
30,000 Ft-tól. Erdeklődni lehet a 06-30/2 499 441 telefonszámon.

A Pick Rt.-vel szerződőtt sertéshízlalők az integrációs tápot,
premixet és adalékokat megrendelhetik a csengelei tápboltban,
Baranyi Józsefnél! Csengele, Arany J. u. 1/A. Telefon: 286 241

MTZ-8O-as traktor eladó. lrányfu:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. Ü 06-3012 951 901

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám alatti ingatlan 4 hold folddel.
Két családnak is alkalmas. Ipari átam,3 nortonkút van. Érdektődni
lehetBa|ázs Tibomál a Csengele, Tanya 53I. szám alatt (Ü OO-

3019 677 763).

*********************************

Ha bőrproblémái vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai,
arc- és homloküreggyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe g BIOPTRON fényterúpiás
kezelést nagy méretű ldmpával.

Érdeklődni: Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornásznál a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban)

x * *** * ** ** ** * *** *** *** **** ***}** * *
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Táp-takarmány kereskedésemben íűze|ő - és építőany agot (PB - gáz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb,) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz száIlítom a megrendelt anyagot, Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tarlási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

B 286 24I |á06-3013 228 453

Fotó szaktizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényhlpezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
v ál as zt ékb an kap hat ó k !

- F énykép e z ő gép j avít ás, s zaktanác s adás.

- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N a cs a Ján o s né fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 id06-30/2 638 168

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadia és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás utca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefné

v'ffú'ftfu


