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KARÁCSONYRA

Karácsony a szetet,et és a béke ünnepe. A
Mennyei Atya szeretetből adt,a a Megváltó Jé-
zttst az emberiségnek az első karácsony é j je-
lén. A bűnös ember megigazulása az Isten ir-
galmasságának a műve: "Elküldte a Fiúistent,
hogy kisgyermek alakjában jelenjen meg ..." a
betlehemi barlang istállóban. Miért? Mert ott
mindenki, a legegyszerűbb és legbűnösebb ember
is felkeresheti.

Jézus első imádói a pásztorok voltak, akik
angyal szaváta mentek hozzá. Az embertestbe
tejtőzött Isten bennünket is hív. Ez a "hívás"
egész életen át tatt, hiszen az életünk céljaz
Jézus Krisztussal való találkozás. Engedel-
meskedünk-e a hívó szónak2

A családban a legbensőségesebb mozzanat a
szenteste. Ilyenkor a feldiszített karácsonyfa
köré gyűlnek a családtagok nagyszülók,
egyedül éIő rokonok is. Gyertyagyújtás után
közösen énekelnek és a gyerekek verselnek,
vagy szent írás i idézet,et olvasnak. Majd az
ajándékok osztása következik. Helyes, ha a
szeretetbő1 fakadó figyelmességet értékeljük
és a legkisebb ajándéknak is tiszta szívbő1
örülünk.

A gyermekek nagy-nagy örömme1, buzgalommal
készülnek és vátják az ijnnepet. Jó cselekede-
tekbő1 rakják össze a kís Jézus ingecskéjét,
ami felkerü1 a karácsonyfáta. Naponta imáikka1
is kérik a Mennyei Atyát, hogy jobbak lehes-
senek. Saját szavukkal mondják e1 a kérésüket
és a köszönetüket: Mennyei Atya! Úey várom a
karácsonyt. A napokat is számolom. Segíts jó-
nak lennem, hogy Jézusnak öröme teljék bennem.
Amen.
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A kötetlen forma sokkal inkább szivbőI fa-kadó íma. A kedves szülők is próbál ják meg, ésneveljék gyermekeiket Istenne1 való beszél8e*
tésre!

A karácsony ünnepének hangulatát fokozza aszerepek bemutatása, versek, énekek előadása.Az iskolában és a templomban is bemutatják atanulók a betlehemes játékot. Igyekszenek
mindenkinek örömet szetezni, pl. a sietetetrő1
szóló számord Ignác karácsonyra cimű versévelis:

"A szeretet napja volt &z,
Melyen Jézus született,
Decemberi hideg éjben
a legforróbb szeretet.

Szeretetből jött le hozzár.lk,
Szeretetből született,
Szeretetbő1 halt meg értünk,
Ó, mily csodás szeretet.

Ha tudnánk őt utánozni
E nagy szeretetében,
Több öröm és kevesebb bú
Lenne itt az életben. ''

A közén! jOtt Isten, akí befogadja, annakszívében BÉKE vanr hisz Krisztus Titokzatos
Testének tagja. Az angyalok szőzata hírdeti:
"Dicsőség mennyben az Istennek! Békesség aföldön a jóakatatú embereknek!''

Frányó Károlyné
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rÉpvlsBLöI pocenóóne

Dr. Eke Kcíroly ors7cíggyűlési képvtselőnk 7992.
novenber 7-én fogad.óórcít tartot t Csengel én.

Ebből az alkalonból beslélgetten vele-

Ön már a múlt úársadalmi rendszerben is kép-
viselő volt. Lát-e javulást a rendszerváltozás
őta a Parlament munkáJában?
- Ezt rosszul éttelmezi, hogy múl,t társadalmi
rendszerben, mert a társadalmi rendszer most
is ugyanolyan, mínt a tégi volt. Rendszetvál-
tás tulajdonképpen nem történt és hát nem is
annyira a múlt volt, mert az előző parlamenti
ciklus volt az. Tulajdonképpen a demokráciának
a teljességét az a ciklus adta.
Válaszúási programjából nít sikerült negvaló-
sítaní?
- Lényegében mindent sikerült megvalósítani!
Válaszúásí progranrjából Í.dézekz "Gondoskodni
kívánok arról, hogy (. . " ) jó legyen fiatalnak
lenni. Kapjanak ingyen úelket első házuk meg-
építéséhez mindenütt a fiatalok- A fészekrakás
terheiből sokkal nagyobb részt vállaljon át az
állam". Ennek pont az ellenkezője valósulú
meg!
* Honnan veszi azt, hogy az ellenkezője való-
sult meg, mibő1 veszí?
például a lakáshitelek bünteúő kamata.
* Kérem szépen ezek a kölcsön ügyek nem a vá-
1asztási progíamomma1 kapcsolatosak. Ezzel
egyetétt, nem?
A büntető kamat nem korábbi ügy!

Itten nem a büntető kanatról van szó, hanem
egyáItalán, ezt maga luelrezí büntető kamatnak-
sokan mások is.
- A Parlament ezekkel a dolgokkal úgy azoí7o-
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sult, hogy az én akatatommal ellentétes volt.
Tehát én semmiféle kamatot, sem büntető, sem
egyéb kamatot nem szavaztam meg| Mert ha ltt a
fiatalságnát maradunk, amit ön forszítozni
kíván, akkor egyértelmű, hogy ma is azt kép-
viselem, mindenütt azt hírdetem és azt köve-
telem, hogy a f iat,aloknak egyenlő esély legyen
az induláshoz és a lakáshoz jutást is ugyanígy
követelem. A Parlament előtt az előadói
beszédemben külön is kitértem a fiatalokra és
most is ugyanazt mondom, mint amit a válasz-
tási progfamomban mondtam.
Lz Országgyűlésben interpellált, hogy Csenge-
lén a törvényes minimum alatti nyugdíjak van-
nak. Történt-e valami lépés ebben az ügyben?

Elindult a vizsgáIat. Csengelén derült ki,
hogy tulajdonképpen Magyarországon a minimális
nyugdí j nem tétezik, mert a mínimálís nyug-
díjként meghatározott pénzösszegeken alul van-
nak nyugdíjasok, és elsősorban Csengelén van-
nak sokan. Ez tulajdonképpen a munkaadók hi-
bája volt, mett nem adtak az illetőnek munkát
és nem tudott keresni. Ez kiderült és éppen
Csengele nevéhez kötődik. A Szociális Bizott-
ság két nap elteltével rnár foglalkozoít ezze7
a kérdéssel és teljes kivizsgálásra átadta a
nyugdí jalapot felügyelő bizottságnak. Dr. Bod
Péter professzor, akí ennek a bizottságnak az
elnöke, folytat, ja a vizsgátatokat, hogy mílyen
feltételek kőzt és milyen összegek költségve-
tésbő1 történő elvonása révén lehetne ezt a,z
ügyet teljességgel és egyértelműen megoldani.
ililyen témák merülúek fel a Csengelén tartott
fogadóóráján ?
- Ezeknek a nagyobbik fele azért titok, meft
az emberek bizalmáva1. nem élhetek vissza"
Csengelén is körülbelül ugyanazok a kérdések
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merültek fel, mint máshol, de első helyen áII
a földügy. Ahol jó indulatúak a termelőszö-
vetkezet vezetőL és tényleg közmegnyugvást
kívánnak elérni, ott ezek a problémák már meg
vannak oldva. Csengelén sajnos elég sok az
összeütkőzési pont és én felhasználva ennek az
úJságnak ís a lehetőségét, külön kérem a
csengelei termelőszövetkezet új elnökét re-
ményeim szerint talán azétt vállalta eí ezt a
tisztséget, hogy új szellemet hoz a terme-
lőszövetkezet életébe -, hogy kezdje is el
ennek az új sze1-lemnek a megvalósítását, meft
elég sok kellemetlen tüske van az emberekben
az ottani ügyintézéssel kapcsolatban. Nemcsak
a földek kiméréséve1 kapcsolatban, hanem egyéb
dolgokat illeltően is. Ha valamit tenni lehet,
akkor úgy étzem, az lenne a legfontosabb, hogy
a keresetek emeléséve1 valamit csináljanak.
Mert én szerintem lassacskán már bírósági téma
1ehet zz, hogy Csengelén ilyen hihetet1enül
alacsony keresetek vannak. Nem a tsz-vezetők
keresetét értem ezeív, hanem akik a tsz-ben
dolgoznak. Most is volt o1yan panaszos, aki
egészen megdöbbentő helyzettől, adott itt ké-
pet. Nem szeretnék a tészletekre kitérni !

Korábban a Magyar Rádió tudományos főmunka-
társa volt. Nem hiányzik ez a munka ?
- Ma ís rádiós vagyok, ezt a munkakörömet én
nem adtam fö1, ma is készítek műsorokat" Egyre
terhesebb ezt a munkát csinálnom, de úgy ér-
zem, hogy kötelességem a társadalom művelődése
érdekében.
Köszönöm a beszélgetést !

Molnár Míhály
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SZÜRETI BÁL

I9g2. október 3O-án a Polgárőr Csoport segít-
ségéve1 szüret i bált rendeztünk. A nulatság
már délután megkezdődött 1ovas felvonulással,
ami a falunkban már régen volt, de újra szo-
kássá akarjuk tenni. Este 8 ótáta megtelt a"

tornaterem vendégekke1 a marhapörkölt vacso-
tához, ami vegyes étzelmeket keltett. A zenét
a nyát!őríncí Nomád zenekar szolgáltatta. Büfé
is volt a vendégek szolgáíatában, ahol Gémes
Erzsébet áLlta a vásárlók rohamát. É33er 11

órakor a Defekt duó lépett fe1, és színvonalas
műsorral szórakoztatta a közönséget. Ekkora
sikere eddíg egyetlen előadónak sem volt
Csengelén. A műsor után nég hajnal 5 ótáig
tartott a jókedv és a mulatás. Köszönet a"

potgátőtöknek és a Polgármesteri Hivatalnak a"

segítségétt.
Jwltász Anett

közmüv. előadó

,t)lő,y; l & Űo,1, ű,, (, a

fó 1,1,,r .l

/ Ucrjki-c,J

t/,
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öNcyrlrosoK FALUJA VAGYUNK ? (II. rész)

A Csengelei Krónika előző szcímríban közöltük az
1982-1992. közöt t történt öngyi lkosscígokról
készül í tcíblcízatot, valanint a csengelei plé-
bénos véleményét a ténríról . Most dr. Varga Fe-
renc orvos fejti ki vélenényét az öngyilkos-
scígokról:
Vidékünk egyik legdivatosabb halálneme. Ma-
gyarázat tá szinte semmi. Minden rendszerezés,
taláIgatás, magyatázgatás nem fedi a valósá-
got. YáIasztották ezt a halálnemet fiatalok,
öregek, fétf iak és asszonyok. Voltak közöttük
betegek, gyógyíthatatlanok és egészségesek.
Szokták a rossz körülnényeket okolni, a kilá-
tástalanságot, a szegénységet is. Aki az oko-
kat keresi, mindig talál egy kis 7gazat, de
olyat nem, ami felfedné az öngyilkosságok
titkait és ez áItaI valahogyan biztos megol-
dást hozna.

Feldolgoztam az elmúlt 2O év és az |944-53.
közötti évek ÍllaláIozási adatait. 1944-53. kö-
zőtti 295 halálból 3 nő és 2 férfi volt ön-
gyi lkos . Ez az elhaltak l ,69 %-a. I972-9l .

közötti 44O halottbóI 7 nő és 28 férfi ön-
gyilkos volt , ez a halottak 7,95 %-a. A 35
öngyilkosból 26 ittas volt tettének elköveté-
sekor. Az adatok összehasonlításából kitűnik,
hogy az igen nagy szegénység és elnyomatás
alatt az emberek nem választották ezt az em-
betÍ:ez méltatlan ha|álnemet. A háború pusztí*
tásaí és a 1elki gyötrelmek nem okai az ön*
gyilkosságoknak. Talán! A fenti példa ez me-
1ett szól" Most úgy kellene tenni, mint a
rossz diák, aki nem tudja megválaszolni a ta-
náttóI kapott kérdést és másról beszél. Leg-
szivesebben én is most az alkoholizmusról be-
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szélnék, mivel az öngyilkosságok és az alkohol
kőzőtti összefüggés a fenti adatokból is kí-
tűnik. Miért lesz valaki öngyilkos? Vélt, vagy
való sérelmeit úgy érzi, hogy nem tudja meg-
oldaní. Ezeket a problémákat nem tudja fel-
dolgozni, segítséget nem mef kérní , rragy nem
kap, ha kér ís. A környezete nem veszi észte,
hogy lassan pánik helyzetbe kerü1, és egyetlen
kiutat taláI, &z öngyilkosságot. Az italozó
ember az egész világot totznak látja. Érdekes,
hogy sok italozó nő is van, de a2 italozó
férjek lesznek öngyilkosok. A nőknek úgy
Iátszik sokka1 nagyobb a felelősség tudatuk.
Mások az italozási szokásaik, a nők az un.
zugivók. Míg a férfiak alkoholizátását mindig
szitlházi szokások kísérik, a nők szégyenl ik,
hogy isznak, ezétt kerülik a társaságot. A
férfiaknak közönség ke11, emberek, akik meg-
hallgatják és igazat adnak nekik. Akik szidják
velük együtt a családot, a feleséget, a szü-
1őket, a gyerekeket. Akik elfogadják minden
állításukat! A kocsmában, batáti társaságban
ez mindíg meg van, akkor mégís miért lesznek
ezek az italozó emberek öngyilkosok? Az alko-
holizmus betegség! Alattomosan támadja a
szervezetet. Tönkre teszi a testet és sajnos a
lelket is! Ebben a beteg testben és lélekben a
bajok csak halmozódnak. Az italozást nem bír-
ják abbahagyni, a családi éIet tönkre megy, az
itaIozó férfi nemileg cselekvőképtelenné vá-
1ik, és elétkezik a legrosszabb, amikor a napi
italmennyiséget nem tudja megszetezni! Ez pá-
nik helyzetl| ! A függőségi viszony, amiben az
alkohol1al van, nem megoldható. Sokszor nrég a
segítő kezet is eltolják maguktól. Az alkohol
minden problénát leegyszerűsít. Mínek szen-
vedni az italhiánytóI?! Miért viseled a csalá-
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dod állandó zaklatását?! Hiszen téged nem étt
meg senki! Átt3 bosszút rajtuk! Ö1O meg maga-
dat és a nelréz sorsod egyszerfe megváltozik.
Az alkot:lolista nem étzi magát betegnek, ezétt
semmiféle testi és lelki győgyitást nem tatt
szükségesnek. Az alkoho1 megbizfl;atatlanná,
felelőtlenné, hazudozóvá, késóbb tolvajjá
teszi az embert. Sok ember akkor lesz öngyil-
kos, amikor rádöbben egy világos percében,
hogy nem tud, nem bír megváItozni. Ez is pánik
helyzet| A részeg ember nagyszájú, hencegó.
Követel és fenyegeti a családot, terrotizál,
hogy fogadják el ú8y, ahogy ő akarja. Mert ha
nem, akkor "felakasztom magam". Ki nem hallott
már ilyet?! Másnap sem sokkal jobb: ha szid-
ják, sír, rossz hangulatúvá válik, bánja bű-
neít, szégyen1-7 magát. Sajnos ez is pánik
helyzet! Pár óta, pár nap, mikor mindent e1*
felejt és kezdi elölrő1 az ivást. A tartós
ivás léttehozza a szetleni leépülést, aminek
szintén 1ehet következménye az öngyilkosság.
Az alkoholizmusnak sajnos van egy hirtelen
életveszéllyel játő következménye, az alkoho-
1os elmezayaí, görcs rohamokkal, hal lucináci-
ókka1, eszméletvesztéssel. Ennek a bevezetője
a reszketés, temegés, izzadás, amit csak a
ráivás szüntet meg. Alkoholista &z, aki a
rosszullétét kényszerű ráivással szünteti meg.

Az öngyilkosságok nálunk nagy mértékben az
italozás következtében Jönnek létre. Védekezni
ellenük az ivási szokások megváltoztatásával
1ehetne " Az alkoholról nagyon nehéz leszokni
annak, aki egyszef rászokott. Nem szabad napí
ivóvá válni, meft a szeívezetben kialakuló
váItozások kényszeritik a napi ivót a napi
mennyíség növelésére. Innen már csak egy 1épés
az alkoholfüggőség. Minden rendszeres ivó
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életveszélyben van! ! ! Az öngyilkosságok és az
alkohol összefüggése falunkban kimutatható.

Biztos receptet nem tudok adni az öngyi1-
kosság ellen, d€ remélem, ha az alkoholisták
száma csökken, akkor csökkenni fog az öngyil-
kosok száma is!

LBSZ FOGORVOSI KÉSZÜIÉK!

A Csengelei Krónika 4. számában Dénesné dr.
Balikó Katalin fogorvosnő fejtegette az
egészségügyi céltámogatás kérdéseit. A cíkk
sajnos tévedést ís tarta|maz. Önkormányzatunk
nem ÁFA alany, így visszatérítés sem illeti
meg. A 40 % állami támogatás az elköltött
pénzek uúán jár, utólag kapható víssza. A
község vezetése mérlegelve a helyzetet - hogy
különböző ismert okok niat t a három oryos
negegyeznl nem tudot t a felosztás konkrét
összegében , úgy döntöút, elfogadva a szakmai
érveket , hogy az I. számú orvosi körzet to*
vábbi 130.0OO Ft-ot (számítógép vásárlásra), a
I I. számú orvosí körzet 215. OOO Ft-ot
(BKG-készülék vásárlásra), a fogorvosi szol-
gálat pedig 62.5OO Ft-ot (VISILUX-2 vásárlás-
ra) költhet el.

Borbély József
jegyző

A TELEFON HELYZETRŐL

A Magyar Távkőzlési Yállalat Szegedi lgazga-
tóság igazgatójának az alábbi kérdéseket tet-
tem fel:
I. / Mikor lehet majd Csengelén fennakadás

nélkül telefonálni?
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2,. l Rendszeres az áttrallás nás beszélgetések-
be. Mikor 1esz ebben váItozás?

3. l A fenti problémák csak Csengelére jellem-
zők?

A kérdésekre Vojnár LászIó igazgató a követ-
kezőket válaszolta levelében:

"Btzonycíra Ön előtt is isnert, hogy S7ege-
den a, Jelenleg ü7enelő tcívbeszélőközpont tel-
jesen telített. A telítettség nemcsak a köz-
pont szcínkapaci tcíscíra, hanem a forgalon le-
bonyol í tó képességére ts vonatkozik.

A nappali órcikban tgen nagy a központ for-
gallna. Ez saJnos együtt jcír azzal , hogy a hí-
vcísok egy része foglaltscígban végződik. A sí-
kertelen forgalon tovcíbb terhel l a telefon-
központot " Tovcíbbi forgalomnövelő hatcísa volt
a hatszcímjegyre történő cíttérésnek, mert saj-
nos még mtndig tgen sok a téves (ötszcímjegyes)
tcírcscízcís.

Ez a magyarcizata annak, hogy megnövekedett
a tcírcsahangra való vcírakozcísi tdő. A s7egedi
tcívbeszélőköZpont forgal om növekedése nemcsak
S7egeden, hanen a környe7ő helységekben, ísy
Csengelén ts érezhető.

Szegeden a közel jövőben ú j, korszerű tcív-
beszélőközpontot helyezünk üzembe, és ezzel
egy időben jelentős hcílózatbőví tést hal tunk
végre. Ezt követően megszüntk a tcírcsahangra
való vcírakozcís, és javul a forgalom lebonyo,
l í tcíscínak a minősége.

A tcívbeszélőközpont üzembehelyeléséig elő-
fizetőtnk és ügyfeleink szíves megértését és
türelmét kérem| "

(M.M. )



13

DR. VARGA FERENC: CSENGELE TÖRTÉNETE II"

Mint már szó volt tóla az előzőekben, Csen-
gele neve kun eredetre utal. Az Alsó*Csengelei
templomrom körül Árpád-korí településnyomokat
taláItak, de a későbbiekben itt megtelepült
kunoknak településnyomaira nem tudtak rábuk-
kanni a múzeulógusok. A kunok nregtelepedésére
vonatkozó adataink mutatják, hogy állandó
szállásaikat a XIV. sz. végéte alakították kí.
A 1etelepülés ott késett legtovább, ahol a
pásztorkodás, az állattattás maradt a gazdaság
alapja. A pásztorkodás gyakori helyváltozta-
tással játő élet volt és feltehetően ezétt nem
taíáIJuk kun település nyomát ezerl a vídéken.
A kunok esetében a templom körü1 való temet-
kezés csak egyben ad biztos adatot, hogy őse-
ink ezen a vidéken megkeresztelkedtek. A kunok
a keresztvizet tiltakozás nélkül fogadták,
ennek azonban életmódjukra 5gmmí hatása nem
volt. A két templom és körülötte lévő tenető
úgy tűník, kialakult falu nélkkül áíIt. Művelt
területnek a pásztorkodás ellenére itt is
kel lett 1enni , hiszen Csengele környélcén
(Csólyostól nyugatra) igaz elég későn, a XV.
sz. végén földműves kunokat említenek. Ilasonló
helyzettől a Nagykunságról is van adat, aho1
a kunok akkor sem telepedtek meg, amikor
templomokat emeltek számukra. Az állandó le-
telepedést a nemzetség szetvezet székszerve-
zetté alakulása jelzi a XV. sz. elején.
l473-ban Mátyás kitáIy elrendelte, hogy jár-
vány és éhinség következtében lakosaitran meg-
fogyatkozott Csólyosszáltása, Fehértó, Ma-
josszállása és Könpöcszál,lása pusztákat bené-
pesítsék.

( folytatása következik)
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1992. október 3l.
BAKTÓ-}mTÁLL * CSENGELE 2:o (2zO)
Csengele: Kucsora, Szécsényi, Orosházi, Kiss,
Molnár, df. Szígeti ( Csókási J. 65'), Ne-
mes-Nagy, Vígh , Az1,1cki, Pigniczki, Muhel.
Játékvezető: Bajnőczi. tOO néző.
Első megérdemelt vereségét szenvedte e1 a
fossz napot kifogó Csengele.
Gótszetzőz Somogyi {2 )

!992. november 3.
CSENGELE - sÁNDoRFALvA II. 1:0 (1:0)
Csengele: Kucsofa, Pigniczki, Orosházi, Kiss,
Molnár, Csókási J., Nemes-Nagy, Azucki, Vígh,
Szécsényi, Muhe1.
Yezette: Lengyel ( jól ) 50 néző.
A szezon legjobb játékával könnyedén vertük a.

jó erőkbő1 álIó, a Sándorfalva I. csapat já,
tékosaival megerősített ellenfelet. A 35.
percben Orosházi bomba szabadrugását csak ki-
ütni tudta a vendégek kapusa, a, jókor étkező
Muhel a hálóba vágta a labdát. Azucki a 65.
percben 11-est l:,|bázott.
Jók: Orosházi, Kiss, Szécsényí, Csókási J. ,

illetve: Gémes ( mezőny legjobbja ), Kátai.

1992. november 11.
PETőFITELEP - CSENGELE 2z2 (2:o)
Csengele: Kucsora, Kiss, OfosÍllázi, Gémes,
Molnár, Azucki, Nemes-Na8y, Vígh, Szécsényi,
Czeigerschmidt, Muhe1.
Yezette: Tóth I. Sándor ( jól ). 5O néző.
A szezon vége fe1-é a legerősebb összeállítás-
Qan 1éptünk páIyáta, mégis O:2-től kellett a
pontért küzdenünk két óriási kapushiba miatt.
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A l0 perces szünet rendet rakott a fejekben és
a II. félidei jó játékkat a győzelem is elér-
hető lett volna. Mindkét csapat erőn felü1
teljesített a sáros talaJon.
Gólszetzők: Pígniczki, Fenyvesi, i1l. Muhel és
Nemes-Nagy.

1992. november 22.
csENGELE - sÁGvÁRI DsK 8;0 (3:0)
Csengele: Kucsora (Bencsik 7O'), Pigniczki,
Kiss, Orosházi, Molnár, Azucki, Nemes-Nagy,
Vígh (dr. Szíget i 46'), Szécsényi (Szőnyi
46' ), Czeigerschmidt, Muhe1.
Yezette: Dudo8h ( jó1 ) 50 néző
A korábban elmaradt mérkőzés Iejátszásának
nem kedvezett az időjárás. A havasesőtől füg-
getlenü1 gólokban gazdag mérkőzést láthattak a
törzsszurkolóink. Az egész csapat átl,agon fe-
1ü1 teljesített.
GóIszetzők: Vígh, Azucki (2), Muhel (2), Ne-
mes-Nagy (2), Orosházi.

Kun-Szabó Tibor
edző

1992. november 14.
CSENGELEI PoLGÁRŐRöK - KIST.RENDőRöK 9z2 (5:0)
Polgárőrök: Bangó, Gilicze, Kormányos, Kun-
Szabó T. , Molnár , Pign7czki, Tisóczki, Tóth.
Rendőrök: Fülöp, Gyekiczki, Héjjas, Kasza,
Siskó, Zajácz.
Yezette: Heim Géza (díplomatikusan).
A kíspályás labdarugó mérkőzésre a rendőr csa-
pat tartalék játékos nélkü1 áIIt ki. Za,jáczot
már a 8" percben a szolgáLati feladatok el-
szóIították, így csak öten maradtak. Ezétt a
polgátőr csapatot is csökkenteni kellett egy
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fővel. A gólsotozatot, Kun-Szabó T. kezdte meg
a 22. másodpercben lőtt góIjával. A rendőr
csapatnak csak a II. félidőben telt 2 gólta. A
mérkőzés nem tú1 nagy iramú, de annáI jobb
hangulatú volt. Ne búsuljatok rendőrök, lesz
ez még jobb is!
GóLszetzőkz Bangó (2), Kun-Szabó T. (3), Pig-
niczki (2|, Tísóczki (Z), ill. Fülöp és Kasza.

(M. M. )

POLGÁRŐR BSKÜVÖ

Bencsik Aranka 1992. november 7-én bekötötte
egyik polgárőrünk, Hegedűs Sándor fejét. Sa-
nyl! A házasságot nem, de az asszonyt iri-
gyerjük úőled! Boldog családí életet és sok
pici polgárőrt kívánunk nektek!

Polgárőrök

öuxonaÁayz,qrt ütÉsrx

Novenberben rendkívüli ülésre is sor került
12-én. Ezen fő napirendi pontként a faluren-
dezési terv szerepel t . Az erre a feladatra
felkért épitész szakember a jelenlévők neglcí-
tcísainak ftgyelembe vételével tervezi meg
községünk ter jedését. Ezek szerint a csalcídi
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trízak építésére kijelölt portcík helye döntően
a tornaterentől keletre eső terület lesz. Ezen
kívül a. tervezetbe került a futbellpcílycín kí-
vüli zcírtkertek belterületté nytlvcínítcísa és a
szemét telep cíthel ye7ése. Ez utóbbinak terve-
zett hely a faluból nézve a tsz szcírítóüzenén
túl lévő tcíbla tcívolabbi része. A végleges
jóvcihagycísokhoz né8 s7ükséges az értntet t
ga7dcíl kodó szervekkel és hatóscígokkal I efol y-
tatot t érdekegyeztető tancícskozcís.

A novemberi tervezett ülés 24-re volt
összehíva I akosscígi kőzmeghal l gatcissal egybe-
kötve. Fő napirendi pontként szerepelt a de-
cemberre t ervezet t f al ugyűl és anyagcínak lneg-
tcírgyalcísa. Sajnos a képviselő-testület nem
volt hatcírozat képes, mtvel többen - köztük a
polgcirmester is, betegség niatt - nen tudtak
megjelennt. Ísy a falugyűlés anyagcít seln tud-
tuk megtcírgyalni . Ennek el lenére a neg jelent
lakosokra való tekintettel a jegyző levezette
a köztneghal lgatcíst. A feltnerülő kérdésekre,
problémákra a jelenlévők próbcíl tak vcílaszt
adni. Többen megkérdőjelezték a szocicíIis se-
gél yek elosztcíscínak iga7scígosscígcít (a janucírt
szcínban hosszabb ctkket közlünk erről a téníí-
ról - A Szerk.). Felvetődött probléma volt:
mt t tehet az, aki főldet vcíscirol t a tsz szer,
vezés előtt, de nen írtcík a nevére és most nem
tudJa vlsszaméretni. Yalószínűleg bíróscígho7
kell fordulnta, a neglévő adcísvételt szerződés
javítja az esélyeket. Felmerült a két orvos
szükségességének kérdése ís. Döntő többség
jónak tart Ja a jelenlegi helyzetet . Nehéaségek
akkor merülnének fel , ha a Tcírsadalotn Biztoscís
tel jesen a kcírtyapénz alapjcín folyósítancí f t-
zetésüket, és nagy arcínytalanscíg következne be
a l akosscíg negoszlcíscíban.
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A művelődésí nríz bővítésével kapcsolatos
kérd.ésre elhangzot t : előre lcíthatólag 1995-re
lesz befeJezve és a. tervezet t 6 ni l l ió Ft
helyett 12-13 ntlltó Ft-ba kerül. Eddig 3
ni t l ió Ft vol t a rcífordí tcís. Félő hogy fel-
épülése utcín nem lesz pénz az üzemeltetésére,
Ezek utcín az építés szükségességét kérdő je-
lezték ne7. Vrílaszként elhangzott, na mrír is-
nerve a tényleges szcímokat, valószínűle8 nem

lenne elkezd.ve, de annak id,eJén a lakosscíg
erőteljes követelésére kezdődött el az épít-
kezés.

Szóbahoztcík tovcíbbcí a vi lcíghcíborús hősi
halottak erutéknűvét /,s, a pcírthcíz helyzetét,
a.z Ertngből kapott ruhcík szétosztcíscít, nélúny
szeuélyes Jellegű kérdést, a szemétteleppel
kapcsolatos dolgokat. Jó hírként elhangzott,
ho7y a karcícsonyi ünnepek előtt az idősek egy
része cL szocicíl is segélykeretből egységcsoma-
7ot kap kb. 14OO Ft/fő értékben-

Erdélyt Ferenc
képvt se l ő

nŐsrölrentrr.ry AZ ERINGI ÚrnÓl ( I . rész )

Történt egyszef nem is oly tég,
szerencsét:

no hallj

Egy kis német falu Ering, testvérének vá-
Iasztotta Csengelét.

Először Ők jöttek e1 megnézni, hogy mi van
itt ,

s mivel tetszett nekík a falu és nézhettek
ís annyit.

Szorosabbra fonták a barátság fonalát.
, Elmehettünk megnézni Mi ís az eringiek

otthonát.
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7992. szept .17-én 18 jő magyar így indult e1
Ajándékokkal felpakolva, száguldva: az út

igy fogy el.
Semmit sem hagytak otthon Ők biza,
Csak a polgárnestert, kínek beteg volt

asszonya.
Íey índult Eringbe a 18 jó magyar fej nél-

kü1,
De legalább a buszon nincs tömeg, mindenki

két helyt ü1.
A buszon más nem történt csak egy üveg ki-

dőlt,
Törköly Peti szürkebatátjábóI már senki sem

tölt.
Te voltá1 az Péter?! -igy szólott asszonya,
S a kiömlött jó bort az egész busz siratja.
Szé11 Lajos pálittkájából mindenki ihatott,
Így aztán az egész busz jókedvűnek hatot.
Ildikó ült csak sápadtan, fehéren,
Küzdve jó sorsával, hogy baj nélkü1 érjen.
Telt-múlt az idő: robogtunk Ering fele,
De a delegációnak még mindig níncs feje.
Hogy legyen emberek? - szólt szakálla kö-

zött a jegyző,
Meghányták - vetették
Tátgyalták, beszélték,
S röpke fél nap alatt született a döntés,
Aki legöregebb, és nem á11 a protokoll sem

távo1 tőIe,
Legyen alpol,gármester, és Eringben a fa-

lunk őte.
Íey lett Yatga doktor az alpolgármester,
Kit az Önkormányzat jelenlevő tagjai kértek

fe1.

^ 
táj is gyönyörű volt, míg robogtunk tova,

De mikor íly nagy dolgok történnek, ugyan
kí figYel oda, dr. yarga Ferencné
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FIGYELEM!

A CSBNGELEI xnÓnIx,,NAK szilveszteri különszáma
jelenik meg december hónap közepén CSENGELEI
KORNyIKA címmel. Keresse Gémes Brzsébet bolt-
jában (Május 1. u. 52. szám)!

HínnETÉsBK
SIMSON kipufogók
valamínt ETZ-ISO
kipufogók a bolti
gyáttónáL:

és egyéb SIMSON alkatrészek,
és ETZ-251, motorkerékpárokhoz
árnát olcsóbban kaphatók a

Yarga Mihály lakatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon:386-191

Minden típusú szivattyú Javítását és ferúJí-
tását, továbbá lo.áztájÍ- gépel<hez való alkat-
részek gyártását (fogaskerék stb. ) várlalom.

Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefon: (06-62) 386-017
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