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KINEK A SZÉGYENE?

Gidai Erzsébet (. . . ) és munkatársai az elsze-
gényedési folyamatot vizsgálva 6300 t'áztattást
vettek nagyitó aIá. Az eredményi a családok
1990-ben keresetük 50-55 százalékát költötték
élelmiszeffe és íezsiíe, tavaly mát 65-70
százalékát, az idén pedig 85-90 százalékát. A
családok többségének nem jut beruházásra, nem
tud megtakarítani, illetve akinek volt némi
tartaléka, az mát feléIte azt. A konszolidáIt
középtéteg eltünőben van. Az év elejí
(L992-ben - A Szerk. ) becslésük szerint nálunk
ma 4-4,5 millióan élnek a létminimumon, i1-
1etve alatta. Az emberek többsége nem játat
újságot, nem tudja megvásárolni a könyveket. A
másik veszély a higiéniás szükségletek csök-
kenése, ami egészségromlás forrása 1ehet (é-
vente egy főte 3 szappan, l fogkrém jut...).
Az utóbbí időben kímutathatóan gyakoribbá
váltak a fertőzések, s rosszabbodtak a fe1-
nőttek és a gyermekek megbetegedésí nutatói.

Felméréseík szerint továbbá sok tizezette
tehető azoknak a száma, akik már ma sen tudják
kifizetni a havi rezsijüket. Egymillióan
visznek haza havonta 8 ezer forintot, ami a
minimálbér. (A hívatalosan kimutatott egy főre
eső létmínímum l1 ezet forint. ) A két szülő,
két gyermek családmodelt alapul véve mé8 az
élelmiszer költségeket, sem tudják fedezni ezek
a családok. Ezt "védik ki" azzal, hogy keve-
sebb húst fogyasztanak.
(Vasárnapi Hírek 1992. nov. 15. Politikai
1issza titkok)

Kérni? Az szégyen. Így tart ja a szegénységben
is büszke ember. Ez nem rátartiság. Ez tartás.
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Mégis: a rendszerváltás vesztesei, az anyagi-
lag egyfe 1ehetetlenebb helyzetbe kerülők
vesznek egy flagy 1evegőt, s bemennek a hiva-
talba. Segélyért. Mert élni muszáj!
(Délma9yarország 1992. dec. 5. Üres bukszába
segélyt?)

SZ)CI ÁLPjL ITI KAI ]l,toZAI K

Területi és ln.ázi gondozás: ,4 területi gondo-
zósban azokat kel l részesíteni, akik szcímrira
aZ életkoruk vagy valaní lyen fogyatékossciguk
mtat t s7ükséges. A szocicíl is alapel lcítcís egytk
kedvelt fortnrija a hcízi gondo7cís. A gondo7císnak
eZ a nód ja a rcíszorultak részére otthonukban
biztosít ja az öncíl ló életvitelhez szükséges
segítséget. E gondozcísl forma keretében külön-
böző igényei (pl . moscís, vasalcís, bevcíscírlcís,
takarí tcís) nagyrés7t idős, egyedülcíl ló szemé-
lyeknek van. Ecízi gondo4ísban 27 fő részesüI .

szociális étkeztetész Ez a rcíszorul taknak az
élet fenntartcíscíhoz nélkülőzhetet len napi me-
leg ételt bi2tosítja. Az esetek többségében ez
a hcízi gondo2cís, és a s7ocicíl ís étkeztetés
együt tesen szükséges a rcíszorul tak negf el elő
eI lcítcíscihoz. SzocicíI is étkeztetésben 11 fő
részesül . Akt rcíszorul tscígként nem rés7esül
szocicíl is étkeztetésben, de i gényl t a napt
meleg étel hcízhoz szcíl l í tcíscít vcíl lalva az
ebéd költségét -n annak is kihordcísra kerül .

Tejjegy; A Népjóléti Minisztérium azért ve-
zette be, hogy a7 igen rossz jövedelni hely-
zetben lévő csalcídok és egyének szcímríra az
élettani szempontból fontos tej és tejtermék
fogyas7tcíscít lehetővé tegye. Elsősorban a
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rendszeres (nevelési ) segélyben, hadigondo-
zot t t el lcítcísban részesülők kap jcík, tovcibbri
méI tcínyosscígból a.z arra rcíszoruló csalcidok,
összesen 31 csalcid.

Rendszeres szociális segély: A felnőttek
rends7eres szoctcíl ts tcímogatcíscíban a.z ré-
szesül , aki sa jcít jogcín nyugdi jra nen jo-
gosult és semntlyen forrcísból ntncs jövedelme.
Ezen ellcítcisban 16 fő részesül . Ilyen címen
1992-ben 956.0OO Ft kerül t ktutalcísra.

Rendkivül i (eset í) segély: Fol yósi tcíscíra a
rríszorultscíg f tgyelembe vételével kerül sor a
benyújtott kérelmek alapjcín (évente egy-
szer, indokoltscíg esetén több alkalomnal ). ^§e-
gélyt nyújtottunk a temetési költségek rész-
leges megtérítéséhez. Az év folyanrín 92 eset-
ben összesen 318.0OO Ft kerül t ktutalcísra.

Kőzgyőgyel látás: Jogs7abcíl y alap jcín ingyenes
el lcítcísban 86 fő rés7esül , 73 fő méltcínyossrígt
al apon. Ezen t gazolvcínyok utcín az Önkorruíny-
zat 1o7.ooo Ft-ot utal t cít 1992-ben a. Tcírsa-
dalon Biztosítcísnak.

Ápolási díj: Éves viszonylatban 3o fő része-
sül t cípolcist dí jban, Jelenleg 13 fő kap i l yen
ellcítcíst havt pcír ezer forint értékben. Ezen
célokra közel 550.ooo Ft-ot utal tunk ki .

karácsony: A karcícsony a kereszténység egyik
Iegnagyobb ünnepe. Jézus születésének napja.
Az ajcíndékozcís ideje. Az önkornrínyzat szeretet
csengő jeként a.Z örömszerzés, szeretet nyi l -
vcínítcís kifejeléseként 257 db csomagot jutta-
tot eI aZ ldős, rokkant egyedülcil lókhoz és
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csalcídokhoz.

Gyermeknevelési segélyek: Az év nrísodik felé-
ben az Önkormrínyza.t pcílyózat út jcín 1 milltó 31
ezer Ft nevelési segélyhez Jutott. E korosz-
tríl ynak szcínt 2 . OOO F t -os jut tatcís ninden
csalcídnak igen aktucíl is vol t . Tekintet tel a
magas tanszer és ruhanemű círakra. Az tga7scígos
elosztcís mód jcíról az Önkorncínyzat hetektg vi-
tatkozott, végül az 1992. augusztus 31-ig a
18. életévüket be nem töltött fiatalok kaptcik.
A pénzt a helyi takarékszövetkezetben ftzették
ki. Rendkívűli esett segélyt akkor lehet adnt"
ha a szülő önhibcíjcín kívül nehéz anyagt hely-
zetbe kerül " 1992-ben 44 csalcíd részére lett
kiutalva összesen 298.0OO Ft . Rendszeres ne-
velési segélyben 14 csalcídban 32 fő részesüI .

A segélye7éseknél minden alkalomnal kikértük
az cíl talcínos iskola i f júscígvédelmi f eleIősé-
nek, illetve az osztcílyfőnököknek a javasla-
t(ít . Így próbcílva l egi ga7scígosabban elosztani
a segéIyeket " hogy a legrcís7orultabbak kapjcík.

líegjegyeZzük, hogy azoknak az cíl lanpolgcírok-
nak, aki k bcírmi l yen probl émríval hozzcínk f or-
dulnak, a naxindlis segítséget megadjuk. Akkor
l,s, ha ez nem kapcsolódik szorosan a munkakö-
rünkhöz. Kér jük fordul janak hozzcínk bizalommal
tovcíbbra ís!

Szabó Lajosné és Tóth Istvcínné
i g az g a t á s i f ő e l 6 a d ó k

^z úrÉpírÉsEKRőt
1992. november 3o-cín a Polgcírmesteri Eiva-

taIban volt a szakhatóscígok egyeztetése csen-
gele község rendezési tervéről. Ezen Dankó
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Jcínos , a. s7egedi Közút i I ga7gatóscíg képvi se-
lő je tcí jékoztatcíst adot t az úthrílózat fe j-
Iesztéséről . Az cíl tala elmondottakat rövidí-
tet t fornríban közöl Jük:

Az M 5 autópálya építésére az engedélyes
tervek rendelkezésre állnak. A területek meg-
szerzése folyamatban van, illetőleg lezárult.
A korábbl tapasztalatok szerlnú 1993. őszén,
legkésőbb november hónapban lehet számítani
arra, hogy a magyar állan negállapodik az út
épíúőjével. 1994-ben várható a munkák megkez-
dése. Azt még nem lehet tudni, hogy a Jugosz-
láv haú ártől vagy a kész autópálya végétől
lndul-e az útépítés. A beruházőnak órdeke az
építés minél hamarabbi befelyezése, hogy ninél
előbb tudjon a pénzéhez jutni. Ugyanls a
sztráda használatáért fízetni kell naJd.

A jóváhagyott úervek szerint kelőpataki út
és a vasúúállomásra vezető út kereszteződésé-
nél pihenő fog elhelyezkedni. ltt nincs ter-
yezye autópálya kapcsolat, vagyis itú nem le-
het majd felhajtani. A község érdeke, hogy ne
csak egy felüljáró épüljön, hanem legyen
csatlakozási lehetőség is. A megegyezés el-
képzelhető az engedélyes terveken túlmenően
is. Amennyiben lenne autópálya kapcsolat,
célszerű oút helyet fenntartani szállodának,
kempingnek, strandnak stb. Érdenes ezeken kí-
vűl ipari tevékenységnek is területeú bízto-
sítani. A tapasztalatok szerint azok a tele-
pülések, melyeknek van kapcsolaúuk az autó-
pályákkal és nem közvetlenül a nagy városok
területén helyezkednek el, kedvező feltételt
tudnak bi-ztosítani az iparí tevékenységnek.
, Tervbe kell venni a község főútja nentén a

kerékpárút megépítését. Amennyíben Csengelén
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kialakulna az átmenő forgalom, úgy ennek
mindjárí nagyobb fontossága lenne, hisz köz-
intézmények vannak a község közponújában.

A kískunmajsai út megépíúésére lesznek
pályázatÍ- lehetőségek. Csengele egyedül soha-
sem fog megbirkózni ezzel az úttal. Nagyon
fontos volna, hogy legalább a két megye köz-
lekedési főnérnöke meg tudjon egyezni, ille-
tőleg a két település közösen pályázzon. Ajászszentlászlói szilárd burkolatú út nég tá-
volabbi íerv, mint a kískunmajsal.

(M. M. )

VÍKERESZT ÚNNEPE

Január 6-án ünnepeljük, az egyház áItat pa-
rancsolt ünnep. Tárgya három esemény Jézus
életében. Az első: Jézust fölkereste és inádta
a három napkeleti bölcs (ezért e napot Három-
kírályok ünnepének is szokták nevezni). A má-
sodik; Jézus megkeresztelése a Jordánban,
amikor égi szózat tett tanúságot istenfiúsá-
gáró1. A harmadik: A kánai mennyegzőn Jézus
első csodája, amivel bizonyitotta, hogy Isten.
Mindhárom ünnepelt esemény azt fejezi ki, hogy
Jézus, mint Isten jelent meg közöttünk. Ezétt
az egyház nyelvén e napot Epifániának, azaz
Isten megjelenése ünnepének nevezzűk. EIőző
napon délután ünnepélyes vizszentelés van,
innét a nap magyaf neve. Nyolcada alatt
bázszentelést szoktak tartani. A három napke-
leti bölcs kapcsán e napon a pogány misszió-
kért, a pogányok megtérítéséért szoktak ímád-
kozni.

Barta Lajosné
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DR. VARGA FERENC: CSENGELE TÖRTÉNETE III.

Az előzőekben említett pásztotkodás egyik kö-
vetkezménye az, hogy a kunok itt nem települ*
tek 1e. Feltehetően voltak azonbarr köztük is
olyanok, akik a 1etelepülést vátasztották.
Ezekte vonzóan hatott az ide nem messze tévő
Szer mezővátosa (ezen a területen van most az
Árpád emléknű). A Csertán nemzettségből, az
1340-es években elköltözött 12 kun családnak
az új szálláshelyén is nemez házai voltak.
1399-ben még a pápa ís úgy it a kunokról, hogy
városaik nincsenek, sátraikkal, családjukkal
és barmaíkkal vándorolnak. A sírokban mínden
halott hanyatt feküdt. Kezük elhelyezése váI-
tozatos. Egy részük csípő mellett, egy részük
a medencecsonton keresztben és egy részük a
melkason keresztben volt. A török hódoltság
alatt feltehetően, mint az otszág nás részein
is, a csengelei puszta is elnéptelenedett.
1719-ben III. Kátoly megerősítette Szeged
szabad királyi város jogait, majd a kun
puszták bírtokáért folyt pef a város és a
Jászkunságot birtokló Német Lovagrend között,
mely l725-ben egyezséggel zátult. Szeged vá-
fosa lemondott a kun puszták közös legeltetési
jogátóI és Dorozsmáról. A Lovagrend viszont
Szentmihálytelekrő1 , és ttozzá játult at'troz,
hogy Alsó- és Felső-Csengele puszta Szeged
hatátába kerüljön. Ettől az időtől számítjuk
Csengele szorosan Szegedhez tattozását. Ezt a
viszonyt csak az 1945-ös földosztás váttoz-
tatta meg. A földosztás Csengelén a várostól
bérelt földek örök áron történő megváltását
jelentette.

( folytatása következik )
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FALUGYŰLÉS

1992. decenber 9-én falugyűléssel egybekö-
tött önkormrínyzati ülést tartottunk a Polgcír-
mesteri Eivatal hcízasscígkötő termében. A la-
kosscíg a vcírtncíl nagyobb érdeklődést mulatva
kb. 1O0-15O fővel jelent meg.

A polgcírnester úr ismertette a képviselő-
testület és a htvatali apparcítus éves munkcí-
jcít. A beszcímolóból pcír lényeges pontot emelek
ki:

A testüIet 13 ülést tartott, 22 rendeletet
és 7O hatcírozatot hozott. Az ülések cíltalcíban
5-6 órcít vet lek i génybe . I t t szeretném megeln-
l í teni , hogy a képviselők soha eqy fi l lért
semmllyen módon fel nem vettek ezért a munkcí-
ért. A hivatali dolgo7ókra a korcíbbi hónapok-
tól kezdődően egyre több feladat elvég7ése
fuíruI . Példcíul az aszcílykcírok, földügyek és
vetésterületek cíl Iami tcímogatcísatnak ügyinté-
7ése, nelyet Franczia Jenőné vége7.

Ebben az évben citadcísra kerül t az ú j orvosi
rendelő, mely nagy kőztnegelégedéssel üzemel .

Nekifogtunk a régen óhajtott tornateren bőví-
tésnek. Ez az épüleí lesz hivatott a kö7ség
l akosscígcínak, i f juscigcínak kúl túrcíl t szórakoz-
tatríscíra, val amint az egés7séges tesíedzésére
a nrcli követelmények szerint. Felújítcíst kapott
a I L szcinú körzeti orvosi rendelő, az egés7-
séghtí7, valamint több szolgcílati lakcís fűtését
korszerúsí t et tük .

Az idén megbí7císt adtunk flornyrík Imre mér-
nök úrmak a község rendezési tervének felül-
vi 7sgcílatcíra, mel y küIönböző egyeztetések
alapjcín el is készült. A szemét telep új
heI yre kerül t , a bel terület hatcírvonalcííól 1
kn-re a Pcínt l ika út jobb oldalcín ( Balcístya
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feIé haladva). Az úJ telkek 45O né?yszögől
nennytségben Iettek Javasolva. A dél-nyugati
trcínyú hobbikertek bel terület té lesznek nyt l-
vcínítva. Ez az Jelentt, hogy ninden tulajdonos
építési engedéllhez juthat, de a tovcíbbi köz-
művesítést sajcít erőből kell végrehajtant. A
futbal Ipcílya cíthellezését a testület nem ja-
vasolta, így az a jelenlegi helyén marad. A
testület hosszabb tcívú célok érdekében tarta-
lék területeket jelölt ki az E 75 útra vezető
út bal oIdalcín, valamint a Balcístya-Kiskunmaj-
sa csomópontncíl a Pcínt l i ka úí jobb ol dal cín .

Szó vol t a kö7ség szociríl ts hel y7etéről ,
tnel y negí télésetn szerint egyre rosszabbodik.
Egyre szaporodik a munkanélküliek s1címa, nő a
külőnbö7ő segél yekre szorulók szcíma. A testü-
Ietünk a segélyeket nindig tgyeks7ik a kérel-
mezők között iga7scígossan elosztant, de ez
sajnos nem mtndig sikerül. A nehezedő gazda-
scígi helyzetre való figyelemmel a testüleí a
Jövőben is eltekint a helyi adók kivetésétől.

Ezek utcín jöttek a kérdések és hozzcíszólcí-
sok. Tőbb lakos jele7te, hogy a falugyűlés nem
a legs7erencsésebb helyen lett megtartva
(tel jesen jogosan). Volt olyan polgcír, aki azt
kérte, hogy évente több alkalommal tartsunk
falugyűtést . Én ehelyet t aZt javaslon, ho7y
többen jöjjenek el a testületi ülésekre, és
ot t nond jcík eI véIeményüket , javaslataikat .

Ísy o képviselők is sokkal jobban tudncík a
l akosscíg i gényét a döntésho7atalokncil fi sye-
lembe venni.

Erős krittkdk hangzottak el dr. Varga Fe-
renc régebbi bet egeinek hozzcíszól cisciban. Sa j -
nos a doktor úr nem volt jelen az ülésen, pe-
di8 ezekre csak ő tudott volna tegjobban
vcílaszolnt . A testül et t isztcíban van azZal ,
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hogy dr. Varga Ferenc még ma ls több mint 1OOO
csengelei polgcír orvosa. Ezért a két orvosi
körzet közöt t semtni l yen kül önbséget nem akar
tennl. Véleményem szerint a két orvosi körzet
csak a lakosscíg bi 1tonscígos orvosi el lcítcíscít
s7ol gcíl ja.

A Jegyza úrról is megoszlanak a. lakosscígi
vélemények, nen lett szimpatikus ember a köz-
ségben. Megítélésem szerint bcírki ls lenne a
Jegyző, akkor ls l ennének el l ene ki fogcísok.
Szeretném a lakosscígot tcíjéko7tatnt, hogy a
Jegyftt a testület hozta tde, az vcilasztot ta
meg. Csak aZ mondhat fel, szüntetheti meg
nunkaviszonycít, de azt bcirníkor megtehett!
Az eléggé f el fűtöt t hangulatú falugyűlés
utcin kívcínok minden csengelei polgcírnak békés,
egés7ségben és örömökben ga7dag boldog új
esztendőt I

Szél l La jos
képviselő

CSBNGBLBI SIKBR

A Csongrád Megyeí Múzeumok I-
gazgatósága t992. évi ti3- és
regújabb kori történeti pá-
lyázatán Szarvas Gabríe|la az
ifjúsági kategóriában III.
díjat érú el Mit ér az ember,
ha hat éves? (Csengelei Erdő-
sarki Iskola) cimű do|gozatá-
val. Tanulmányának összegzése
a következő:

Pá|yázatom megírásakor egyet len cél lebe-
gett előttem: felhívni az emberek figyelmét
arra, hogy a mai he|yzetben nem a meglévő ja-
vak szétrombolására van szükség, hanem azok
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fej lesztésére.
Csongrád megyében és az egész ország úerü-

letén lépéseket teszek annak érdekében, hogy a
tönkretett tanyasi és falusi oktatást vala-
melyest javítsák. Azt hiszem Csengelén is in-
kább a Jobb feltételek biztosÍúására kellene
törekední, nem azon gondolkodni, hogyan le-
hetne megszüntetni az egyetlen megmaradt ta-
nyai iskolát.

Persze mindig ott van az ellenérv: az Erdő-
sarki iskola fennúartása (egy főre lebontva)
magasabb, mint a belúerüleúi iskoláé. tlgy ér-
zem, az itt szerzett értékeket nem lehet pénz-
ben mérní. Ha "úgy" gondolkodunk a mai Magyar-
országon, akkor hiába próbálunk a jövő generá-
ciókra építeni: csődöt fogunk mondanl_.

Azzal nem ordjuk meg a problénákaú, ha a
gyerekeket bezsúfolJuk nagy létszámú osz-
úályokba. Természetesen csökkennek a kölúsé-
gek, de milyen tudásanyagoú szereznek így a
gyerekek? Az egyéniség nem tud érvényesülni,
mert arra nl_ncs ideje a tanárnak, hogy sze-
mélyenként foglalkozzon a tanulókkal.

Az iskola megszüntetésével biztosítanánk a
környéken élő gyerekek számára, hogy haú éves
koruktól kezdve több időt tölthessenek el a
"másodík otthonban", mint a család köteléké-
ben. A.z ískola nem téphet elő első számú ne-
velőnek, mert ezt a feladatkört képtelen be*
úölteni. Az utóbbi időben nagyon kevés tanár
érez arra elhivatottságot, hogy a tananyag
leadása melleúú nevelő hatást is kifejtsen.
Igy u család és az iskola sem segíúi a jövő
nemzedékének fej lődéséú.

Amikor mi bekerültünk a belterületi isko-
|.ába, bizonyos mértékű visszaf ej rődés érvé-
nyesült" A meglévő önállóságot nem tudtuk to-
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yább fejleszteni és emellett a nagy számú ké-
pesítés nélküli "tanár" alkalmazása sem emel-
te az oktaúás színvonalát.

Pályázatom nregir ásához segíú ségeú nyúJ tot t
Bitó Jőzsef, Biúó Józsefné, dr. Varga Ferenc
és Papp Istvánné. Ezúton szeretnék nekik
köszöneteú mondani 

s zar.,as Gabriella

GYÓCYNÖVÉNYEINK

Gyógynövényetnk címmel tanulóink cíl tal írt
és ra jzol t sorozatot indítunk. Felhaszncílva a.

lehetőséget, előszó helyett az tskolat kör-
nlezetnevelésről, programokról tcíjékoatatom az
olvasókat. Az egéslséges éIetmódra nevelés
keretén belül bekapcsolódtunk a " Blend-a-med",
"Johnson and Johnson" és az "Alwes" progra-
nokba. Nenzetközi projektben is dolgo7unk, az
"Atr Pol lut ion Pro ject Ellrope" központ ja Nor-
végtcíban van. Savas eső vi 7sgcílatatnk, ózon-
sztnt mérésetnk eredményeit ott dolgozzcík fel .

Környe7etünk parkosí tcísa véget t benevez tünk
a Magyar Környe7etvédelmi Alap nolgalmrira. Az
Alapí tvcíny a Magyarorszgi Környe7et i NeveIé-
sért kiadvcínyaként megjelenő Erdei iskola című
füzet tartalmazza az egyik tanulmónyonl részét,
melynek alkalmazcísa az tskolcínkban ús folyík.
Ennek keretében terepgyakorlatok vannak - egy
részének eredményét a tanulóink írcí.sqlból is-
merheíik meg. I{egy üzirok *yöngyvór

Figyeltneztetések:
7. / A gyógynövényeket sohasem szabad nagy

nennyt ségben fogyas7 t ant I

2. / Súlyos vagy visszatérő panaszokkal orvos-
hoz kel l forduIniI
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3. / A syósynövény azonosscígríról meg kel l győ-
zödnt !

4.1 Ne szed jünk olyan helyről, ahol a növényt
kipufogó gcí7ok, vegyt anyagok kcírosít jcík|

szöszös örönrmrronó

Hazánkban gyettyatattó alakú,
nagy termetű rokon fajaiva1
együtt szátaz gyepeken, 1ege-
kön é1. A sárga virágú fajok
közőtt több gyógynövény van.
A tátogató féLékt.ez tattozik.
Teákban köhögés, hörghurut e1-
1en alkalmazzák.

Gémes LászIó 6/8
(rajz: Bagi Krisztina 6/8)

Az öNKÉNTEs TűzoltósÁc rönrÉunrE FALLINKBAN
( I. rész )

Az első csengelei önkéntes tűzoltóság Kőz-
ségi Önkéntes Tűzottó Testület néven alakult
meg, feltehetően az 1953-as évben. Írásos
anyaga ugyanis l953-tót van. Az alakuláskor
vontatható 1ajtoskocsiva1 rendelkeztek, mely-
nek kezeléséhez legalább 4 ember volt szüksé-
ges. Ezt a községháza melletti színben tárol-
ták eleínte. Első pafancsnokuk Sípos István
kocsmáros volt. Munkája miatt elég elfoglalt
ember lehetett, meft több alkalommal is lemon-
dott, de azt nem fogadták e1. 1958-ban a játá-
si vefsenyen 1ajtfecskendő szerelésben első
díjat nyertek. 1959-ben kigyulladt a községi
malom, melynek o1tásáltoz a helyi tűtoltók pef-
ceken belül kint voltak, így sikeresen elo1-



trZEN IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYES
VISSZAVONÁSIG ],/

h.?

Régi csengeIet önkéntes tűzol tó igazolvcíny

tották a tűzet.
1960-ban kisajátítanak egy t926-ban épült

műhelyt, mely korábban levente otthonként mü-
ködött (Felszabadulás utca 11. szám). Az új
szettár higiénéje meglehetősen alacsony 1ehe-
tett, mert a testület tagjai többször szóvá
tették, hogy a bolháktól nem lehet a szettát-
ban tartózkodni. Jó példa ette az alábbi be-
írás a Tűztendészeti ellenőtző füzetben:

PANASZ
1955 július 9-én 23 h-kor

Kérem a tűzol tó parancsnokscígot , hogy az őr-
szobcit fertőt lení tesse kt , vogy legalcíbb ro-
varporral s7órjcík be, mert annyi a bolha, hogy
a7 őrség a4 udvaron tel jesíti szolgcílatcít.

Amennyiben a panaszunk elintézést nem nyer,
akkor a dolgozók nem hajlandók s7olgcílatot
tel jesí tení .
Csengele, 1955. Július 9-én Csókcísi György

dol8ozó paras7í
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A betakarítások idején a szettátban ügye-
leti, 4z általános iskola tornyában pedig
figyelő szolgáIatot 1áttak e1.

Az 1961-es tételes ellenőtzésen a parancs-
nok munkájában sok kivetní valót taláLtak, dz
ő lribáJábőL nem indultak a járási versenyen és
nem foglalkozott kellően az oktatással. A
létszámot 15-rő1 35 főre kellett volna fej-
leszteni, d€ ez sohasem valósult meg.

Sípos Istvánt Terecskei Sándor követte a
parancsnokí tísztségben. 1972-1978 közőtt Tóth
István volt a tűzoltó parancsnok. Vezetése
alatt két alkalommal értek el játási első
helyezést a versenyeken. 

^ 
4/1974. (VIII. 1. )

BM. számú rendelet előirta, hogy a tűzottó
testületeket egyesületekké ke11 átalakítani.
Csengelén ez l975. január 18-án az MSZMP
székházban megtartott közgyűlésen következett
be, ahol az alapszabáIyt megszavazták.

1976-ban az egyesület kapott egy 800 1i-
ter lpetc teljesítményű motorfecskendőt. Ennek
azonban a vontatása nem volt megoldott, mert
míndig a,helyi tsz-től kellett a vontatáshoz
traktort kérni, így értékes percek teltek el a
vátakozással. Többször tervezték vontató jármű
beszetzését, de ez nem valósult meg. 1977-ben
az általános ískolában megalakult a tűzoltó
szakkör 1,8 taggal , melyet az első években Te-
recskei Sándot irányított. A szakkört az
utánpótlás nevelés szándékáva"L hozták létre,
azonban az iskolából kikerülve csak kevesen
maradtak az egyesület tagjai. 1977-ben a kevés
jelentkező hiján a játási vefsenyen nem tudtak
elindulní. A következő évben azonban a for-
ráskúti versenyen III. helyezést értek el.

t978-ban újra Terecskei Sándor lett a pa-
rancsnok. Ő hosszi tűzoltósága alatt a száza-
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dosi rendfokozatig küzdötte fe1 magát. Az
1979-es év túzeset nélkül telt el. Az évi
kőzgyűtésen felmerült a szettár áIlapotának a
kérdése, ahol új szettát építését Íratátozták
€1, de az építkezésből több évig nem lett
semmi.

Molnár Mihály

nősröltE}óNy Az ERINGI úrnór ( I I . rész )

A 18 magyat étkezése este 6-kor történt
S ezt a pont<rs németek igen jó szíwe1

vették.
Volt nagy üdvözlés, barátság, puszí és öröm
Peter Hoffmann polgármester mondot köszön-

tőt.
De mit tegyen a 18 jó magyat, kínek nincsen

feje,
Örült, mint majom a fatkának, hogy van a1-

polgármestere.
ElőáIIt a "vén Márkus", a népünk doktora,
S oly beszédet mondott, hogy nem győzte

fordítani németre a tolmácsok sora.
ÜOvözlet németül, magyaru1, de jó volt

hal lani ,

Nem 1áttak még ilyet az öreg Schützenhaus
falai.

Finom szendvicsekke1, fánkkal és sörre1
kínáItak,

Majd mindenkit a száLláshelyére szállítot-
tak.

Hosszú út után jó1 esett megmosakodní,
De bi zofty senkit sem hagytak sokáig pihen-

ní.
Yátt mindenkit a német polgárok mestere,
Hogy este 8-kor bemutassa hol tesz a" mu-

latságok tere.
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Bevonult a 18 magyat a lratalmas sátorba,
Melyben ezten ís elférnek a jó mulatságok-

ba.
Éhezni, szomjazni bizony itten sem kellett,
Sört és gríllcsirkét mindenkí nyakhajlásig

ehetett.
A németek bennünket kedvesen fogadtak,
Enni- innivalóval bőven kináIgattak.
Hatalmas sósperec volt a grillcsirkéhez,
És egy kis citromnádés kendő a kéztötlés-

hez.
A 18 jó magyar először csak nézte,
Azt hitte a kendőt is neg kell enni ebédre.
A köszöntő szavak harsogva csengenek,
Míg a vendégek szép csendben eszegetnek.

Jöjjetek és nézzetekz szólt Herr Peter
Hoffmann!

- lúegnézzük mi kedves testvér, vagyunk mi
egy busszal.

Péntek regget fél tizkot, jó pihenés után,
Összegyűlekeztünk a szép kis vadászháznáI.
Simbach nevú város, hová buszunk robog,
Yát a HERAKLIT cég, szívünk egyre dobog.
Rögtön bevezették a 18 magyart,
\tregnézzik a gyátat, senki mást nem akart.
Jött az igazgató kedvesen nevetve,
Betessékelt minket a tátgyalóterembe.
Ott mindjátt ihattunk kávét egy bögréve1,
Mely főzve volt az biza szíwel és lélek-

kel.
Csak a kávé marada éppen kí belőle,
Íey 1ett nagyon gyenge, nem kaptunk szív-

dobogást tőle.
A gyátban egymás után dolgoztak a gépek,
Preciz pontossággal nyüzsögtek az emberek.

. Faforgács, vasforgács nem volt ott szét-
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szótYa,
Így készült e1 a trázak hangszígetelő anya-

ga.
Hangszigetelőt és hőszigetelőt gyáttottak

lapokba,
Milliós tételbe, mely jó, de igen dtága.
Hiába 1esnénk el a gyártástechnológiát,
Pénz nélkü1, f& nélkü1 nem láthatjuk e1 a

hazát.
A magyarok jól kicsodálkoztratták magukat,
Ebéd után folytathatták tovább az útjukat.
No, de előbb ajándék lesz minden kézben,
Számológépek és tol1ak a cég nevében.
Ezután jött a kirándulás fénypontja,
Betérhettünk végre a nagy átuházba.
Itt pénzét nindenki kedvére költheti,
Vásárkényszeí nem volt, így hát szemére nem

vethet i
Senki a másiknak, hogy a pénz elúszott va-

Ia,
De 1ett cipő, melegítő, grillsütő és

atanykanala.
Minden jó magyarnak, ki a HUMA-ban ezl azt

vett,
Laposabb lett a pénztátcája, de nagyobb

csomagja tett.
Az esti pfogram 6 órakor kezdődőtt,
Az iskolánál a nép sorokba tendeződött...

Dr. Varga Ferencné

HínnBTÉsEK
A volt Vadgerlés iskola szolgál"ati lakás épü-
1ete, valamint a régi iskola épülete eladó.
|rányárz a nag! épület 700.000 Ft, a kis épü-
let 120.00O Ft. Érdeklődni a Polgármesteri
Hivata1 jegyzőjénéI 1ehet. Telefon: 386 033.
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Fotó-cikkeket círusí tok. Csalcídi, gyermek, ke-
resztelőt és esküvői fényképek készítését
vcíl lalom lakcíson és műterenben /s.

Nacsa Jcínosné
Kistelek, Kossuth u. 34.

TeIefon: 364 541
**r(

SIMSON kipufogók
valamint ETZ-I50
kipufogók a boltí
gyáttónál:

és egyéb SIMSON alkatrészek,
és ETZ-ZS| motorkerékpárokhoz
árnál olcsóbban kaphatók a

Yatga Mihály lakatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon:386 191
*i(**

Mínden típusú szivattyú javítását és ferújí-
tását, továbbá háztáji- gépekhez való alkat-
részek gyárúását (fogaskerék stb. ) várlalom.

Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefonz (06-62) 386 O17
**i(

Eladó a Csengele tanya 178. szcín alattt tanycís
ingat lan 1 hold földterülettel . Vi l lany van.
I rcínycír 2OO . OOO F t . Érdekl ődni : Ti sóczki Pé-
ternénél a Lippai sarki boltban lehet.
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