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TISZTELT OLVASÓ !

On a Csengelei Polgárőr Csoport áItal kiadott
Csengelei Krónika első számát tattja kezében.
Terveink szerint ez a 1ap havonta jelenik meg,
és ebben ísmertetjük a 'községünk életében
történt lényegesebb eseményeket. Valószinüleg
meglepődik azon, hogy ezt az újságot a po1-
gátőtök készítik, azolrtban nem idegen tőlünk a
kultúrális tevékenység. Csoportunk I99O. no-
vemberében alakult meg, és a következő év ele-
jén már műsoros báIat tendezett Nők Napjára.
Ezt még számos bá1 követte, majd idén az
országban először Polgátőt Napot szeíyez-
tünk. A helyi folyóirat rnegindítását a.z is
indokolta, hogy nás folyóiratok mostohán bán-
nak községünkke1. Terveink szerint újságunkban
beszámolunk az önkormányzati ülésekről, csa-
Iádi, sport és kultúrális eseményekről. Kérem,
fogadja szeretettel lapunkat.

kucsora péter
csoportvezeLő
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POLGÁRÖR NAP CSENGEIÉN

Lz év elején egy megbeszélésen Varga Levente
felvet ette, hogy a polgárőr csoportunk pol-
gárőr napot szervezhetne. Az ötleteú Jónak
találtuk, ezért b,ozzáfogtunk az előkészítés-
h'ez. Az 1992. július 18-i versenyre 9 telepü-
lés polgárőr szervezetét hívtuk meg. Bzek mind
elfogadták az invitálást, sőt Kiskunmajsa
kérte, hogy két csapattal índulhasson. Ísy
összesen 10 település 12 csapattal sorakozott
fel a yerseny kezdetén. Az eseményt Magyari
Béla, az Országos Polgárőr Szövetség Csongrád
megyeielnöke nyitotta meg. Beszédében röviden
vázol_ta a polgárőrségek kialakulását, maJd jó
versenyzést kivánt mindenkinek. Bzután |ég-
puska lövészetben, kézigránát dobásban,
tesztlap kitölúésben, 11*es rugásban, 1OO m-es
futásban, kötélhúzásban, szkanderban, utánfu-
úós tolatásban, busz-húzásban és körömpaprikás
főzésben mutathatták meg tudásukat a résztve-
vők. Csengele I. számú csapata kötélhúzásban,
tesztrapritöltésben és 1oo m-es futásban / vö-
rös Rudolf l szerzett első helyet. A köíérhú-
zásban lett egy sérültünk is - Árvai Kálmánnak
két bordája megrepedt a nérkőzés során. Job-
bulású kívánunk neki.

A verseny végeredménye l zárójelben az elért
pontszámok l 2

1. Csengele I. l15l 7.
2. Jászszentlászló ll2l 8.
3. PetőfLszállás l'1,1l 9.
4. Pálmonostora l9l

Baks l5l
Kiskunmaj sa
Dóc l3l
puszt aszer
Csengele I I
Kiskunmaj sa

5. Balástya l8l
6. Kistelek l7l

1o.
11.

I. l4l

l3l
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A győ7tes: Csengele I - szdnú csapata

Csengele I " számú csapatának tagjai yoltak:
Árvai Kálnán, Bacsa István, Gilicze István,
Kun-Szabó Tibor és Vörös Rudolf. Gratulálunk a

szép eredményhez. A rendezvény __alatt sétare-
pülésen lehetett résztyenni a FŐNIX-AIR heli-
topteres szolgálat jóvoltábór. A yerseny vé-
geztével a kisteleki Doshinkan Karate Klub
iartott nagysikerű bemutatőt Horváth János 4
danos karatemester (egyben polgárőr is ! ! ! )
vezetésével. A polgárőr napot hajnalig tartő
utcabál zárta, melyen Varga Lász|ő, Csáki
István és Kucsora Péter szolgáltatta a talp-
alávalót . llz otszág első polgárőr versenyén
kb. 1OOO néző fordult meg. A Reggeli Délvilág
tudósítást is közölt róla. A Polgárőr Csoport
elképzelése szerint jövő nyáron újra megren-
dezzúk a polgárőr napot.
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Molnár Mihály
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MESÉBE ILLŐ VALÓSÁG

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszef
1992-ben két község, melyek egymásra találtak.
Előbb a németországi eringiek tátogattak
Csengelére áptilisban és megtekintették a
község fontosabb objektumait. A szivélyesen
alakuló kapcsolat eredményeképpen Peter Hoff-
mann, Ering polgármestere meghívta az iskola
tanulóit községükbe. IzgalomnaI telt e1 a
l;;áttalévő időszak. A buszon kifele szorgalma-
san énekeltük a magyat népdalokat Kucsora Pé-
ter furulya kíséretéve1, mert rádió felvételre
is hivatalosak voltunk. A megérkezés, a fo-
gadtatás remek volt. Mindenkire várt e1y csa-
íád az uzsonna után, hogy szép autókkal a
mégszebb száIláshelyre jussunk. A nyelvi
problémákat Borbély József községünk jegy-
zője - l Klemm Tamás, Yatga Szabolcs és Varga
László, Balogh Ágota és Mészáros Aranka igye-
kezett megoldani; a többi pedig kézzet-lábba1
ptóbálta megértetni magát. Minden nap 9 órakor
közös progfamra indultunk és megállapítottuk,
hogy Ering szép község. Rendezett, tiszta,
virágos házak, kedves, tüfelmes, nyugodt em-
berek fogadtak. A községi szenyvíztisztitó és
a szemétlerakóhely, a géppark rendje ) a tűz-
o1tószertár és felszereltsége valóban mesébe
i7lő. A gyerekek beültek a tűzoltóautóba és
felvették a tűzoltósisakot. Nem különben az

Erednények is születtek a korsóért menő kúz-
delemben. Nyilván szeretett bennünket a ter-
mészet felelőse, mert az utazáshoz enyhébb, a
többi napokra strandidő köszöntött ránk és ezt
igyekeztünk is kihasználni a község pornpás
strandján, ahová a bejutás bűvös szalva csak
ennyi volt: "CseilgeLe" .
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Passauban városnéző séta során negtekintettük
a Szt. István katedrálist" melynek ofgonája
vílághírű. Leróttuk a kegyeletünket Erzsébet
királyné sírjánál, megnéztük a belvárost. Yá-
sárolhattunk Simmbachban, de Passauban, a Hu-
mában és az Aldíban, ki-ki pénztátcája sze-
fínt" A fagyiétt bizony summás összegeket
kellet letennie annak, akí nem elégedett meg a
többszöri közös fagyizással, amelyet Esterházy
gróf úr és a Sparkasse vezetője finansz iroz-
tak. Ráadásul kaptuk a családi ellátást, amely
mindenki kedvét kereste a pezsgőtőI a tottáig,
a bajor ételkülönlegességig mindent megkós-
tolhattunk. városnéző sétánkon pau1 Hoffman és
felesége, valamint Rauschenberger Gabriel ka-
lauzoltak bennünket. Óriási élmény volt a 2
napos kirándulás az osztrák Alpokba. Az 1886 m
magasan gyönyörködhettünk a csodás hólepte
hegyek és fenyvesek panotámájában. De amíg
feljutottunk a 3 órás gyalogtútával, 4z is
csúcs tel jesítménynek mondható.
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Az eringi vizíerőműben
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Hoffberger Rudolf és felesége, Berta fiatalos
fürgeségét ígencsak csodáltuk és jólesett az
általuk főzőtt kolbászos borsókrémleves. A
sífelvonót is kipróbálták jónéhányan igaz,
hogy lefele - de a látványért megérte.' Péntek
délelőtt került sor a rádió felvételre és a
v j,ztetőmű megtekintésére, délután pedig az
Esterházy kastélyba látogattunk. Az eringiek
figyelmessége a születésnapokra is kiterjedt.
Szombati napon családi programokat szetveztek
a környék madár tezetvátumába és a Burgba. A
nyolc nap története dióhélyban ennyi, de a
látnivalók szépsége, a kirándulás öröme, 4z
eringi családok vendégszeretete soha e1 nem
feledhető élménnyé váIt. Külön ötőm az ískola
számáta Reischl Dieter úr könyv adománya,
melynek jő hasznát vesszük a nyelvtanulás so-
rán. Köszönjük mindazokriak a kirándulást, akik
lehetővé tették ezt számunkra. Mi is szeret-
nénk ugyanilyen szeretetteljes élrnényben
részesíteni a következő évben hozzáttk látogató
kisdiákokat.

Yatga Lászlóné

önxonuÁnvz.rt ütÉs

1992. augusztus 5-én önkormrínyzati ülést tar-
tot tunk a Pol gcirmesteri IIivatcll ?lcízasscígkötő
termében. A lakosscíg részéről kb. 30 fő ér-
deklődő jelent tneg. Előszőr a Jegyző úr él-
ménybes7címolót tartott a csengelei dicíkok né-
metors4ígi testvérkö7ségünknél tet t lcítoga-
tcísról , amely nagyon jól sikerült. Kőszönet
ezért Ering pol gcírmest erének és l akosscígcínak .
RemélJük nekünk is sikerül jövőre oz ottani
dicíkok és kisérőjük vendéglcítcíscít hasonlóan
negoIdani " Következő naptrendi pontként Tóth
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Jó7sefné ga7dascígi főelőadó beszcímolt a költ-
ségvetés I . félévt tel jesítéséről . Ez arcínyla8
probléna mentesen zajIott le, mivel nagy el-
térés nen volt a tervezett és a. valós fel-
haszncílrís között. A Jelenlegt gond, amt a. la-
kosscíg egy rés7ét érinti a megépült kövesutak
minősége. A nai ga7dascígi helyzetben a hozzcí-
jcírulcís köl tségét sok esetben nehéz fedezni ,
í8y a felhcíborodcís Jogos. Mi laikusok szerint
is a bitumen nennyisége kevés, ísy az el-
készüI t utak nem hogy pornentesek, hanetn mé8
porosabbak lettek. Az ülést követően a jegyző
úr is neggyőződhetett: vannak olyan részek,
ahol kézzel lehet az utat bontani. A képvtselő
testület azt a döntést hozta, hogy függet Ien
szakértő vegye cit aZ utat műs7akilag és csak
utcína ftzetünk. A következő gond, ami az ülé-
sen elhangzott, a szenétielep ü7ye. Nem ne7-
engedhető, hogy egyes vcíllalkozók itt engedik
le nagy mennyiségben a szennyvizet, amt olyan
s7agokat círaszt , hogy kedvezőt len szél jcírris
esetén elvlselhetelen. Egyébként a szenétte-
l epet csak terepha j tcísú Jcírművekkel I ehet
negközelíteni a nagy honok niatt. Védőnőnk
feIvetet te, hogy a7 Egés7séghcíq, f el s7erel ése
megérett a cserére, mert azokat oZ ötvenes
évektől haszncíl jcík. Szeret tünk volna Csengel én
40 férőhel yes öregek ot thoncít épí teni , de
sajnos ebből nen lesz semni. A kővetkező ké-
nyes téna a Jegyző úr és a hivatal dolgozói
közötti ellentétek, melynek okcít nem sikerült
megfeJteni. Ezért megkértük a. polgcírnester
úrat és a jesyző urat, hogy próbcíl janak mrís
hozzcícÍIlcíssal dolgozni a jó tnunkahelyi légkör
érdekében. Utolsó napirendi pontként a beér-
kezett segélykérelmeket bírciltuk el . A Iehető-
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ségekhe7 képest mindig negpróbcíl juk igazscígo-
san elosztani azt a kevés pénzt, ami rendel-
kezésünkre cíl l. saJnos ez nern nindtg sikerül .

A szeretetszol8cílat megalakul t és működik, a
megyében elsőként. Ez nagyrészt a jegyző úr
érdene . Az önkornrínyzat i ül és , amel y 6 óra
hosszat tartot t , arcínylag békésen za j lot t le.

Ilarkai I stvcín
képvi sel ő

HOGYAN TOVÁBB CSBNGBLBI FOCISTÁK ?
Interjú Kun-Szabó Tiborral, a Csengelei Köz-

ségi Sport Egyesület elnökével

Az l99!/92-es bajnokságba_n 5. helyezett lett a
csengelei labdarugó csapat,. Az űj bajnokságban
hanyadik helyet pá|yázzák meg ?
- Csak az első helyezés jöhet számításba, mert
fel akarunk kerülni a megye II. osztályba.
Ugyanis van már serdülő és ifjúsági csapatunk
és ilyen korosztály csak magasabb osztályban
indulhat.
Mit tesznek a feljutás érdekében ?

Hetente kétszet edzünk és edzőmeccseket
játszunk . Jászszentlászlótól ugyan 6z 2-te ki*
kaptunk, de Pusztaszert 11:1-re, Szankot pedig
2:l-te legyőztűk. Az elmúlt két évben körvo-
nalazódott, hogy a helyiek közül kíre számít-
hatok. A csapatot más klubbokból átigazolt
játékosokkal is erősítettük.
Kik az újonnan ígazoltak ?
- Simándy Béla kapus Móravárosból, Muhel Antal
csatár és Guba János védő Kistelekről, Azucki
László csatár Szabadkáról került hozzáttk. Vé-
8ü1, de nem utolsó sorban Orosházi LászIó, aki
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a Sa1gótat ján, a Vasas és a Szeged színeiben
az NB I-ben szőznáI többször lépett pályáta,
majd a Szeged SC vezető edzője volt, É,rt egy
veszteség is bennünket: Heim Tamás , aki csa-
patunk erőssége volt, a Kisteleki TE-hez iga-
iolr. Ő a Csongrád megyei ifjúsági válogatot-
tat országos bajnokságot nyert. Sok sikert
kívánok neki a magasabb osztályban !

A labdarudó csapat fenntartása sok pénzbe ke-
rül. Kik támogatják a focistákat 2

- Legnagyobb szponzorunk a csengelei Önkor-
mány2at. Ezen kívü1 jelentősebb összeggel tá-
mogat bennünket a csengelei Aranyhorrok MGTSZ,

a kisteleki \trező * Trade Kf t. , a kisteleki
Frédi Kft. és a Reggeli DéIvitág kiadóhivata-
Ia. A vá1 1akozók közül Lévai Attila, Csókási
Lász"l,ő és Csókási ZoLtán segíti egyesületün-
ket. Nem anyagilag, hanem munkával támogat
bennünket Hegedűs Imre, valamint Gémes Sándor
és tendezői csapata.

Községünkben kevesen ismer7k az egyesület ve-
zetését. Kérem l_smertesse azt !

- Elnökként és egyben a focicsapat edzőjeként
én tevékenykedem. A labdarúgó szakosztáIyt
Vörös Tibor vezeti. A gazdasági ügyeket Árvai
Kálmánné intézi. A szertárosunk Kun-Szabó An-
tatné. A páIyagondnoki teendőket két remény-
teljes labdarúgónk, Csókási Jenő és Bencsik
Attila látja eI.

Köszönöm az interjút !

(- r * ry)
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A Kisteleki Rendőrkapitányság közli, hogy
1992. szeptember 1. -jétő1 a gépjárművek át-
ítását és a vezetői engedélyek űgyintézését is
Kisteleken végzik, így nem ke11 ezután Sze-
gedre utazni. Továbbra is végzik a személyi
igazolványok cseréjét és a külföldiek tattóz-
kodási engedélyével kapcsolatos ügyeket.

Ügyfélfogadásí idő:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9 12.30
912
9 12.30

13.30 15

13. 30 1,7

912
nincs ügyféliogadás.
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Kiadja: Csengelei Polgárőr Csoport
Felelős kiadó: Kurcsor4 Pétet
Szerkesztő: Molnár Mihály
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 11.
Sokszorosítja: Általános Iskola, Csengele.
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