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öN§Ofrtf,4t\YZÁTI üLáS

Nouember r5-én este tartottc §oro§ ül.ését {l

hópt:iseLő-testüLet . íit:ételesen c kezdás idő-
pon* jára lrotriroecr.{hépes uolt {t tes{üLe*.

.4ht rról is et őt er jeset éseia t ónlójdban ts_el l et t
dönteni , fő napirendt pont nen ueil t ,

Főuid ttita utón a Jq.ét ktstérségi pro5ramhoa
trol ó cscrt Lo.kozásrőL unt ó dönt és* G.g őn}qor-
nrinyecrt elnapol*r:.

kötlg* lzegő etőter.iesatds íyanánt az ts}eola
i1az1atónőjének jutaLntaaása kérdósében dön-
t öt t €k " e6:yhangÚL a6 me€§z.frr*}a.Zva aZ e l Őt er*
j*_,sat és §ger i nt i össee5iei .

íéputselői jauoslat han5eot t el hüLön
e.:}. ooo Ft tsF"olai támagatásra, mtltulcísbdl
ltöl {só5:eineis f tnanse{rozására, ,4z áLLősf o1La-
lds seertnt ar igar.5atónő döntési hotds.hörébe
{ort azib, a }eérdés, a Jaöl *sé5:ue*ésüla tgrhére.

,4 F"öl {só5:ue{ést re,ndelet módosítdsa {rir-
6ly<íbcn több péneü5yi leórdés ny€rt rendeaést,
mint pL, a hormdny álLaL bigtositotÉ póneese-
lEözöA beépf t ése a Röl n sé5:rlet ésünJebe , köganű-

fejtg*etósets- pénzűgyi fedezeténets_ beáLl ítósc a
ts-icdrist oidaLon, tlalomtnt a -ír, sZ, há:ri,#rr"los,ü
.könee,t uégleÉre§ pér.r.ü5yi elsadnoldga.

,4 }eépr,,ri,seLő-te*tület me6rulóla.sgtatta &z
össeeférhet et l ensé5,eF, hapcsán G tláLo-setósi
biaott sá6bőL, ualamtnt & sg.auo.zatsrrímldld bi-
zat*sd6:bót ,ktesők helyeá t az új tagakat.

Egye*értett o testület a PaL5árőr Csoport
}tórelnréuel , fi€ly cLapján a hduotal technil+-oi
felseerelése trigtosit se5itsé6let o lrelyi újsá5
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k-iadásában, reest a.nJ]d6 bigt osit rísc mel l et t .

Dőnt és sgüL€t et t Far6ó Gyul déA csereArirt a-
l anít ása i)íyében. Neitleget t elt tlo l t * anyat erüL e-
te a3? négyeetméterret csöAhent őg építé*i
t el ]r,e&,tr.tatakrltása nri atL, í6y u5yrrnc,lehara naíy-
sá5ú területe* d ínelletáe Léuő építési teleA-
bőL in5yen ha.ptail bírtoleba, mí€ n fennmcradó
régzt a nre5:hat áro?otl úron me6uá*órolt<íA.

TájéIzoz*crttam a &éputseLőinkeL a jöuő éui
pén=ü6yt let l dt dsoleró l , hiszen dél eLőt t Sze5e-
rlen a TÁKíSZ-uáL errőL kaptunk t ájéír"ozitltdst.
,4z előaet€,§ ada*.rr}e. aLapjd,n 3_r nriLL,i-ó forint o

tzözsó#jnk normct íu áZ l nrni * rimo6at ása 
^ 
ptusz lzb.

r3 miLLió fortn* n saemélyi jőrredel ewadóbót
{S-Z-í,4) származó áteng;edett pénaeszkőz, és más-
f éL^k"ét nrt l l tó a 1pplr6,3et t sajőt beuétel. ősz-
seessé5:ében te,hdt a {artalékohJeat ,hb. 5r:-5í
milLió f artntos lqöt t sé1uetégseL számol hatunF-,
ú5ynrtnt az idén. Ag inftdciót sajnos a Pcrla-
men* nenr tlette ft$lteíembe.

fértéis a leépu,ixető.la, o Fels,ecbcdulds u{ecrt
ú j t el ]eeje utee§ közműuesí+,éxél . A 6yor§ in-
t ézkedésre Í5éret e{. t e* t űnle.

,4 httrotnlr:rr ülés u{án sgol+_ds gaerint a
pol gál,mesten úr óta.dot,ü fuatós.hörű döntésethea
arj*crie irón_"-nru*atást d hépzliselŐh" szociális
ü6yeitben.

Tájékaelrltás hangzalt e,l a udlasgt,ár;i Aüz-
rielem fe_rlenréngeiről " ,Sajnrls z5,en ne6at iu
megnydiuánuldsaía" is }z-özs-ál3,ron foro6lnats" {pl. G

;rel *nle5i hzua{ai, t appan,átus auonnal i LeváL-
t ága-}.

Borbél9 -lóesef
j *E1 yző
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I'IEGKEZDőDöTT A KÉRr}őÍvEK FELI}OLGíJZÁSA

Ez év t,avaszán álli össze egy t,ársaság:,
ho§y el-vágezze üsenge}e közösségi felmérésót,.
Á. kérdőívek össztlál t í t,ása LöbL, hónapig tar-
t.aLt. A kíclsztat"L 90CI db í'elmérési ívből közel
5ü x érkezet,t, v.issza. Ezek feldolgoaása most,

van foiyamaíban. Egyes lómakörökeL külön dol-
gtszzllk fel, ebben a számunkban a íájékozLatás
és nyilvánclsság keriil srrrra

í. Tajék-ozot t -e ön a *eLepülésen történteRről ,

ae önF"orrnányxat munkájáróL " dönt óseirőL?
jói 

"5Jeögepesen í43
nefi tJ{réiyoJe *rijékceot l eot
A számadaíokhól lát hai,juk, hogy a válaszadók-
nak közel a fele nem iájékozcrt,í a Csengelén
t-ört.éní eseményekrő1, és csak nagyon kevesen,
nem egészen ó Z-uk jór informálL.

e. iia nem tcrt jcl kiet é5ítőne}e a
mi lyen módan jcrlasol ja ennek
(röbb uáloeg is lelieásé5les" )
tőbb trírdető*ábla {tanyán is)
hon5seórós autó
t öbrbsgört fcl Lug3sűL és

tőjékaztcrtást,
bietosit ár;áti

helyt újsár
leábel téué
kópui.sel ői f o5adóóra
e5:9éb; töbt} ho;n1szőró
*artolnras, nyiludnos önkonnrónyarrti üLés

í24
35
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l..c.5iii}:ben d1 ,i.ötibsanri fa}l,rgyiílÉ*;t, és a h*lyi
ú.jságr:t, .jt:J űi_t,f*},: m*:g: !*gfrrní-,osabb t,á jákozt,a*

;,ási i*szkö,":rlek. l'tiv*3, az *nk*rmárryuat,i íör:\íeny

csak évi egy f;rtr_rjg},,iíl{i,§i íl" *}í", ígl, rárlli, a

ilstlngei"rr í Krónikára lr,:hgL a J r:gnagyabtr szük-
§á§,Á kábeltóvé megvalósí'í,ása i_Lye,n kevés

á,r,di:klődás meii Iet,t, n*m r;a-lósí_t,hat,ó mpg " sői:

v,*-,lt. ci_lyan c,xt,r:óm kí-vánság is., h*g,1 aa a f;l..

n!iil:i.i-ágr;l is i,*r jerJ jen ki, 15 X-ul< lriányr-r}*i3

.3 }répvisq*].ői f'r:gat3óórákat, } ít,z új képrrisel,űknek
g::dr*mes 1esz €z{:]í1 e J-g:nnclo j_korlni,rrk,

J. Jsffigrt-r: Őn ir {lseng*l*i áróne }a"á,t?

i5en" *ltlcsnnt a:i4

i.6;en, h*rl il.úttd,ífi róln rJ,{}

rt,r:ni i.grtlgrent ",í1:l

Ehheu a kár:déshez l{{_]í nregjegyzésf_ f"űzt,*k a

lséí,íJőÍv*}.*n. L"., egyik ilrí íría: "S]ajnc}t="' Á

másik: "Egyszer sikert,zi-t, !,trszzá,jrit,nom ósjónak
t.al;§It,arnr. rírdt}nteg lenne eseíleg előzet,,es; fe],-
nrérés aiapjárr t,öbL;eí nyr:rnüat,,ni, és a h,t-_rlt,Lran v,

vaI.tmiiyen más mrlrJcrr eJ- ji,rt,i,aíni í}á ó::r:teklő*

dőigngk-- " ÉrrJelkes vr:],i az., :rmíkcrr megvízsgált,am

,}a újságn,L. nem :Lsnrerők él*t,knrát,: n€,sy rÉsziik
t"_ir:*nér:es f,:i.itt.a,l, vagy ö* É\, i<örüli nyugrlÍjas"
}iindens3set,l,e ct*lgzgríí J-egz propi:rgálrri, hogy mi,

inóclrn lehet. a Cs*nge}ei Kr,ór"likához hozzá jrrLrri,

.,,í. líoj.i r:lr_:ti-*ít,ü síitt,,esgrr bgnn,e€ {3'őt}h uál,tsz ts
i:dfua* ó, -l'

}tő;őssé6íg_rt gs;l-t"**i pnt i t iha,

&ellri teri_leh
hőr n;v,é&_fue l t rsrnteirr3,r;ir

re6
.:> I§

r 5-F



hel3i szokások, írcl5:yományoft
{t t ál.ő családok, embereJe, iörténetei
seoci átis, e5észségü5yi problémdk
k"öghag enú i nformáct óJt

5yene}eo l da l
hert ésaeti tanácsadó
spo"t- és Jeul t urdl is inf ormáciők
f aLullapcso l at olt
e1yéb: közlekedést informáciő
őseint e t ájékozt, at ást
foly, }"épre1ényt
családi eseménve&,

6. Ha t5:en, milylen.minősé5:ben?
adhűta. )
anyagrrt syűjtenék. seerueznék
írnéle' bele
suerleesgt ené}e
h,í.rdetnéle'
seámíLó5épbe írnánt
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Heg.jegyzések volLak: "Minden akt,uális Lémáról,
igazat szólva és szellemesen! ! t}gy a krit ikát
is. A "köpdöső" st,ílusü nem viselem ell ! ? ".
"Nem t,artok rá igényt,, más jellegű újságokat
crlvasom. " Á süat-isztika magáérü beszél . Az
elkövet,kező időkben tudjuk, mire tartanak i-
gényL az crlvasóink.

5. Részt t)enne-a az újsó1 munkőjábanF
i5:en 55 nen 36ő
Á várínát t,öbben jelezLák azL, hogy részt, kí-
vánnak venni a Csengelei Krónika készítésében,
enne,k csak örülheLünk"

(Több uáLase is

O

e4
í
a
B
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ny$mdfii ilur.ls.it s86,itenént
rós;gt r:enné}s, fl ter jesrrtésrr§n

J
_rB

A üsengetei K::óníkának sok íróra lenne sziik-
sége, így különöseln örülök annak, hogy 2* tő
j*}ezt e ilyen haj}andóságát.. Á íerjeszíégre is
gokan jelentkezLek, ezérL meg kell majrl vízs-
gálnunk az újság Lerít"ásÉnek új ]"eheLöségeií.

Á közösségi felmérés kérdőíveinek feldolgozása
fr:Iyüaüódik" azL a Csengelei Krónika hasábjain
közö].nj. ftrg.juk.

Flcr]_nár Hihály

FHt,ttíYÁ§

A Csengelei- Krónj.ka gaerkeszi.ését i"árgadalrna-
sítani kívánjuk, *z'érL kórjük aaokat a sz*mé*
iyekeí, at<ik a közösségi fel_mérés kÉrdőívén
jel-ezték aEGn szándókukat, hagy a frsengelei
Krónika munkájában róguüvgnnánek, dE a nevüket,
ás címüke{, ngm {ünüet"Lók fel, azL tudassák
a,z rüjság szerkeszt,őjóvet" Leheü szemé}yesen,
l,gvrÉJ_hgn {Csenge3 e, Fglszabadulág u. í1" szám}
vag? telefonan {3fiő 0Z{}}. }ta a munkában részü-
vevő saemélyeket gikerül fe].mérni, akkor §iesa-
takíüjuk he]"ő].ük er Csengelei Krónika gzerkesz-
t"ő hi_zott ságáí. , Ez a üestiilel" Iegz hívat".ot t
elttönüeni mlyen üémákkal- fogJ.alkoz,r.un'k az új-
ságban, ki írja fire§ aE egy€s gikkeket,.

l{ol-nár l{i.hály
- - -.-,\. ---.-r ia
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AZ Et,§ő NÉ§Y ÉV TAPASZTALATAIBóL

Besaól 5e*és Tóth Ti.bor önkormónyaai l képurse-
l őpel

}legérte-e a négy év munkája, amiü képviselő-
ként vége,ztél? Yáratlanul bejelent,etted, hosy
csak indulgz újra a képviselő válaszl,áson...
- Sok t"apaszt alatoü szerezt em, -nemcsak a fel-
színL táühatLam.. hanem a "miérüek"-re is vá-
laszt, t,alálüam. A feladatok elvégzése nem a mi
feladaüunk voll, hanem a Polgármesteri Hivat,a-
1é: javaslataink, hat,ározataink alapján. Ezek
a haíározatok - jegyzőkőnyvekkel bizonyítha-
tók -, sokszor csak időt,ö}üés szinüjéig jutot-
tak el. Amiért újra jelölteüem magam} talán
azért is van, merL íudom már, hogy hol bújnak
el a hibák.. mit hagytunk félbe. Reménykedem a
helyes t,örvénykezÉsben, a kormány és a parla-
menL helyes dönüéseiben.
Sok vihart kavarL az "F" kal-egória- mi ig gz
t-ulajdonképpen?
- áz "F" kategóriába eső dolgozónak magasabb
fizelés jár. Köüelező és adható formája léte-
zik. flsengelén mindenki az adhat,ó kaLegóriába
esne, melynek plusz havi 8OO0 P1 + 44 % TB-
járulék fedezetéü a központ i kormányzat nem

vá].{a_ lía fe}. A javasolt" 5 főnél a különféle
vonzaLr:kkal közel í millió forint bért, igé-
nyelt volná, ezt a kölLségveLés nem bírta el.
Hi a véleményed a pedag,ógusok munkájáról?
- Nem hiszem, hosy a faluban sok ember jobban
tíszt,eli a munkájukat, minü én. A jó pedagógus
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egy éleüre szóló §zemléIeüeü, emberí üart,ást,
az éleühez szükséges renget"eg információt,, a
üudást minden téren ők adhat,ják. Én még a Papp
Istvánné süílusú tanárclküól kaphattam a neve-
Ióst, az okt"atást. Nemcsak haIátukig t,isztetem
ŐkeL.. utána i§, míg élek. _Hindegyikükre szí-
ve§en emlékszem, akik hivat,ástudaLt"al próbál-
Lak bennünket értékesebbé tenni. A t,iszteleLet,
nem kj-vgszekedni, kiérdemelni ketl!
A mai pedagógusak közötü nincgenek ilyenek?
- De. Terike néni még ot"L van, és még t,öbb új
kiváló képességlű pedagógus. Szakmailag víszont
nem üehetem, hos}, véleményí formáljak. Én
örülnék a legjobban, ha it,t í! kiváló hiva-
Lást,udatüal rendelkező pedagógus lenne az "F"
kaLegoriához.
l{éhány képviselőt - köztük üéged is - a "Doki
bérencének" emlegeütek. . .

- Én az új képviselőkre nem tartanám íllőnek
hasonlót ragasztani. Nem .t,agadom, hogy sokan
egyet értettünk vele, tőbb dologban, problémá-
ban. őt íg:azo}ja aa idő. Volt,, akinek 3 évig
nem volt véleménye, ő mellé vagy ellene neín
volí miben állní. A Doklor urat képesnek tar-
t,ot,üam mindig: arra: hosy ezL a falut fel t,udja
rázni, előbbre t,udja vinni. Tervei sokszor
elérhet,etlenriek tüntek, de más,falu meg meg-
valósítoLüa. Azt- remélem, hogy nem következik
be az a jövő - amit jósolt -z hosy be kell
deszkázní egyszer majd az ablakokat,, mert nem
Iesz a házaknak Értéke már, nem akar senki it.i
élni, ha így haladunk. Ez a következő polgár-
mestereken és képvíselőkön múlik. Én mindig
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önállóan dönüöt,tem, és ha lehet,őségem lesz pá,
szeretnék is.
A Faluháu ú8y t,űnik, olyan, mint e§y meny-
asszonyi ruha men}.as§zony nélkül. Hol a meny-
aszzony?
- Olyan fetelőtlen íerveztet,és t,örlént" {nem a
képvíselől< régzérő1), rrlyan srrk haLáridő és
gaerzőclés módosíüás, hogy az erre szánL anyagi
fedezet,et t,öbb mint háromszorclsával íútléptűk.
Ez a löbbleLkölüség ol<ozta, hogy még nem isa-
zán működik. AlapfelaclatkénL működik a t,orna-
t"erem, de csak egy jó népműve,lő Ludja igazán
hasznossá üenni. It t" még a ráfizet é§ §em olyan
nagy gond, h& a falunak a kulür:rálL szórako-
zását, a szabarliclő hasznosabb elt öltósét biz-
t'osítaná. Nagyon sok előadásra lenne szükség,
klubjellegű működásekre. Alg:yőn járva csodá-
laLos klubélet,nek lehet"tünk tanúi, és ez, nem

csak az épület,en múlik.
Lakossági vólemények szerinü a gzociális kér-
dósqktr*ln sokszor vit,athatóan dönüöüüetek!
- Suerintem igyekezLünk minden kérelmgzőnek
segéJ_yt adni, sőí még olyannak ís javaso}tuk,
aki szorinLünk valótran rágzorult., csak szé-
gyellíe vo}na kérni. De továbbra sem javasol-
nám a segél.yek odaítélését azoknak (most bár-
mennyire az igazságosság hang:ján néIíat,lan-
kodnak. . . }, akik a múIt-ban is minden leheLő-
séget kihasználtak a segélyek löbbféle fajLá-
jának egyídőben törüénő felvéíelére"
A módosíüoüt önkormányzat,i t,örvény lehetövé
üet,t"e a képviselők díjazását i.s. }ti errőI a
véleményed?
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HÁHó, rTT A HIKULÁS !
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Bagi KriszLina rajza
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tm6fiíYó A IfrKüLÁS §ÁLRá

Ig94. december 3*án mi,nden kedves szülőt és
gyermekeiket várunk a í,ornateremben rendgzendő
mikulás bálra. Áhol sok órdekes műgorral üa-
iá_lkozhatnak, amelyet a í,anulók adnak elő" A
bá].at, a 8. oszdályosok keringője nyit,ja meg. Á

üanáraj.nk nagy gonddal kóczített,ek fel_ a mű-
fiűrra minket, amiérü sok köszönettel tar{.trzunk
ne,kik" Á belépődíj csak felnőtí,ek számára
szóI.. amely 1§O Fi,-ba kerül . ha ebbŐl befolyó
összeg a íanulók karácsonyi ajánd6káü fedezi""

}íindenki-l, sok szeret-ettel várunk és remél-
jük megtiszüelnek lát.ogat,ásukkal.

Kővágó Éva - Béres Hárüa

FOG_ ÉS TESTÁPOLÁSI VERSENYEK

r.

Idén is megrenrlezüák a fog- és t esLápoJ"ási
versenyt. Á v*rsenyzők nagy izgalommal. ké-
szültek, Ez láíszot.t a hangulaLon is. A fel-
sősök versenyén aa első versenyszám a íoLó
vo}t, amelyben srrk érdekes kérdésL íeítek fel.
A medvecukrrr errés elég br:nyolult, volt,, mivel
késsel és villáva1 kelleüt" eIfcrgyaszt,ani az
áde,sséget.. EzL követte a re jt,vény. melynek
megfejt"ésében a COLGÁTE címer szerepelt," lilajd
* !,=jivás követ,kezei,í, melyel Fekeíe Firoska
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nyerd mes. Ezuüán egy kis fejt,örő volt, amiben
a fog rászeit" kellett fe}sorolni,

Végül az, összesít-ésben a 8, oszt,ályos 1á-
nyok (Hegedűs Timea, Kurucz Ánita., Nagy }Ióni-
l<a) szerezLék meg az első. helyet,. .Másoctikok
holt,versenyben a hetedikes }ányok {Hagony

Andrea, Feket.e Piroska, Krizsán Flária} és a

nyolcadikos fiúk (Haraszti Zsolt, Hinkó Nor-
l:erí, Bazó Béla) }eüt", harmadikok perlig a ha-
todikosok.

Szívbő} grat rrlálunk nekik!

Mag:ony Ándrea

Aa alsósok versenye november 23-án déluLán
két órakor kezdődőtü. Nagy ízg:alommal várt,uk a

zsűrit .

á versenyen t,íz csapat vr:Lt régzL, Az első
ver§enyszám az volt, amikor két Láblát kel-
let,t-, egy pirosat meg egy zötdeü felmuLaLni,
Ebben mindenki két, ponüot, kapotü. A másodiktran
Leriteni ke}tett,. Ebben Rényi Virág csapaüa
győzöt ü t,izenkilenc pont,íal. A harmadikban
ragaszíani kellet L, amit, Csáki Laciék nyert,ek
meg húsz pont,t,al.

1iégüI a üízes csapat {3/C.} győaőLL,
Izgalmas jáiék volí!

II.

6émes Aranka
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}íazsolás kuglóf

Hozzávalók: 2ü dkg liszt,, tü dkg vaj, 3 db
tojás, 2 dkg éleszLő, 1 dt Lej, 5 dkg porcu-
kor, 1ü tlkg mazsola, 1 cit.rom reszelü héja,
t12 dI pum, csípeL só.

Elkószít,ésl Á mazsolát, megmossuk ás rumba be-
áztat,juk, Az éleszLőtről langycrs t,ejjel, kevés
lisztüel, kevés cukorral kovászü készíLünk és
melegen kelesztjük. a vajat, a cukorral habosra
keverjük, majd a 1iszt.et háromfelé oszLva
mindig egy-egy Lcljást" is hozzáadva hozzáke-
verjük a vajhoz. Hozr.áadunk e§y csipet sót,,
ezut,án kézzel vagy roklot-géppel jól kidolgoz-
auk. Végül hozzáadjuk a megkelt kovászt, a
beázLat,oüt- mazsolát. Mégegyszer jól kiverjük
és kivajazott,, líszíezetí kugl_óf formába önt-
jtik, meleg helyen keleszt, jük. Ha megkelt,
forró sütőben megsüt"jük. Szit*ára r'agy rácsra
borít,juk és pr_rrcrrkcirral meghint jük.

Szabó lldikó

ü § l] t] ü n 0 tr n n ü H l] E n t]t] tr tr tr E tr n B t] t] t] B g n tr t] B n B tr tr n B E tr t]t] t] n tr

SULI FIRKÁ
}(észílr o. (lg.I.B.E., cL Cserrgel*r" íf ;<rl,: B<rr,áti
Egty*süL el e.
összeáLLilóLl{r: Eozó Bé!,:r

n n n t] r] t] n B B n tr} ü B n tr t] tr E] n tr n E tr n t] t] t] n n § B ü t] B E ű D D t] lf I] o D t] B L}



- 7!

Ha megválaszt,anának, Lovábhra is t,ársadalmí
munkában vállalnám. Ha erre sor kerül, lemon-
dok a t,igzleletdíjró} az iskolai számítás-
+-echnikai és az idegennye}vi képzés javára. .

Hogyan láüod a falu jövőjÉt"
Fejlődás lesz, ha : -

1. .AkLív, józan gondolkr:dású emberek, eset,leg
szé].esebb szakt,erüleíen képzett,ek összefgonak
a falu fejlődéséért és a lakosság őket, vá-
1aszt-aná.
2. ölyan polgármesterek, képviselők vállalják
a vezetést, akik képesek egyéni, önös érdeke-
iket., szeméIyes sérelmeiket a köz érdekáben
félreLenni.
3. 01yan emberek, akik már bizonyít ot i,ak az
"életben" i§, felelősen tudják vállalni ezL a
munkát is. Hegvan a ráláLásuk a falu múltjára
is. Tudni kell, honnan indult*unk, mik a lehe-
Lőségeink, akkor a kis eredmények ís örömet
okozhat,nak. A képviselőség e*gyébként is egy
szolgálat,. amiü íöbb ember kívánságára keI1
jór ellátni. A képviselőségeí ne csak kiemel-
kectési lehet,őség:nek tekint,sék. A falu e].nép-
t,elenedésének egyík fő oka lehet- a rossu ve-
zetés és a szLéhúzág az emberek közöíü.
Szerini.ed milyen kimenetelií lesz a váIasztás?
- Én faji és orvosi hovaLariozás megkülönböz-
t-et.ése nélkü} kívánok CSEI{GELÉÉRT tenni . A
négy óv jegyzől<önyvei is bizonyít,ékok err€. .{

személyeskedés még nem községépííő íevékeny-
§és, ahogy a falugyűlésen néhányan gondolLák.
Bízom abban, hogy a képviselőknek je,lentkező
t,ársaim is elgondotkodnak ezen.
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Több régi képwisető nem indul újra § wáI-lra=_
táson. tti ].ehet, ennek *z ol<a?
- Snk nem indu} újra, mert, elfáradt,, vagy kő-
a:el dabált,ák meg ők§t*" Pedig mind a kilencan a
faluérí inclultunk négy évvel ezelőt,í.
t{it kívánaz €nnek a fal_unak?

IJtaL Kiskunmajsa-Csen§ele közötü" PortaIa-
níLot-L utal minden belterület,i részen" jó mi-
nőségű utakat, küllerüleLen
- Nagyobb közbialtrnságoL a lanyai lakosságnak.

Sok befektetőt,, vállalkozőL a hiányzó szük-
séges kiszolg:áló egység:ek lét,rehozására (pt.
TüZÉP, tlenzinkút,, műszaki bcrlí}.
* NyugodtaLrb éIet formát"

Sok kellemes esLét, a Falrrházh,an.
- Gyarapodjon a községünk lakossága.
- Továbbá kíváncll< a falu lakosságának minden
jót, hosszú és egészséges éleíeí, békés egymás
me1 let.t- élésí.

Ha úgy órzik, tudLam és t udcrk önökért" t,en-
ffi, akkor r:l:í leszek azok közöít, akik képvi-
selik önöke1: a kövelkező négy évben.

{-r *Iy}

TELJES ,4 llÁLASZrlSJ LISTÁ

Noue"mber, er*én Leeárutt a? ön}qonm<ínyzrrti

,4 december r_r-i uáLasgtríson a ]eöuetlaeeőh tn-
dul noh;



Polgárnesüer jelölt ek:
Árvaí Ká].mánné (Bartrrcz Klára), Bencsik Fe-
rertc, Kun-Szabó Tibor, Sánt.a Ferenc,

Képviselő jelölt,ekl
Bencsik Ferenc., Bitó József , Czal<ő Ildikó,
Déne,s Balázs, §émes Áníal, ifj. Gyovai József ,

Harkai IsLván, Juhász József. ifj. Kiss Fe-
renc, Krizsán Sándor, Kucsoráné üsókási Gab-
riella, Kujher Ist,ván, ifj. Kuklis Anclrásn
í*un-Szabó Tibor, |lolnár Ándrás Tibor, Nagy
Gábor, Rényi László, SánLa Ferenc, SréIl La-
jos, Szőnyi. rmre, Tóth Kaíali-n, TóLh Tibor,
Törköly Aranka, Túri rstván, Yalkovíts Antal,
1.=arg:a László, Vincze János, Virágh Sándor, id,
Yörös Rudolf.

Frarrczia Jenőné,
a uátasztási munhcbt zottsá5

ueeet ője

YEHDÉ§SÉGBEfi .{. lloLLA}ID ZSARIiKHÁKL
úüi jegyzetek Y- rész -

Egy csendháboríió Lársasághoz érkezünk,
Gyorsan kiderül, hogy eg:y srác ünnepli a szü-
letésnapját nápes t,ársaságsal, a lakásában.
Igencsak nÉznek rám, ki leheLek. Ftikor meg-
t udják, lekeze} vellem az ünnepelL. Pár inLő
szó és megyiink lrrvább.

Fleginí egy küldés. hz ri{: szélén vár ben-
nünket a bejeleníő. Egy kocsj.haz vezet minket,
melynek világí.t, a íol.atótámpája és a hely-



t:r+..jtrlaő,jc. Á jármíih*r} e.g,v jil.,rt*o, f'óg,f'i ir1. Érr

t_i;r,ökrre lc ng:ar*m , csak i<ésőbh cllrti } i< j" ., h*,s},

rn.tTol*l<r:i, s- l<ni:*i ha], eJső i<er*kárői hri;,inyxík
fi rgr:mi. F{dbá.ny s:rr:d, viiiíanak " nra jrJ .a rcnclőr
mr:§ .=k":nj.:r hj ] innsellrr:i_, tjr_._, frf-jm ertgedi " Á

rr:rlrlő;, i<r::,!, } rg! ne rrlckr:y, a kegemt,e nyr:m ja á r,úr:t-

iámp.lt. ós e,gyii,í,-i, ir;it.rab j _-l"incse "i i.k fi rjc] ik*
\.,c.lrtl:*_. " m,:l jrl !_-let*.tts::iqr:3 ják ,.* járőrl<cl*sr hát.u } -
j;rh;r. Pri:bajnm rn*gt,rrclni, mj v*lt, " prcrlrlr,:ina,

dr: i:l h+?..l ;i.nct i<n1.3cg:: minttig csak ;,rxli, mcr*ja.
hr.i§)' i'i n}itT'{:,ll{liű i r,+írzs,s , ,!",,,I i,it,t,rn":ht,,,i, l;;lpl i -
t.;.ln\.,ss;.lg: fi:grla,jái:a rli.*l*,;zi,1}<, .{ f,cj j tlgu i*d{.3n ii
r.i:nr:lő:,;:lc .l.srt.*szik ;:!iíjfit.f}]-}.,;t_i }<n?", nt;,:"jci 1 j í-'i"t".* j

nrr:g;,,"iink í'r:l_ a 1*gf"r.rl,síi s;r j l"l!_-i"c. §,_tld :ji§ t;,,, k;ő-
:,ii1.,i. *gy*ni-i:h,rs, ri* r.";ij } a5i n*.1 lsii.i-:l cil"ici" hötgy
f'ngari hgnni!n}l* i. , tlk i:l í,'*g*risr:'í< . A m*ro}<l<ói íó1
*j.vet.t, di:l.gnl<ai egy l;*í*f'*r}:cr t"ilsziis." ma.je! a

.4 J.l§rirr ü$_r,re i r:t .,,:
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a részegre rácsrrkják a vasajtót. Többet nem
t_.örödnek vele. Á holland rendőrök a papirmun-
kát, egy külön helyiségben végzik, én az ügye-
leLen ácsorgok. KerülgeLnek a jövő-menők, de
nem mondja senki, hogy ül.jek le. Yégül fogom
magam és leülök egy székre és nézem az RTL
i-eL. Éppen egy horrofilm megy. Fé1 kettő felé
.,,aí] vege a filmnek, adcligra végeznek a papi.r-
munkákkal is. }íegkínáJ_nak szendviccsel a fo§-
dás }ányr:k., de nem vagyr:k éhes. Kávét azérí
iszom, meri kezdem álmosodni. Fél óra dumcsi,
nevetgélés ut-án megyünk le a földszintre. CItr;
már r,árnak a masyar kollegák. indulunk a szál-
lásra. Gt.t még megíszunk egy-egy dobozos sör:t.
majd 1efekszünk.

Yasárnap

Fél nyolckor ébredek. ígaz, hogy az óraál-
lííás miat,t egy órával Löbbet, aludtrrnk, de még
ísy j,s kevés az 5 óra alvás. Á szobaüársam is
nehezen kel fel. Szívesen pihennénk. de menni
kel1 reggelizni. Á mai nap városnézésre van
íervezve" Előszőr Rot,íerdamba rnegyünk. Egy kb.
1ü0 m magas toronynál állunk meg.. de sajnos
nincs érüe].me feimenni. rnert az egész környék
ködbe van bcrrulva. Á vizirendészet et keressük
fgl. Á szokásos kávézás r_rtán bemulatják a ha-
jóii<at". Á legkiseLrb is különleges, a vízné1
könnyeblr anyaghól kószült,, így elsiillyeszt,he-
Let,_len" Egy nagyabb ha jó vizágyrivaJ, és pán-
célzattal van ellátva. A magyarázat szerint,
erre neha szül*ség van. Egy másik nagyobb ha-



Egi: t rnger járó ircr,.}ó {! lrfi.+ ű L imns jeónt éirere ts,lr_e l,

._jnn.alr rn*grnr: t.;:.t..jáil -:3 rnr:it.*r,j;lt,,., l § hr:ngerr:"*=s,

}! j.nrjijin iia.jri.jr.:i< Éxü§i§:r t_.gfihn j_}táir;r_1 i,liií, 1:.ri 1;líva.
1.1;:n t c].*lf.lx:, rÁdint,*].cl-*ir. r;:rlal,,*tL_r.'." ná.tr:k

su t,grmdsilínt,es, & h*rnui..aió l<öxiien bl:várri=nciő*
rnk pa}<r_i,lna},; a p*-ri,"*n. Lzt- nrr:rrdják.. h,:sy es},

ha;n ai ját, vizs6a3" j.áir ;:it", \riin-ü raj*.;,r cssm-
pés.lrárri . h t á jéi<crzf-;lt,ó ut án mr=5irrí kávé*
z:ás_t.*á*ás, É;;_*p m_-i.rrcii:i"lki_ e.jándélcíi;l €}§y renrl_
őr,seg:-i ha jós p*sat,elr"t,. l,ti mí]sy"$r renclőrség:í,
lr.:rr,,jg] zést.. errJun}c n<lkii<. TÉr,,()xás kciztign íflós

ilf,.ánl:nig i.s sr.:r]_arlnaig, hc,g}, itcljrlnk rnÉg €s}rci*

,9 l<*l,*t,};*ző á}.i.*márs ;-1 r{rr-i,flrfiir$i kikö,i,t],
F.gy t.öblrsgini,es sót-.:h.n;iói,.:l1 nir.it-,at,já}c b{i szá-
rnttni<r;r. E]öszí-ir ;t n}r-it,rrt.i f'l:,t*fi részr,r:, ii_l iit-tk,

}líg ;:r ha;fi e} ni]ffi írrr*tlJ_.. n j-n**; i"g hícleg, Se

ut_.án+i i.gcncsek c3idergilk, Á dr:relkí* k*j.,1"ngamr is
la:-u nt.t., í§}, i<et,t,*n -1 emcrní-ürl},t an a],s* s;:: j nt,r*_

ELt íl.!.:lr t.e }. jclsen zái.f . " i*nr:,!_r*n i!vtlgt=ir}*il! . Biij"ó*
k*-nt, iiz*mn:]..

l!í*"l má* i'ti"htl.y
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nri ü{B}ttilto*in tr sztlÁil},flKnn ustwÁrt

P. §zt,ankai rsiván Szilás ferences saeTze-
Les 1994. november 23-án, éleLének 82,, pap-
ságának 51t. évében rövid, sqlyos bet,egség uLán

ez tírhoz t-ért
hzóletébőI2?eszüendőüCsengelénekadot"t,

a szó szorog érüelmében; ő valóban szolgálta a

köaség népét,. 195í-t ő} t9í8-ig lelkiaüyja,
plébánosa_, g§pere§e az itt- élőknek, Még Ba-
1ástyárólisscikszcrrvisszajött".Temeüett,,
gyónLat"ott,, treLegeket ellát,ot,ü, Gyermekeket,
vit-t,ek inrsazá keresztelni, áldozüaLni,

A Ferences Provincia hívó szavára 1989-ben
visszaüért, a ferences nendbe és a Szeged-al-
sóvárosi t eimplom plébánosa lett"

§züankai aíyáí szerénysége, jósága, áldo-
zaíkószgége, szelídsége a rendalapító assisi
Szent. Ferenc mélt ó utódjává Let,t,e , ŐL min-
denki szereLt,e. Köszönésben őt, meg:előzni nem

lehet ef,ü, Á.kadályt nem ismert,, kerékpárral,
dongóval, később motorral járta a homokgiva-
Lag:os ut,aü, lrasy sárt"engerrel küszlcödve jötü a

t,anyai iskolákhaz, hogy elsőáldozágra elő-
készítse a gyermekeket,, a legalapvet,őbb hit,i-
gazságokaí a le}kekbe plánLálja. Igazí pap

volt,, fog:adalmának üiszt,aság:, szegénysé5,
engedelmesség: - maradékt"alanul eleget, tett-,
Szerzetes üestvérei póldaképe volt,,

Szeged-alsóvárosi templomban november 28-án
Syulai Endre püspök úr kb" 3ü lelkipászLct
segédlet,ével muüat,ta be a gyászmisét, A, nasy
t-emplom megtelt, hívő néppeJ-, akilc a középen
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felravaüalozott, t,iszüelü és szereteüt, at-yátó1
uLolsó bricsút venni seregleüLek össze.

Szegedrő]- három busszal és 20-25 autóval
mentünk Jánoshalmára, ahol örök nyugalomra á

csalácti sírbolüba helyezLék az at,ya t,est,ét,. Ez
a t emeíés inkátlb égi születésnek neveahet,ő.

A cseng:elei. egyházkózség nevében a sírnál
líagyar }tihály bácsi búcsúzoi,L szeret ett,
Szt,an}<ai aüyát,ól- Hálás szívve]" köszönte meg

mindazü, amit Csengeléérü íeít. Elsős<rrban a

lelkekért,, de a l<özség előrehaladásáért, is.
Gyönyörű koszor,úkat helyezt,ünk a sírra a

csrangeleiel< megemlékezéseként.
Isüen f izesge meg Szt,ankai at"ya jóságáí !

Frányó Károlyné

,4NGOL VENDÉGEK CSEHGPLÉN

Nnuember e7*én Csen5,elére látagatott Harion
Hor!on és John Groyson mo.1yaTországi uer"d"é5-

Lótóiual. Flindketlen közössé6fe.rl esztéssel
f aslat,kozmak Án6L tában. Iloezámk & csen5el et
közössé1felnrérést u_égzők hiu*ti.h me5: ő}.et ta-
pasztata.tcserére. *íint me5tudtuk, a íl<özössé5i

felnréréseA Na6y Britanniáh.őL indulta,h let és
mór ,{a5ynrorszá7oa i.s *öbb tetepütésen el-
késr-ítei té}e. Ae is,b_ol ábam me5,rendezett jó
hangu!.atú beseét5,etésen tájékarLot tule ő}qet {t

felmérésünicrőt és 0 *elepülésrinleről .

}, Lí
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HÍRDETÉSEK

Csen5elén c Pelgzo'badulás u. íg, szám clat t o
f,inct bol t &z aLábbiahat kínáL ja: s,í.kesztyűk
55o ts*, hót aposó r4ga Ft , sport zoRnik r4o Ft,
gyermeh alsó {3 db-osJ z65_' Ft, Diadóra női
ioltlsabdt 45ao Ft, férfi toLLkabát 35ao Ft,
fárfi pízsama 5Bo Ft, 6yermek leabátkrík _r5oo

rt-tóa a83o ?t-i5, sapRo E50 Ft, 5,yermeh
csíarnc 79a Ft.
Sgene* et * el elcir juR lsedueg uásárlóínkat !

tirtesíLem a lakosságoü, hosy a Csengele, Csa-
torna u. 2, szám alat,t, megkezdt,em adóLanácsa-
ílói és könyvelői t,evékenységlemet. Esténként
személyesen a fent,i címen, napközben a 38ó L32
íelefonszámon vagyclk elérhet,ő.

Czakó lldikó

Ér t esít em 0 t isgt eL t, L ale.ossd-
60l, hosy I9g4" jamuár r-tőL
teherfr,ruaroeással bőuüLt a te-
ué&enysé5lenr" VáLLaLom nettó 6
tonnc teher száLtítását &ül-

ós betfől dön e5yanónt.
Táth Tibor uáLlqtkogó

Garancia felelősség-, casco-, lakás- és va-
gyonbi.zt,osít,ást köüheL Cseng:elén. RészleLes
tájé}coztaüóva]" állok a t,iszüelü ügyfelek ren-
delkezégére. Süli Lajoné

t,elefon: 38ó O44
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VáLLalofi fotó és utdeó fettlételelq F"észítését
{es}eüelőle" ia}+odaZmale, csatddt esenrén9ele stb. -}.

FoLó ctleke}set órusítots,. ;lmatörf r tnr }tidol 9ozős
? nap ala*t" r8 Ft,lk-ép áran.

.Nacsa Jcínosné
á'isteleA, Kosuth u. 34.

telefon; 364 54I

Simson kipufogók és egyéb §imson al.kat-
részek, valamint ETZ 1§0 ée ETZ Z§t moüorkg*
rékpárokhoz kipufogók a bolti árnál olcsóbban
kaphaüók a gyártónál:

Yarga Ftihály 1akatosnál
Kistelek Tanya 34§.

t.elefonl 38ő 191
aaq

}íinden Lipusú szivaLt,yú javíüásáL és felújíLá-
sát,, továbbá házt ájí gépekhez való alkat"részek
gyárLását, (fogaskerék st b. } vállalom. PB-gáz
szabványos csat-lakozó (pörkölőhöz st,b. ) állan-
dóan kaphaüó.

ffénes Balázs váIlalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3 -

telefon: 38ó Ot?
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A C*erigeL ei PoI gór,Őr, Ceopcrr i
t árrlogai ói_ rrclk L crp j cr

tdi crd j a: CserrgeL ei PoL gór őr Csúpc'r l
FeL e,L ős ki, cr.cló: l{ucsor,cr Pél er
§zerk+sztő:' MoLrr dr h{i},óLy
§zarke,szrősé91 : Cs*rrgeLe, FeLszcrk,crdu|Ós u. í1.
§okeuórelsí,t j ci: PoL górrnasteri Hivcrlcrl, *serrge,Le
Sokszól.ó*í, L tisért f eI eL ős: BatblLy Józs+f
§üEnnnnünüünn tJBI]t]r]t]út]lft]trüDt]üt]trtri]trtrnnEtrOünr]BDt]t]


