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Csengelci pleíykúk

ELAno A PR§§§ZO?
A falunkben art besrélih hg;r el alrarcd adni a trbrfuna pressrót
Mi igaaslrbót?

Vá,lasznl C nókási Z,oltárr:

Egrelóre még nem eladó. Volt uryan, hory &lvetettem ery szemé§-
rrek. de érr seín gcrndoltam akkor komolyan az eladást. "Ielenleg még
hifizetődő a presszót megíflrfánsm. A belföldi fuvarodaók jelerrleg
nem fizetóképesek, a nerrrzetkozi fuvarozas viszorrt jól mery. Ezért
szeretném csölícenteni a belföldi árrrsállttá§t é§ bőv{terú a lúlföldit.
Egy kamionom jár kulfoidre, de tervbe van véve egr misik vasfuláse
is.

I\ií. M.

Ás6§sp3frs
Elt ítláh Csengelből2§ éve:

A C§§NGEL§I xöxwTii,n r0 úYE

FelsEabadulá§unk 25. évfordulójára ömzeáülítothrk a k$u§ég fejl&
dósenek tö,rténetót.

A könyvtárr* vonatkozó r*sá nem volt nehéz össmállltanom, hi-
szgr ott voltarn a születésenél. Tfu éwel ezelótt - 1959. jriniusában
vettEm át. Elódeim pedagógusok voltak, akik az iskolei kOrryvek}el
esrtttt - az iskolában - kr:lcsönOaék a Járási Könyvtát tól letétbe
kapott 3-4ü0 darab k$nyvet.

Enrtán g koí$/tfu he§zete felfelé ív,elt. Az első lépés az volt, hogl
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hory az igkolától kölesönkapott szekrénnyel átkcltOztem a Müvelődési
Otthonba egr kttion kis irodahdiségbe. Actán jöttek szorgalmasarr a
könyv,csontagok tele sok sleép új kOnywel, de amilyeir körrrryen kap-
tam a konyveket arrrrál nehezebben jutottam olvasóhoz. Jó pár év
nehez mrrnkájára volt ehhez sáikség. Mivel alckor még a község
belierüeti lskóinák szarna jóval kevesebb voh, külterlileten próbaltarn
olv,asókat szer§aú. Minderr pénteken mozielóadás volt az Erdógarki
iskoláná, A fblsuefelégt eátlitó koc*in *n is helyet kértenr és 20-30
db könyvet vittEm kölcrönözni, Erekrői a kini,rrdulásolaól éjfél felé
fiüí,k haza, s ha akliornem is, de most mutoikozik az eredméniy, mert
az öt kültsr§leti könlvkölcsöngő kezUl az a legiobb.

Közberr az állomárry olyarr széperr gyarapodott, lrogy a szekrérry mfu
többsoroa berakág ellEnére sem volt elegendó, és sanozatos panaszaim
hatá§áfq ihory a tbldon is kénytelen va$rok üfolni a könyv,eket és
sztlkség volna egy száraz és jól bererrdezett helyiségre) a köz*égi
tárúc§ a Kofából 10 üOü Ft-ot nregszariazott k§nyvtár berendezési
élra, Két kis helyiséget kaptam a pártházban, az eryiket olva*ó
gterrnelcrésdegnek, a másikat szabadpolcos kölcsönzónek rendeáem
be. Ekkor merrt át tanacsi kezelesbe a kOny*ar 1964. jarruár elsejével,
s azóta varyck félműszakos konyvL{ros,

}larftt émekeltegxem néhárry sámadattal az elmondotíakat :

D,, ,4\z áll§m#§,(k&e} olvmóklétrzhrra

t9-§9
lx0
1 ClÁt

l%2
1963
l964
1965
1xó
196?
l jroö

1s9

639 (l€tdti)
6ót (l€tdii}
85 (*qie)

596 (*qifr}
1097 {sajá}
t9ó8 (*qiáúi

2499 (tqíát}
:839 (*aie}
3947 {sqiff,)
azla bú#}
aa30 {sqi#i

?8t
21,7
304
24l
300
&2
do8
421
434
440
434
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.A 10 év alatt igerr aok eserrrCrrynek voltam része§e, hixzen eu§f-

teágazo a korryvtáros rnrrrrkája és gl a szÉp berme. Vetélkedőre es

érettrégire ké§zíllökkel e§yiitt clnrlekolni, kiálütásokat rendezni, 1r&

olvasó találkozót, ryernrekfogtalk*zágokat vezetni s még felxorotni is
sok volna minclent" Ezért nem wsái kedvét a körryvtáros, ha most
egyíe ritkábbak a ktxryvkuldemények es az e5nrt igerryesebb olvasr}t

tudja eltátni, harrern remél, hory pfu óv múlva talán mégis
tbl*püt az uj kuttirház és akkor majd *ikerült *lyan kOrttlnrd,rryeket

biz[osítani, hogy még eredményesebben turlja szolgáini a népmrlvelé*
Üfrrét' 

Dorogi§éáné

(Megjelalt n Csarryrúd M*geú Xöryyr,,í.fu*s I97O. máreíasi
sldnnúbm)

vÁt-lozA§oK A C§EN§ELEI FoCIBAN

Feb,rnrár 1?-én eldólt a fociesapat további §oní&. Kun-Szabó Tibor
az edzói úszrsé$ől megvált é* a merye II. osztalyu kiskurrmajsai
csapat trénere lett. A Csengeiei Községi §porteryesületrél viselt e!,

nöki firrrkciój át azonban megtartotün,
Au új csa4gelei edzö Vigh István ("lvIatóz") lett, aki a korábbi

idóklre;r játszgtt a helyi csryatbarr. Nég'r jelölt közül a focisták ót
választották meg titkon rzavazássál, fu eryharrgúlag-

A korábbi edzóvel ávcyzik a csapatból Pignrcdci Tibor, Kigx And-
rdrs és Molrrar Zsolt is. Kucsora Atüla pedig a kisteleki gárdához

igazolt.
Af, új edzó a e*apatával februar 19-én megkezrlte a felkésáüéet a

március 25_én foiytatodó bajnoksagra" Az elüvozoti jrirtékosok helyét
he§i §atalok, illetve oöre§eku pótólják, plusz 2-3 fö üdéki játókos

lesz leigazolva.
T'*i}it az elkovetkezó idókberr ie lelret kiabáini: }ídrá Csengele!

K,§z.T-
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vÁ§ÁRNAprÁn
A li§tlíí a Kueskedllmi Émtt v&ü* fr, lr4, ad*thbt felalbsséga
ngn taduruh váltahí Célszeríl E vásbt nlegelőzően r he§i Polgb-
mesteri lliveCIa kl*fan*n íblhívni, ,t @t eg,|e§ vúsúrok elmmul-
húnak.

.4 rőviffiésekfebllásn: aű - arsúgps úlld- é* hbahadó vósldr,
ok - orseúgos *bükó vtístb, ak*r - orsfuas kiraleó és lqisegvdsdr,
bv - búcsúvásfu, oá*mgv - ors6ágrls óllfr- es munhagÉp vtisár, R -
régiségvúsfu, ttl.* - *nfui+ásdr, u*megv - ailtó- és rnunkargfit },d§&,
osh - orszdlgtls sertés- és *ia,r*ó vásd,r, o,sft*Jt - orszúgos sertéso
kift kó- és régisép,úrdp,

Márcírr.t í, (sr"erda}: Miskolc - oák, Polgár - öák, Tab - orák, Ttlmcr-
heny - oák

Március ?. (csiittlrílik}: Onod - o&n §§tOr - ok, §zany - o*, Vész.
ió - oák" Zalakomar L {Kiskonrárorn) - ,rá.

ilú{rcius §. (péntek): Bóly - o&, Gyönryös - o{ C4nrla - oák, Hód-
mezóvasárhely - oá, Pecs - R, Szonrba{rely - ok, Tomyiszerrtmiklós -
-r_()lí

,'tíárcius 4. (slombat): Abony - oá, Adony - 0ák, Beled - oiiik, Rékés-
c§aba - tlák, Ftirmsabny - av, Haj{túszotloszlö - ok, Jaszberérly -
av|rngv, Kecskemét * av, Kornló - oák és av, }víaryanrándor - oák,
Marcaii - oák ég aÉmgv, Ónoa - oák, Pécs - oák+R, Siófok-Kiliti -
av,Zkc - oák.

Március §" (vasánrap): Bonyhád, öák" Cegléd - av" Csongrád - otr,
Debrecen - av, Dömsöd - oák, Dtrrr;aföldvár - av. Oyomaendród - CIák,
Cry,ön5lös - av, Győr - av, Iiajelr}szoboszló - ok, F{atvan - &v,
Hó&ne,zóvasarhely - av, Izsák - o*, Jászapáti - oá, K*psvár - ok és oá,
Kapuvar - av. Kecskemét - av, Kiskőrös - av, Kistelek - oák, Kor-
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meíd - ev, Kun§állá§ - öák, Lajosmizse - oák é§ av, Mskolc - av,

NarykórOs - oák, Péc§ - ok+R és av, §iófok-Kiliti - av, §zarvas - oák,
§zerrt*s - av, Tab - av, Tiszakécske - av, TorOkszerrtmiklós, av

Márciu§ 6. ftéúfű): Dtrrr,aujvfuoe - oák, Járrosl ára - bv, Jászférryszaru
- §ák, Putnok - oák, §zik*zó - oák, Veresegrtráza - oák

Március ?. {kcdd): Cegled - üi, Körmend - oák, Recsk - oák, §aj&
knze - oók, Sellye - oák, §zombattrely, o&, Tisualuc - oák

Március 8. {srerda): Cgonra - öák, }leves , M" Mffióc§át , oák,
Narykanizs*- oák, Tigzakarád- oák

Már*ius !. (csttttirúük}: Cece - 0*, Ffujdúdorok - oák, Kaposvar -

ok. Konrádi - oá, Orosháza - oá

Március 10. fuéntek}: Pusáamerges - oák, Sá§d , oak, Szigehnr -

*sk, §z$mbathely - ok

Március lt. {smmbat): Apc - oák, Báía§zék - oák, C§ákvár - oák,
}fujdriszoboszló - ok, Jászbereny - oák" Kecskernét - av, Ózd - oák,
Pées - ok ée av, Polgáídi - 0ák, Siófok-Kiliti - av, §zegvár - CIák,

§zerrtlőrinc - $ák, Tóxzeg - oák, Veceés - oák

Márcirrs 1l. {vnsánrap}: Baja - aq Békésszentadrá§ - av, Bugac ,

oák, Dabas - oák, Debrecen - av, Duíravecse - oák, Gödönő , oek,
F.futvarr - &v, Heve§ - av, Haj&lsmboszló - oh Hódmeaóvásárhely , av,

Jásároksállás - av, Kecgkernét - av, Kisüj§zátlá§ - oák, Meszfegrryó -

ok, Mskolc - &v3 NagdcórOs - av, Öcsad - oák, Pá§ztó - o&, Pécs -
clák és av, Siófok-Kiliti - av, §üly*áp - CIák, §zentes - oák, §zombat-
hely - av, Tápiószsrrtrrrárton - o*, TáulÁr - oák, Tiszafttred - av,
Tompa - o&, Ío**l - oák, Zalaegerszeg - av, Újeuilvá§ - oák

Március 13. ffrétfó}: Békés - CIák, §iklós - oák

M.árcius t4. (keetr$: C*esríreg - o*, Gönc - oák, Körmend - oák,
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Milráb.i - oák, Feteffiásá§ü - oák, §zornbathely - oák, Zalaegerszeg -
olí, Smmbilrcly - oáko Zalaegerszeg, ok

Március t5. (srerda}: Bihamaglóajcm - crák, Fl,ajcírinárras - ffi,
Jarroshá,za - oák, Karcsa - o*, Rudabarrya - trák" Yajszló - oák

Márcírr-s 16. (csitftirtök): Hdelény - öák" l,ajoskorrrárcrm - oák, Pan-
nonhaima - oák, Tényő - oák

Március 17. fuéntek): Hódmezóva*fuhely - o&, §zombatholy - ok.

Márcirrs lt. (srombat); Aszód - oák, Becsehely - oák, Bercel - o&,
F{ajdúszoboszló - ok, Kál - oák, Kecskemét - av, Lajoskornámm - o&,
Mernye - oák= M,ohács - oák, Naryoroszi - oák, Pécs - o1r és av,
R$celak - av, §arkacl* §*, §árbogfud - ö&, §iófok-Kiliti - av

Március 19. {vrrsárnap}: Abony - öák, Debrscert - av, üunafóldvár -

oak, Dunarljváros - av, Erdr§telek - rrák, }Iatvarr - &v, Jászapáíi -
av*m8v" Jászladúny - 0*, Karancsk*szi - oák, Kecskemét - oák,
Kendere* - CIák, Ki.skuníélegyháza, - flv, Kunszentínárton - rrák, Mis-
koic - av, Monor * 0ák, Móra}mlom - üák, Nag;rkarrizsa - av, Palotas -
oák, Pécs - oák e* av, §iófok-Kilíti - av, §ásnár - ok ós ítv+Tngv,
Tapirisz*le - 0*, Te#ny - 0&, Tiszaftrred - oák, Trrrkeve - 0*, Vá§ -
_]r-(xlÁ

Március 20. (hétfű}: Bélapátfalva - 0ák, Kapuvár - ok és oá" Karád -
*lk. Mezófalva - oíik, Mezökovesd - üák, Oroeháza - av, Záaaftti -

oák

Március 2t. tkedd): Felsönyarád - oák, }futvarr - oíik, KOrmerrd -
oak, Milrályi - ok" §oltvadkert - oák

Március 22. (srerda}: Jfuioshalína - oák, Rudabárrya - oák és 04
Veszprérrrvmsarry - oak

Március 23. (csíiüirfiik}l Fálhórn - oák
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Március 14. (pénúek}l §ajókaza - ffi, §zombathely - ok, Vém*nd -
tlák

Már*ius 25. (sxombaí): §yat - $á" }íájdúszobogdó - ok" Imszeg -

osk+R, Jásámksállá§ - o*, Karcsa * üák, Kecskomét - av, Kerek-
egyháza - 0&, lr,{r{gocs - öák, Mezöber*ny - av, Pé*e oák é* nv,
Polgardi - oák, Sarbogard - oák, §iófok-Kiliti - av, §zank - oák, Tarcal
- o*, üjszasz - o&, Zabar - oák

Márgius 16. (vasárnap): Baja - ok, Bujálr - o&, Csonpád - av,
Csorná - av, Debrecen - av, Érselrradkmt - o&, Fegnlernek - o*,
}íajdúszoboxzló - tlk, }latvarr - av, Hoclmeeővasárhel,v - av, Já§zjake
halnra - §&, Kapogvár - av, Kecskemét - av, Kiskunféleg&áza - oák,
Kisujxzall#x - av, Kósreg - or§z. lóvátfu, Mskolc - an Na5rkáta -

tlák, Pársztó - av, Pées - oák es av, Pécsvárad - oák, Siótbk-Kiüü - av,
§z*barlszállfu {Csintva D - oák, Tamasi - oáh, Tápióbicske - oák, Ti-
szaroft - oák, Tokaj - oák, Zalaszentgrót - av

Márcíus l?. (hétf6}: Füzesabony - o*, Kecel - oák, }vlartor*ásár -

r:rák, Ráckeve - ö&, §zécxeny - oák

Márcíru 2§. (kedd}: Knrmend - o&, §rcmbathe,ly - oák

Március 29. (srerda): -

Máreius 30. (cs{ttörtök): Mélylnlt - §ák, Püspökladány - o*, Szarry -

rrk

Mársius 31. (pént*k}: lXvaványa - oá. Pécs - R
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FEJEzETEK ERIN§,rönrpxnrnnól vl.

A t*mplonrépítésr*í fellendülóse a bar.oldr korban

A korabe§ templomepítésuet rtemcsak nronurrerrtr[üis építmények
lébehoását jelerrtette, hanem a belsó terek kiatsldá§át, amk
elrendenését és dígrttését a kor iz.lésérrek és xrell€frrt*nek megfelel5err"
Így lehetitrrk tanui pi, az i?30 köriili időkből számlazb, a i2 apostolt
megjelerútö fából faragott szobroknak, amelyek Ptbrkirchenban
lát}ratók" A fa szobrocskákon a formai kifejezések össztrarrgja kel
eletre. Keleikezesttk tdeje k,:zei esik Baunrgarti }v{áfie Rosa által
létrehomtt vasárnapi litániáLTól szóló végrendeleti alapítvfuryhoz
l1?3l. ohóber 29.i.

Az €ringi plébfuúarr is bel,€zetett vasámapi titániák a vallásos élet
fó gerincét adták.

A t8, nzázadrn jellemzó iryekezet az épitészetberr" külOnösen a
bel§óépítészet teÉrr nemcsak Prarkirchenixrr - rrint AlstrBajoror-
ság egyhazi kOryontjábarr - alakult ki, }nneru a ferrrrmaradó többi
hozátartozó, kitsé távolabb lévó tertiletelcre is. például Mftrchamban
1740 körttl kégzíllt el a korar rokokó jegyeire emlékeáető töoltár,
anelybeir néliórry éwel kesőbb lnindkét oldalá}roz eff-e§y meüék-
oltárt ópltettek még.

Mésáms Aranlra
(folfi|uki

Tűaa§ETEK
Febtab I2-€ű a Jójúríatmya mellaú íenyőaffi közqrc í$ifu,

gullaü meg az, wu. Á helyi llhttiló egyesfrlel 4 tasia b*ossági
segilséggel ebilgtía a íllnet, tgl a Kiskanféleglhdzfuól és §zege&öI
kivorulló óllilmi tllzoftóságnak mfu nem valí sa[r dotga- Anya§ kdr
nem kelakezan.

Febrab ll-én l szemé§.el*p rnellüi fuafuarton K" I. csengeleí
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Iltkos gql égde" A fill, fué"jeü a srgn&eleprc, unil q, önhénles
űzoüóság elCIEoft, színtén la*osstígi sqlísdflgel Iff a úllűrri
tí&abú§úg §géttybw&elbe n*m vab sükség. Dolngt lrfu nen *elÉl-
*aa"

Felhlvam u tiseleü lahossfu figebnet, hogt fardílsonfo?,nzou
figebnd a lílz ellnnű védehezésrs! Ennek &dekében *érem tüx§á*
he u halladák- és növény@elássel kqrcsolnos szabúlyaka:
- E h&twtási & növhyi hullaiéhot szúItltsúh hi a szmt&elryte,
égdés*lekel re srsnnyezaék a levegőt,
- a nyomvanalas táestímhtek mellúti fugk és töfté§ növ*tyzdá
égani nam swbaú
- r. közltt lshofr tgillda. lítvűli szíhe§w melt& a hözltl 

'msebaőlsefunilatt I$a m-n helül wgt, §wrrráel vry mús myagol &dlú
nem seabad. E túaalságorntítlis tsgh állmdófelügela meltefr!

Ár, évek óí§ rtr# srfuau&g és s4éIsőséges rűíjfuús m*ftíoho-
ea& tüzvesaétynek vmaak hítérye eghi és hölös ilélceb*!

Áz égaéssel kryan*lmas swbólyak mqszegöi erral §ubúly-
sérrési eliúíú§ *q,dsméry eahetö l

Géqi lőuef
űlolü puorsno*

A VEDONOI §ZOLGALATROL

A tráziorvosi rendsEÉf kielakrtlá§*t kOvetöerr hossat ideig - kozel
4 évet - kellett várni, amíg megedúetett az egéez országot behálód
vedőnói szolgálat helyretérrek stebilizáláea. Hivataloesn is rnegjeleirt a
népj óléti mirúsz*er rerrdelete a kOrzeti rmdónói mrrrrkáról.

Az l9lü-es években a §tefánia §zövetség, majrl az azt követő
ilöldkeresrteg Egéxz_ségvdrlelmi §zotgffntból nótte ki magát a mai
formábarr rnüködó védónói murrka. §rmek lérryege a hálózat megala-
kulása ót* eltelt közel 80 esásndó alatt nem változott. Feladata a
növédelern, a várarrdós anyák" ryermekágras ányák, valrrrint a
gyermekek gondozása újsállött kortól egészrrr tarrköteles (16 évesi
korig.
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A rna mar löiskolai végzettségel rendelkezó védónöket az önkor,
rnarryeat alkabnalma" mrrrikaterületüü< is a települesi Orrkormfuryzrt
áttatr meghatártruntt íhldrejui tert}let, szeínbffi a háziorvosi ellátas
hetegká$ya renrl*rene épíilő munkájával, De a gondozott családok
egészxógvédekne, az aríarászorulók segítése, lárnogatrisa nern k*pzel-
he.tó el a *sa"lád hádorgosáv{Ll való eg,,irtbnűködés néllcltl, valamint az
oktatási intéanónye.k, az r_ivoda, iekola vezetőiv*l vnló fblyanrato*

kapcsolattartás, a szociiüs és családsegitést végzó szakemberek&el
való e5r{rttmr3kodés nólkul.

Henczné Gut Juüanna
vdőnó

Irox,T EGY§?"áR EGY rxns;px íÁ,.fI Mt_arKl..,

Á pal.gármester ltrtelkfuásárafe,bruúr 25-én a Faluház előtti tér
szebbé tételére társadalmi munkára ititttink össze reggeí ryalcra,
szakatíó esű,bw. Á rossz idő ellenére § J& jeíeat ,rneg, ebből uégt
.szemé$,a Polgármeste"ri trIh,atal dalgozója,,,aít, Áz eső eíáltal,al a
létszám 10-!5.fttre emalkedett. de ermek j'avarésze ryaryd{jas volt, Á
képviselő-tesítiletet cwk 2 személy képviselta {Yinue Júnos és Tar,
ko$, ,4ranka}-

Sjzámomra érthetetlen, hogl tniért csak ennyi ember jött össze a
.íblmk szebbé tételére (fttes rrytgdíjasok), holott rengeteg a munlra-
nélktili és aki önkor-mánryvati támagatásban részesüt.

Á fentiek eílenére a kitűzött fe,ladatot végrehajtamk, kialak{-
tomtk a leendő piacteret, i|letőleg a Faluhúz előtti bekerített terti-
le tet parkosítósra tet§tk alkalmassá.

Á résztvevő szemáíyeknek a munkáért köszönet jár! Yisaant
s-íaremém _fehiwti a hkossdgot, hogy a legkozelebbi társadalmi
munklra ne. csak a nyrugdíjas konlak jtjjenek el, hanem a fiatahbb
korosztáfo is. Kíilönösen szeretnéu azokat látni, akik mlmkanél-
't;ii 

li ek. hi szen ők "idóttti tliamasok" !
Koram Tibor



.,s4-

Fá,§§'frfF§í"rnírg,sr"apA§,oLG,áRónör,tnrtr

382. TENERlFE

"Los 20 plincipales"
,,Po Palade]
"ToD TÁn- }<

16- r,FGab
P ao9
7-\l<-f
Éf

'+ (> \r
C - \r y-, F \

' L),

§-
= -:-V.'F--

c
c
ll

a,

t,lU FH R\}

DislrjbuciónI soioto, s,L,
í|l.,.922 - 50 02 17 fu. b.lB jt,o]oxAví

Ediciones

07 (rl G5 hurod"-
o 1994

(-r
§,c.;

:.<.,l

6,
}.

\J*
Fl
§

§
cL

§t

§_
',-
F

Ot
E,l
r

a-í

§ó
\L
P-
t\),a-

,- l
1

1

i

ffi
tüíh*c", ?Lle,-

U;,p"e 4aouoL ián

ftr4í/uíp is lovcondhumor



-85-

öNK2RMLI\ryZATI üLÉ§

Á Képvtseltítestúl.ei az eióre ai{agadatt ,tíunkaten} alaplán az ülését 1993.
;zlruár 2 I -én tartotta meg.

! ?95. ianuár 24-töi eltelt időszclk a]atí tórtént intérkadése.k:
- .az i-ji. wlagháborus emlébnű megepíiésére a kivitel,aövel a nemődés
aegkótésre keritt. Áz amtéJ§trű 5S8.0a0 Ft * Ár,4 ós,szegbe fug karűlni, awaly
§wíel,ezés intandep 1995. málus 3a. Á feiavatast zdöponí í995,3únius 5-én lera
sme\,re a Púspók (}r is meghlvást kapott. Áz onkonnár4nat megkél4e ü tiyÍ't€It
'.akosságot, hogl az avdtésl ünnepségen aki teheü, 1elnrien meg,
- i}ongér csatorn_a vízvisnatartá§, ami dz áTIWiUC*gal kőzósen egnztehle laft
;a;ái nwteklé.s aiapján, ígl a v!.ilelvez.etés kvvesebb lax, a íermő/bllalcrőL
- rJiepitésre \ele.nbg dralánlat kérésa van folrvamatban a kivttelpzőtől, ebra
:*;thatólag a lal;o s s&gn *k i s hoeaá ka}i 3 úrulnL
- Spori: Kadati viták és problénák után a sport tavékerrység magoáásl talált a
}tball terúí*tén, *zan Hvü! r*ndrzercs pinpangazás folyik c tomataramben, amire

;eientkeznl },ahet Mglnár Mthály könett magbizottnáL
- .az ,lgtfélfagadás rendj"_ a hivatalban rmnkanapokan &I2 áráig furt és gzenne!

kérnér,h a tiszte}t l,akosságat, ltogl lshetőtag azt tartsa be, vagr ha é§z.ravételÉ, van
zzzelkapcsolatasan, akkor ezt a hivatalban köl,ölia.

.ü 1 99 5 -ös köJf' égv etésről

Áz Orrlággjltlés t994. deaember 27-en fogadta el az t995. dw kókségvetest,
lnely weghatárazta a kazséganknek is az ezéú kóltségait. Bizonyos dolgakban a

.'ei"atiatok és a kiadások glarapadtak, de aa anyagi feltételeket Q2

OnkormánJzatnak bi kall gaedálkarlni.
Á Korrnány 19P5, ávi ga;tdwági pahfiké.jána,kfóbb elvei, aruit nekúnk is bu full

.artaru:

- tziiné! nagrcbb rn*gtakr.r,í.iús,
- ge.rek, teresetak növakadésénak.{ékezésa (nem az agtszerű dolgozókta érlendő)

:lf;,ácio latórésa,
- nehez e]etkörülmórwkküzótt élák septtése.

X óls égilnk g aedálkadás a

./-z i995- év rcabályozók alapián és az állami támog*tttsbój ds aa előzó éyri

vétumaradvárryból a gazdáIkodási összeg: ó8.ü23.00O Ft, amit egvaztetés alapján
s tas!úIet akó,-*tkaeők sr,arint arltattfel:
]skoh )S"üSO,üaü F't
PolgármestenHívatal 26.956.00aFt
Feiientésésfehijitás 7.ü80.0aOFt



§E-otl"

fuésl1.1,d5f.gri.ft.fudatak }.S37.üOOFt
Tanalék 8.4ü{}.üüO Ft

Az egrvs kiadúsak íartalmai:
" lÁola 33"í}5o,0oü Fíl Tart&lmafta *z iskol.a, at. óvoda, napkari dolgozók

uunírabérát" *nrrek túrsadaltwtbtztositást sarulákélt, és az üzeme}íetéshge.sz&xd3e.r"

,tőlísage*eí Áz átiamtál I93 tanulóra és őj watíásra lrapunk támagatást, ehhee az

Únkarmfuryeal js ad támogatóst a sajátkaretéböt
- Folgármesten |livatal tö,ű5ü"00o Ft: Tarta\mazea a működésl költ§éBat,

,nu,r",kábért, ctotagi kiaclásakat, ttrsadal,uytbizí*sítttsi jtrutékat aglubeket

il },e&I.000 Ft).

Kü!önbdzá kiadásrk: világhábanlts *mlélrmű, kazmttépítás $4r" úllau,l,
beruhia*s, szxlahs sattaíds, ictkásíámogatas stb.

Feilevtésre, fehliításra: 7.ű8ü.a^a ft. K1?]uwttás, *olgáleti lelki,s íaalakltás,

tetöj avltas, .ffiíés karnerűyités stb,

§gd_wsdgr?g1,1 .feladattlk 2"53?.0aOF't: .Falun,kban ar L ás It, maladorvosok la94-
b,elt prlv*itizúitak &s ,í8r, ők kóeve3.lpnűi * tár,sadcklmbi:ttosításhoz tartozrtgk, Ad

únkorwáryaat"featadata ra alóírt alapdolgok btztosltása, Álenti kóltség megaszlik

a fagan;osi tavákerqlség (i.ő37.0M Ft) és a védőnői nolgálat + arun,
gxrmeknavatas i85ü.Oü0 Fü, e*éb berzarzés fiO.affi FV kazőL

T;lrtalék: 8.4CI$.000 Ft. Ami kkótés alatt van az esetleges várpthn kiadásokta

iterwdszatt katasztl,ófa, naglobb tlizaset). Reme!ük ilyen esetben nem kelj ezt a
pámősszeget igérylba venni, és tavábbra is egl biztonsági tarlalék marad a

ibfunak.
á pénnű,gn gazdálkodássai kapcsolrltosan szívesen állnb re.ndekelésére. annak,

ah *ztigérryh.

§wéb eíőter}es#é. eh

,I,$zyyútsaráhez hozrájárult ó*armártlaat, mivel u. sammiljvn urr!a1! ,Jayt_

zaitalnem járt.
T,anyák villamasítására ar előíarje,sztést ru anyag hiánynssága miatt a

Kópv i,t eW í,lstűlÉt # }úvatkező ülés r* el**p a!fu-

Á néÍ5t telplaúsérásrót szóló eláteryesztóst a testüiat aglhangúlag alfugadw.

Dénes Bal&s
képws*lő



Á gépjátmiiadó í" félévi íe*zletének
- pótlélonentes - befiuetósi határideje:

19S§. március l"6.
csekkek kindásn hivaínli munlraidöben n

Polgárme,steri Hivatal §. srámú irodájában-

Y§§ZHÁNG A "FAR§ANGI KORNYIKÁRA''

A farsangi xzámot kozembevéve é.s beleCIlva§va, sietrne keapt mos-
tgrr. hogy rre ragadjon rárrr senrmi ebböl a stílusból. Korábban már
bebizonyosoJott, ho§ & szórakoríatásra kiaxlott lapan csatrr az
szórakozik, alci Ousz€áJlitja és kiadja - ezt is bizonyos emberek
lejaralasaval. A baj *sak ntt van, hory a gún;rnewk mindnyáju* altat
isrnert embereket - §ok esetben szülőket ie takarnak.

Ery jó űeá§nflk nemcsak szorakodafuri, hanem újdonságokat k&
zölni_ nevelrri is kell - bizonyos etikai szabályok betartasa mellett. Ez
még a vicclapoüca is é.rvályes!

Szeretern olvasgatni a Cserrgelei Kíónikát és rernélern, hogr a
Csengelei Komyika ie itivótren etéri é§át és mindenkit eryaránt
szora}roáatrri fo.g.

Nagr Cziók Gyöngruér

,***

*tjnos aat netn {gérketem, hagtr, aa é,veate háromsaar tnegjelenő
fit:clapunk újdansúgofult fog kt;ettni és 4aruJ4i íog! Mindeflesatre
ehéüst ké.rek, hava[akit - szándékonan kíWl - megbántottam,Jőleg
lejarattam, Á humor sajátossága, hagl néha csípős és azt is fudom,
hogt nem fr,annwi mindenkinek eiviselni' 

}uíolndr fuIittáty

falelős szerkesztő
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a trnllt p&*@t tart*tu{a je§*eeűákt.
*tbtálIt$ iagatotta* *éyta és §ú}t * mds{ardia. .q. őókt a furneetá{

li*ry, pdlk nqiift*a tw. "§üíflr in&{tatq n sainpadm a potrydabnál
p o*p dsa§ § 

.! 
elws e.wft. tríen a Éús atiíá{tt tgt§il éit {egio § 6 an *tinlm gaere&"

.futa$rta 
p8§ ?,§rftíLts vo[*. S,ieline:e{§xn*atdsa utda fuxxfonett a táac. R

íbaia§§an tánuŰ\ t*nút @ptn{ nffiit a.s ttsztá\ yi[k*téso{ akx
*ktistt*ex a tá{tá.rói. Üati toÚCI{a is. ,íainos a sáefeft,r§e tno§ seffi szqődóx
r,e{Íá.n" stidíi g uetti*& fletet, qlqid, xm. ryeri.

n rru,ktság ute G óré!4 tlítűtt. jót éreite:ír,ffif,7ítltL

ttátn4as:fuws

't- ontd[g

Karintly Frig3es:

T{.üF{OG .4Z EGE§ Z aS7,T 
^LY 

II1, resz

Köz,tren Wlaclr n táblára lerqizrrlta Kr}körcgin tanár urnt alsónád-
r.tgbarr, de kalorrben cilinderrel a fiéru amint IL Józsefrrck jeiente*t

|*sz az üszt§;r magaviseletéről. II. József az orrát piszketjá" óe egr
iivag Za*herelint r,l*jt át Kökorcsinnek. akj koszóni alássan, es jót
}rúz az uvegbói.

Znjcs*k ordít, hag3* őt neirr h,i§yják tanulni, végre fogia mngát, be-
l*ül az új szernétládába, magára húrza * tbdelet, és orharrgon énekel.
$ftar"}r jelt ad. eg,5rszerre nrintler&i eihallgat es tbidl. Zajcsek rérnülten
dugja ki a f*jét, azt liii*ri" a fuur,&r jtfi be. Varl röliög4s. Za.ics*k
megl,tiő*n ,L;iköp a !ádából, és unclorral rnagára hr'rzza a fbdelét,
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}íanexn mosr t@le.e belér Kök<irc*in. }iatrdo* csad; egyszerre mneyáiunknak
*r&* jut Zqic*dr, *i a *zgnéttárolóban ül, De Z{crdt mánp&aor m& nern hagryja

bm;4.rni fiÉgff, nern rrrozrfiti.

És magt rtttene{ee órn kövdk€sik. _Au ege*z o*áály ewetleq hullárnaó rd<eszizonr,

anrit hsptetm góf§zítrtsel saorit le a lraláos róh§gÉl. Á fojtotí r$högel forró lriza
lrrhd a vérvőröc mcokorl e* *
}ralántélrok kida*ednnk. Mindü§ki * pad fóté hqjot. A ct§nd me§n& fmekén ry
e*etleg* kipulrkadan borzasáii ránevona4rü§ ingerlően alg afrhlnkberr lis vamrak
elezírrt" valrnrerö gazenrberck az ut§tsó partokbma akik meg fescltik e kriti&ü§
harrgutaúoü A ki: Löbl lebújt a pariok alá" nég,kezlr{b rrrárzkál kéryelmeerr, kfuó§-
kórr]l rnás?í.a flz §súáryt! ét eryeukdrrt raegfasts a lÉÁurkd" A sz€fi}etí*dil ryurrlom
mozog. Köirörmin erreh hmlgon fejteg€*i n. Józ*ef erdmreit hetiról meglöknelq esi
hang srig rekedt*n a fille.rnbe: "Vipázt, j6n a parl alatt. a [§bl, m*r a nepedik pad
alrdl vur!" Mhdflrki fel}rúlaá. a lúbirr a pnrlr*; a lz{iurrk rexzlte{. il röh$sÉ§jíiil,
kétegbe*scfim próbrálok figverni hogy nrfua tere§an a frnfuiórrrú" Köktrrcxin
ieikesee ma$r,m.áz, nib* sz$ dolog .rolt II. Józre,fiól, hop egr toltvonánnal
t,iszavonta ör,rzes radeiéeit "Az anyja rnrirpcdik Jóskalu - mondja Bngelnrryr rz
r:tclxó perdrx1 hih€{§tl€üüt mély ryomortrrmgon, Arrer ále*e* felszjn*zen: I"öbl rnost
ea o&irig, x lieiecipet 'Nézd - nunda valaki nrellettegr -, K&körc*in egrik lába
rövidób, mirrt a nn*xik.o

Acle§ftilm4idkiug"ik Mo§t.. ruost vfoe.. üég ry pillrrú.. robban.. §bbeu a
per&en a trrár n köve{keró viccá e*inálj u

- Aiier... mit moz6olódik nag4 mird, €{fií íqitl§rlác?
§oha még bohözdrónak ofuan hniá*a ngn volt a közönsQre. Mint g#jáú d€pó

eadú, harsür fel a röhögós. Prcckig röhógünlq felszabadulvq hörögve. A tailtr
c*diilkoáve n€ * elngöen rno*olyog - mngrtban megnltapiliq hop mi§m
fr app ms és ellenállhatúlan hunrirra vryr ndti.

lvéoét

rí§nr § p § É G
;z ÁUaainos Iskúa és a esmgele§ Ön*ormúnyw fuaglam&ry-
kfervríő Édaségi llnnepséget f$Idez, rS9"§, márcimr 14#;n !7 órEksr
a Faluházban. Űnnepi köszöníőí lnand Bftú rówe! atpolgbnte§lgl.
fuíüsort ud gt, íshala ő. uslíá§u Minn€nkit §zeldúel vdrnah r
readeziíkl
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1395- núrcfus Iűát {pén*rL*} 19 őraí frrsde*tet

tll , r

W^ffi|Hfrfrtrr
r mi ea iinli a F a {u fuía 6 afl .

Fr{Wasrmtdir$$íaersmgtáncegyiittesrttírornszarf á{fu ds

műsott gdaa"

zffi tta jőtístnwtnyár{őfincíí{gftuí{amrfr trsaafu d{ta§a.

§Vtaij: 6blíEpőr#{t"

*{$ajweÉ"600f taslírűmte{&té*e{fr enaústiro{űató{
ít/b l; f,ttih p a{acfurcott íta{ § o {tjá6 an

irhryre, Míj* 7. utca íL.saárt"}

ea{gárőr &oport

HíRDEfE§EK
Irirágboltornban ajándékfuírg3laírat, játékalut és kór4neket is taüíí
nagt váksatékban. ,4 nlvós úrucilekektőtr at obsóbbakig rnindant
m *gtalálhat, Várom kedve. s vásárláim at !

Navákné Ylzháryó Erzs ébe t
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Kisíelek, Hársla u, 12. sz(ttn atatti, amnnal bekaltazhető 2 szoba,
k,or' ,ha, §írdőszabás ház 270 négtszögöí jbldteraíeWl eladó"
Erdeklődni íehet: {iécai Józse.f Csengete fumya 632. szánt

Bittenős ,IFÁ-val sáúgr saíIltíú"rt itllalak: L100 Fum " 30 m fe-
lai megrendstás esdén 1.üü0 Fb,m . Érdehüí*li ür§d*di§i Zaaíin,
ruíl a Csengele, Felszabaáulás a. !§/Á. szdm alat va,g; a 386 173
klefonon.

Családi esenrenyelr:re (lakcrúdom, ballagás §ib.) 220 Yolttd mriksdő
hútókoc.sit lehet bérelni Csókasi Lásdótól a Csengele, Petőfi u.2ü.
szlrrr alatt, Telefcn: -i86 082.

Vall*wagcn Jetfa 16$$-as, ir$eklanrsn 15 éves géplrocsi 20S.{}${}

Ft irányÉ.rórí *ladó v*5r ?ü *xer db vátyogért illetve bárnílyen
építínnwgórt elcserélhető. Ítxkklőrtni Pigní*rki P$tcrnét {Kis_
ttiek tanya 352.} vngi }T§h Attilil paiackorntú iíal buttjábarr
(Csengele,lVíájus í. u. §1.) le,het.

Ertesítem a lakosságot, hog,l a Csengele, Csatorna utca 2" szám
alatt megkezdten adótarncsadói és kütyvukii tevékenyságemet,
Esténként sz*méIyesen a fenti títnen, napkozben a 386 l32 tele-
fans utmon vagn k e lérh e tő.

czakó ]ídikó

Értostgr a tklüsn l*psságo{" hogy l gg{, Jrnrár t-
tól t&er*rvarorássst bórdil g 1gv,ÉL§rygógím.

YáIlalom nr{1ó 6 torra te*rer BzáIlíásfl lCtl-
os beüfiitdöntgyflr§i-

§z*3mdo Forró6i,árt iú ?2.
RJ.clefgrr: ü&óOl 3§4 3§5

0&30/ 3§4 35§

Tó{h TlborvÉülgüozó
TeJefonifar: 62Y JtS ü46



-92-

Yállalom fstó é§ r,idff felvéíelek késr{tését (esldtvő§
lalrüdalnlat{, csaláö események stb.}. Fotó ciklreket ánrsfúok
§línes amat$ríilm kidolgorás l nap alett 20 Fí/lrép ámn

Nacs* Jánosné
Kisteletr Kossuth u §4. srám

3 364§41

§imson kipufogók és tgrób §inson alleaúrésrsl1 val:nmínt §TZ
t§} §§ nTU l§t rnotorkeiÉkpárulrhor kipufogók a bolti ámfit
olcsóbban lmphatók a gráríónál:

Yargn MiMty lakntosnál
Kistelek Tarrya 34§.sám

t sff tcr

Mínden tiprrsri srivattyl iav{tását üovábbá hfuúáji gépelrhet rnnló
alkatrésrek srártá§át (fogaslrerék stb.) rálblom. PB_gál
srabráuyos csatlakoró (pörlrötőhör §tb.) állendóan kapható.

Dénes Balárs vállnllrolÓ
Cscngele, Felsrabadulás u. 3. sÉm

a 336ü17

§arancia fel*lő*ség*, §a§co-, táká§- ét vagronbirfusítást l$theí
Csengelár" Résnlet*r íájébrbtóval állok a tisrtelt ítryfelek
rendelkerésére.

§üli Lajosné
a 3§ó044

ffirM Á Cttogd§i PObe& Csoport tímogdfuú lryic

Kiadja és rc&xorosítja: Csmgelei Folgárör Crcport Felet6§ kiedó: Kumora Pé{er

§zerke*íö*ég: Cr*,8elts Fgbzabaúrlás u..lt, Fele!ó* gerketa8: Molnár Mihály


