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A CS§NGELEI MOTORMALOM TORTENETE

A Kordás-féle szelínaloínól szoló cil&üriket (Crerrgelei Kónika
1994, jarruári sámában) aza 1"io6lk be, hory a szélmalom az 1935_
ben elkéeáít motoros meghajtárú malom urernbe helyezésével sannt
meg, Mo§i az új malom történetét dolgozuk fel.

1934-ban Répa Jenó é§ tár§ai, Sándor János és Sándoú Pét€r
malomépítéei eng€délyéít folyamodott §mged város törvérryhatósfui
kisgyüéeéhez. Az épületet a §zeged-Feleóíanya 5l8-as duló 8. fsz. 10
holdas földjérr k{vánták felépíterri. A testltlet '721l|934, Bzfunn
hatÁrozata al"njen Szeged város polg&mestere az 1934. szeptember
l9-én kelt 3943411934. számú réghatarozaíával az *ite§i engedélyt
"kivételes méltónyosrágból* megadüa. Mvel Csengele tcrOlete ebberr
az idószakbán bérföldekMl bllt, ú volt a kivételer a hozájánrlás,
Az engedély 19 m hossai e§ i4 m széles örlómalom {pítésére szolt.

Az ópítés kttzben a két tár§, Srirndor Jánog és Sandor Péúer a
malomból kivát, Az rlj iárstrrlajdonos Hegedús József lett. Az 1935.
április l&én kelt megállapodásuk sz§rint a haszon felogdá§a a
kOvetkezó: Répa Jefiót illeti a üszía jövedeleín 25 o/ta, Hegedűs
Józsefet a 15 ö/wa. Uparrilyerr aányban erydek meg a veszteség
viselé§ében is.

Az 194Ges évek elején Hegedüs JózsefBugacra költözött és saját
malmot épitett. Az rljabb tfoshrlajdonos Répa Jerró sógora, }őn József
lett. Ebberr az idószakban a trrlajdonosokon kívül a köveikezó szemá
lyek dolgoztak a malünban: Pigúczki József molnár, Papp Fererrc
molnárn §uno$ri lászló molnár, §álle Fererrc gépész, Toldi József
gépésa Toldi Imre gépész. Crerrgelérr olyan jó minóségü rozsüsáet
késátetiek, hogt például Csmgrádól is ide jártak óóltetni, pedig ott
több malom is volt. A válalkozás rozsü§á gártásán ktvül étol4i
késdtéssel is foglalkomtt, Az olajütésnél dolgodak: Bagi §árrdor,
Bancsik Jáítos, Horváth ..,..,....., Kovács János.

A malrrrn iillamosításáíB l9sGbeíl került sor. Az igazgató Fábiárr
Lajot lett. A lcimjáűíás uíári idókben a kovetkezó szernélyek dolgoz-
tak az {tremben: Potoc.zlry GyOrg;r fómolrrár, Papp Fererrc molnár, Tllri
lMá,rton kisegító molnár, §zttle Fererrc gépész, Tótlr József gepÉsa
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Á nalom béfugzése l941-ből

Lippai Roália adminisáíátor. Az államoslü§ után a fagázar motort
lecseíelték dízelre. F,kkor már nem foglalkoáak olajűtéssel, viszonl
hrzat is óroltek.

A malom 1960. jrrnius 30-án szürrtette be tevékerrységét. Az épüet
l9ó8-ig cseretelepként működött, ahová beütték az óóltetésre sánt
gaboruirt és aí,nak tbjében megkapták az órleményt, itt veretóként
dolgomtt Kovác§ PéteT, Korom Mháy és Potóczlqy Gyöís/. A
cseretelep megsziirrése után az épületMl az ÁFESZ lrrrrdegBt alakltott
ki. ugv, h6gy a felsó szintet lebontották. Az elgó ktrcemáros Pálií*ó
I§ivri,rr lett. A malom megmaradt resre Kiss Ferenc tulajdonábart
jelerileg is vendéglóként firnkeionál és sülszerüerr az *Öregrnalom"

nevet viseü.
Mo|nÁrMháy

NÓnterr BÁf,
-4z ez cúnőaapat efuQthőr Csolort íátktijrrflqe[te, fo{iaíen

részawó Aofu íe@ésfror zttrógga[ tat fuszonae, n aacsora *án
a szntfríréQi ausatytóuos egyűltes taftott tő6l 6enrutatót, A
funuil zaufrm ís frlzta a jó fotnáját, fu níním adoil ao[t a jé
frangakt kíakfuía,afraz,

kponznaínfr (furcnyi I trkó, furaryí tóz$, Csótr Lása [ó,

Csóusi Lószíó, c§ófuhí fr6or, CsóM§i Z.o[tán, D&u hűí:zs,
\etláfu éübfutnlóEadía,\hulínéír,'Io.rontó[í\auíta,íítttÉ
aa6a, |mga fu[ííuíQ,'UfuÉArtik} íEqh* kített€ínryufrát, tum
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uo[t ftúíny tam6o[a ryeraneryeffiat, A főífat, qy abógot és

frozzó egy anny furűírcot C§ófriLísz{ó ajórttottnlet A csage[ei
Ónfraruútyzat, a (&í[nonastottt4 ryt, é, a Szipn furkKÍt. i,
tótflo4atta a radez,uáult, Sq{tsegúknetfrií rcn aúruín(i$at

rerúezni, twt oQtn nagyoli nór a tr(*üe{t
Nszőn* ílfttíőket!

A reníe"-,uhEen Siinta fererc paSórma*u monío* íindqí
6e*éíe1 naid a Potgárőrsé4 aeaetőjer Tgacora Péter frősz.őntötte

Je{ 
,ktcnyi I{tifrót, Ó fuíromszaros ijrínqe{t aa[t: a nónap, a

námap x a sziiítté-vap e.*ett egyűe,

:4 részaalőfr eg!íefraryaó aé{é:fi,énge szaint jó Éaryaka' 6uíí
zta{t a nőnapí 6ót Á tmlelisaerinl a frtzletfrező uincttddo.a*igot
jtttLias frónap eb.jénraúeratifu a Csagefeí fa[anapokfiaz futpcso-
l'ádua.

'I/égea*üí {ae{ítétiit nűálE 6óft Up * bz{iin í"
,J|{.fut,

Baranyi I klikó kő szönté s e
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Á tombola Jődíjának kisteleki yertese
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uÁncrus t 5 -RE EMLEKEZnEK

Március t4-én déliltán az Önkormansnat ünnepséget rendezett
az 1848/49-es lotadahm és srubadságharc 147. éuforduhJdra
emlékerve, ahwá mindettkit szeretettel vMak.

Áz nnepséget a maglat Himnusz elhangzása utátt Mnía Ferenc
polgármester nyitotta meg, majd ezt követően Bitó JÓzset alpolgár,
mester mondott beszédet. Megemlékezésében a márcíusi esemé-

nyehet, a magnrság ftgetlenségéért fo$ó harcot ebventtefte fel.
Á műsor szltponabt az Általános Iskola ő. osztáfus nrwlóinak

előaűsa biztosltotta. Á tanulók Heim Géza oszályJőnöMk se§t,
ségével készültek |eI és adtdk elő műsorukat, mely arról szált, hogl
Peffi Wor családja hagnn élte át a jeles napot.

Végül a Szózat zárta az ünnepi megenlékezést.

Ánlai kálmánné

MEGBESZELES AZ ERINGI
KAPCSOLATROL

Március 20án esíe megbesrélést brtottak a Fahrbárban amk
a családok ós sremélyeh akik a korábbi években létrejött
Csengele - Ering testvérlriirségi lopcsobt kialaldtásában résrt
vettek Jelen volt uébány otyan család lrépviselóje is, aldk éppen
ho5r bekapcsolódbk ebbe a körte, de a íorábbiakban el srereú-
nék mólyíteni sremélyes lrapcsohíailrat a német családolrhal

Ddög nem volt ismerptes a decemberbgr megválasrúott új
Önnormenyrat véleménye ar Eringgel trrúoít kap§obt úl, erérí
a megbesrélésre m€bíyá§í lrapott a polgármester{ink, va}rminí
al isliota lgazgatőja azÉr| bop táJéIrcúaúásí lrapjrrnk ar Önhor-
mányrat horráállá§áíúl v§lamint ar islmlának a uémet gíerme-
kek nyári fopdásár6l
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A polgármesíe rilnk elmondta, hogl a kapcsolaíot támopíja
ugrar, de a péndtgyi nehérségek miatt az anyagiakn levexet tud
íordíúani erért á programok srerverósében a vendég}áíó csalá-
dok anyagi hozájánrtásfua kell íámaszkodni, §ánta F'ercnc
megígérte, hogt a Június 5-én renderenö küzségi ílnnepekre
hivatalosan megblvja ar cringi lrllldöttséget Csengelére. Bírrrnk
abbaq hogr a polgámesúeriink ígércte egtben garancia is lesr
arra, nog5l á trtt rorscg, üetve lam§aüral{ liapcsonur megma-
radbat és tovább bóülthet!

A német grermekek ryári fogpdásáról ar iskoln igarptója art
Dyilatlro*a, hosr brártáxaival még nem besrélíe meg,de ba úsl
les4 mint két éwel erBlótt - tt§rn yolt elegendó pedagógus a
gterekekkel vató fogtrtloásrá - rrem sdvesen rója rá c5t-kéú
sremélyre a vele járú ncm kevés mrmlráí

Blrrrnk benne, hogt lesa a csengelel pedagógu§ok lrörött né-
hány, aki Snreüen{tl váltat eEl-két napot ebből a mrmlábót, Nem
a német gtemekek érdelében, bnem a Eníhányolg a csengelei

5lemekek nyelvi" sremléleti fejlódésének érdekében!

Bencsik Ferenc

SROSKES SECBK AZ ORVOSTUDOMÁNY
TÓRTENETBBÖL

v.

Á renesránsr kora

}víaga sá írjjászütetért jelen1, s valóbarr rijjászUletett néhhry száz
év alatt az európai hrltrlra, tlirramikusarr, s meghódította az egész,

rtlágot. Jellemá volt rá a sokoldal{r klvárrcsiság, a mrlvésretek felfe,
daése és pártolása, új esanék efogadáss" a szelleín kifinomulása,
ernellett azonbarr az intrika, az agrassáó és durvaság is ury*rrolyarr
jellemóje, mint a szellefir megújulára (gorrdoljrurk csak e felvilá,
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gosult udvarck és az inkviáció epyidejü jelerüétére!!!).- 
Emberideálja a minderr irálrt érdeklódö ember - kittinó példa rá

Leonardo da Vinci. Emlékeztlrrk csak a Mediciek férryex fejedelmi
udvarár4 a pompá§ palotlajkrq B<rcacio pajárr törtérreteire, a korra"

a}rol végre a trrlvilag rettegó imádaúa helyett a jeten való ülág
szépségérrek tisdelete, öómeinek élvezete k€rült glótéóe. A v'rlfu is
kiúgult ebbar az idóezakbflL mivel erre eseit Ameriká felfedezése, a

Föld körülhajóá§a" Kopemikusz elmélete, mely bebizorryitott4 hogy
a Fold forog a Nep korol.

Az orvósfudománybarr fontos elórelépés volt az új anatómia, rnely
a megél&rktlló bmcoh§i gyakorlatok sorárr egne több szervet helye-

sen íít mfu le. Döntó fordulatotjelerrtett Vesalius könyve l543-barr, ez
jelenti a tetrnészettudomfuryos gondolkodás rijkorának kezdetét

iérd"k"s, hogy ebberr az évberr jelerrt meg Kopemikusz hires köryrc
is a bolygóf hetyzetéról). Vesalius regérryes k&olínények között
(nyogodt"" mondhatjuk, ho5, lopott magának) hozzájutott ery-ery
teieính% ér rájött, hogr az olvasott könyv nem eglezik u általa lr{.,tott

képletelikel. líét kötete§ arratonómiai külyrct tít, núr saját ta1nsú^-

Utai aapien. Hlverr megkOzeütette a valóságo| és rrri na5torr fontoo,

nem támadta elódjét, 6alénord, sót éítékelte annak munkásságát de

rrern volt h4ilandó pusztán a tekintély kedvéert kitártani ny'lvánvaló
tér,edések mellett. Irmerrtól kezdve az gutonómia megoldó tr,rdomárry

lett, amit az ernberi surn láíJratott az embgi tegtMl, aá ismerték a 16.

sziaadban
Az orvostudomárry több ága azonbur még gerekcipóberr járt. A

betegá5i mellett a leghrdósabb doktor is visszastillyedt a középkorbü"

aruryira nan isnrerték a betegségek lé,lryegét- Mégis kell néhány newt
emút€ni a kor 5mkorló orvosai ködl. Például Arntroise Parét, aki
csak íábori felcs€í volt, mégis sokkal többet tett a betegekért osszes

kmtár§áíü{l. Felfedezését, arneüyel fonadalmasitotta a sebellátárt"

sokakhoz há§oíilóan a vóletlennek kö§zönhette. A lótt sebet a}&0rib6n

mérgezettnek tekintették és foíró olajjal kezelték. A piemonte,i

üiköretbeíl sok volt a sebesüt es kevé§ az olaj, tg Paré úojásrár-

g{ábó| róz§aolejból és terpentinMl erryhító kenóceöt késdtett, majd
v&ta u, eael kezelt nmérgezettn §érült§k haláát. I*gna5lobb megle-
peé§éíe éppen emk a katonárk kerttltek sok&al jobb állapotbo, többert
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ryógrultak meg koziilttk, sebti,k porsabban es srebben grógnnt.
Ezrtan arlatonómiai tarrulmányokat végrtt a parizsi Jacob Sylüus
professzor mellett, majd sebészként dolgozott tovább a haocmezókön,
Ujabb jelenó; újítá§t tálá}t ki: arnputÁlásnál a vérést nem égetéssel
c§illspitott4 harrern elkotéssel. Töréseket keaelt helyese1 koponyát
lékelt, múvégtagokat késdlett nagt lolernérryosséggel. Jellernzó -
mind a mai napig megtipelhetó ez a jelerrség! -, hogl a koriÁrs
orvosok sohe nem bocsájtották meg neki, hogy egyetemi végzettség
nélkul jutott }rlmévhez és rarrgiához: kirá$ sebész lett. Szeérrységét
azonbarr soha§eín adta fel, slífelfuata is ezt bizonyltja:
'Az aki gazdagsáséft és nern tudásért lészerr kinrrgussá ísebéssze),
hlre nem sokat ér".
N{a ie sokm átvehetnék e nézelet! Parét tekintjük a sebéozet atyj&rak.

Márik nas/ eglérrisége a kornak Paracelsus, aki u5/ancsak szen-
vedélyes támadója volt a merev nézeteknek, de érderne mellett ez volt
bullatója is, mivel ezek helyáe saját iekintélyét akarta áilitani, Ó seín
jaria ki az orvo§i es/eteínet, minl paé, de anruk szerárységével
szernben örrtelt, eró§zako§ ember volt. Az rrrvoslás szinte minden ágá-
val foglalkomtt, tömérdek konyvet és tanulmányt írt, filozófiai és
teológiai táísiköíból ir. Gyakorlaü szempontból volíak jó ötletei, de
elméletileg kriült,us szeínléletet alakltott ki - a betegségekei, mivel az
embe, a kozínosz része, a csillagok álásával hoáa összefftggésbe. Í5,
az orvosfudomány atapjánek az aszkológiát ée üz alklfiriát tariotta,
Emellett sokra becsttlte a természet ryósritó erejét! Ö*szefértntet-
lerrsége miatt - pedig Bázelban e5letemi katedrát kapott - el kellett
ha5mia e várost. Nyomoóarq fiatalorq 48 évesen halt meg. Sajnos
tanait nem feleitették el, sót újra kiadták, é§ ezzel megi€remtódött B
Paracelsus mito§z, aíni ma i§ tart. de csak német rryelvterületerr,
Mishol mind€írutt jóval hamarabb átlátták üí€s§égét"

Voltak sokaq akik több jó öüetet ha54ak az utókona, és rremc§ak
az orvostudomárry terttletén tevó"kenykedtek. Például Cardarro (nevá
ma is örd a kardárrcsukló - nern orvosi szakszóként), ahi inkább
ótletességével, eokoldalil trrdományos ktváncsisaggal, kisérleteó
szellernével tünt ki, Jelentós felfedezést tett Fíacastoro padovai orvos,
aki teljesur helyeserr gondolkodott a ftrtózó betegségek keletkezéséról
es te4edéséről - azaz minden hetegséget más és más cslra okoz, mely



_118-

a swrlrr.rllful elszapomdik es €zek a csaák ótteqiednek egdk
emberról a másil§& vary távolól a levegó vary t írrryak közveü-
tósével. 30O évnek () kellett eltetnig hogr a mikrosz.kóp felfedezése
után u5/aneren e*rne jegyében kezdjék meg a fertózó beíegségek
kutatását. Uryarcsak ö irta le nagron helyeserr a syphilis (vérbaj)

betegségét is.
Naryon sok ere&neny szítletett e korbarq melyek fóleg résr

redmérryek voitak, de már a valósághoz hü megkozeüiésben. Mfusem
uralkodott még igazán a józarr ész az orvosi gondolkodásbarr, a faní
emütett kivételektól eltekintve - ezt a századot sem ez jellemezte,

harrem a bosmrkányégetés.
Rényiné dr, Tororrtáli Rerűa

EGYESaL PUSZTÁSZER
CSENGELEllEL

A Kozigazgatdsi Hivatal osztáll+ezetőjétót, dr. Nienand Gyargltől
kapott ttiijékoztatás szerint 1995. szeptember 3l-én a két kazség
e&le§ül é§ kö?jegEőséget hozruk htre. Áz intézhedés eglbeesift a
Kormány tafraréíassági intézke.déseivel, melt igl csak egl jegnőre
tesz szükség. Á kőrjewői állásra pályázaíot ímak ki. Áz álhst
l99ő. janutlr L-jei időponttal lehet betöltmi, addig a korábbi
pusztaszer! jegEő, Vinnai Gyula látja el ezt a /eladatot megblzott
karjegzőként.

Áz eglesitlés Jőleg Pusztaszer számára előnyös, mivel a ktlt-
ségvetésük 4 nillió Jorint lorráshiáttyt íartalmaz, Csengelén pedig
pont etmyi a tartalék.

A változások csak a hivatali apparátust érintik, a helyi Onkor-
nányzatok íovábbra is megnandnak. 

Á. r.
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cólve;Án,r a N<rvÁr csaráouÁr

1995, márcitn 14én gó}.va látogatott a Polgárdrség r€gi szporr
zsrűrcz,, NováIrré Vízhányó Erzsébethez ils ottfelejter egy {l40
gnunm§, 5.{ cm hmszú kisbalrát. Az "clefáIrtbébi" kitünő
egÉszsógnek örvend. .{ki még nem látta Novák Baláaskát, az
alábbi képen györryörkóclhet benne.

M. M.

/
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vÁsÁnnnrrÁ*
A listű l Kercs*edebni ÉIetta vaak &, q, afuohé* telelősségd
nem íaúntl vállakí Célszeil a vásfu mqelőzöen a he$i Polgb-
mesíeti Eipaftb tel$onon íenfun+ meí egv§ yósfuo* ehtwad-
haínú-

A töviffiése* feloldása: oü - arczdgas álld, es hba*oű vtisb,
ok - otstlgos hjtúó vfuó4 ohtt - otstlgos tttúó és tfotségvbb,
bv - bac§íDá§fu, oó|mgv - otszjgos órld- é§ wn*agQ vósb, R -

o - aúóvd.sdr, űvrrngv - arí& é§ manhq@ úsb ,
osh - orsulgos taté* és tbalui wísb, oslr*fi - orstfuos serlés,
ftirakL és tégi§égrá§b, *v - ünaelli vósb

Áprllís 1. (srombat): Abony - oá, Be}éscsaba - oát Dunaszekcsö _ oálq
Fqisz - óálq Fót - oólq Fttzesaborry - av, Hajdrlszoboszló - üv, Jászboáty _

av+mgv" Kecskernét - av, Komló - av, Mrgyamárrdor , oált, Marcali ,
av+mgv és oák" Önod - oáh Pécs - oát+R é§ av, Siófok-Kiliti , n,Zkc -

oÉrk

Áprttb 2. (vasárnap): Abádszr-Iók - oák, Bék&csaba - av" Bonyhód _ oálr"

Dobrecerr - av, Fütöpszállás - av. Oyomaandród - oáí,6yöngyö§ - av" Gyór
- av, t{qidírszoboszló - üv, Haívan - av, Ilódmezóvásárhely - av, Jáerpáti _

oá, Kapowár _ olq Kapuvír - av, Kec§kemá - av, Kistelek -, oák, Köímcnd
- av, Lq|osmixc - oák és av, Miskolc - w, Narykórös - av, Ozd - av, Pécs _

oát+R & av, §iófok-Kiliti _ av. Szeged - av, Szerrtes , av, Tab - av,
Tiszafflred _ olq Tiszakécske - av, Török§zmünikló§ - &v

Áprilb 3, (hétíó}: Csongrád - oá, Duna{rjvriros - oár, Füesabony , oár"
Kórme*rd - oák, hrtnok - oók.

Áprrüs a, $crld): Báíonytaerryc - oák Cegléd - oó, Dom}rád - oá&,

Nas/káni?Ja - oáIr, §elVe - orití, Soltvadkert - oálr. Tigduc - oák

Áprills 5. (srtrda): Beled - oá!r, Cegléd - oó, Jánosháza - bv & av" Miskolc
- oró}, Szombattrely - oálr" Tab - oáq Tomyi§z€níniklós - oók
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rpr§, C (traört*): Mezókövc*d - orh Ónod - oá! Tirzaíbred - od Vészíó -
(cL 7.hko.rr- l!(i5tmáron) - oá

_ÁPr- :. Gfu,rt)! oyóffsyör _ oá, ryula - oólt, Hódmezóvársrtüely - oá, IrEszeg _

ocptú..,é=ai ,;ri:ár, §zonüatheíy - oh TomyirzaltníHóc - ok

§rE! S. (rrodal): Bűan& - oálq Crúkvúr - oútr, Dévw&rya - oótq Dmryst{ -
o+ lrdűg,óo§zló - ilv, Hedevár - oát<" baszeg _ népnúvéeeii vórár, Jóráeéuy -
odq K.c*cméa - st, Naaytnrnc*ka - oáh Óld - oálq Péc* - ok é rv, §iófok-Kiliti _

al, Sz.al6riac - oá§ Tiíáktrád - oálq Vecré - oák

rprn" S. (vrsárrrry); Bq|a - uv, S€r€fiyaög - oálg Bék&csaba _ w,
Bd,crzalan&dr - oáN D$ar - ol& Dórecen - rv, Gödö[ó - oslq Hq|drrrzobo*zló
- S/, IlÉvst! - !v, Hevet - av, H6fuezóvás&ie,ty - a.l, Ireeg - népdvétzÉi vósáe,
J3ikzr^ - od§ Járzkarqieaó - oáIr, Jágz€ntfi&á§ - oát §ryo*ve - ok,
X,e<*emá - gv. Kirkrmdtrozsnx, - oólq Krmheryet - sv, Mttá€nyó - oá\ Miskolc -
ar,, Mcrahalcrm - or& Piráó - oák, Péc§ - oók é av, §iófok-Kiüti - av, §zege&
Kbhndotoz:mr - ok, §zcgcd - ev, §zd§ - oú! §zmürhely - aq Tiszaffred - av,
Tivakéoke - oálq Zalacgenzq - av

.rpr$§ 10. &flnó); Bék& - oóti Es/ek - oá{. Or& - oriÚ<, Körmead - oálq
Mezóketesae* - oólg §árv& @f. l$.ts_ig - üv, §fi& _ oák, §z€a&ö - oálq §zil§zó -
oÉ&

rprilb l r . Crdd)i Cegtá - oáll Polgúrdi _ oá|q §zombdhely - oólq ZalF€gqvet -
oali

ÁPdü§ 12. (§rárdr); Csoma _ oáIg llbény - oá! Me6csát _ oó! Újkéí _ oák

,iprlt tl. 1cú,ttai: Dég - o§ Komádi - oó, Lóvó _ oók

Áprlt& 14. (p&í{B)l B&aszét _ oók, Drégerypde,k - oár(, Mocse _ oálq §zigetv& -
od §odahely - ok

_iprfis rS (rroúd): Á§vfuyíóíó - oúk, Cr{a - oárq Eqid,rzóosdó _ ol<'
&poha - oílq Keckcmá _ av, M€mye _ oák, Mohács _ old Nagróé - oólq Pé.8 _
o& c al,, Rácdmfu _ oólq §n*ad _ aív+mgv, §iófok-Kiriti , av, §zegc&
R}hrtrdfrozrurs - oá, §zcúdhery &r.l5-2 r-ig - ltúrvdti vrir&



Csengelciplúykúh

MERCEDES A §ZALMAKAZALBAN?

A falrrnkban art besrélitr, ho$t a sralmakar,laíokban eg5r lopotí
Meroedes sremélygépkocsit úatf,lt a rerdórség. Mi igar ebból?

Válaszol Csókfui Jsnó:

Ez egy rosszindulairl haauúg. Eá sokan tudhatják, mivel sokaíl
odajámák biciklivel megnézri. Az epik kadrrrrk mal égóta szét vrr
dtrrva" tolán ebból inórlhatott ki a plotyka.

M.M.

MOTOROZOMAJOM A
PoRONDoN

l995-ben is megérkezett Cserrgel&e a várrdorcirkusz A diákok
nasl öíünére és e eztlók bóírrtjí& uryrris a diákjegl 200 Ft volt és
mivel nem engedheü el a sáló az esti ffikban a s/eímekét epedü"
tgr ó is kénytelen volt a l00 éve ismert rrrüsoí{ít kiadni 300 Ft-ot.
A 5nrekek s*ínára peIsze a műsor szenációs volt. Különbözó
artisták, zeonglórok szórakoáatták a közöfiségét. A kicsik firyelmót
nrégis irikább a brrhócok, kiskutyák és a motorozó majrnok köötték le,
de nern hagrhaijuk figrelmen kívül aá a 3 éves hastáncos kisláíryt
§em, aki a nyakában e5r ki5óval k&ífuta el a k-özönréget. A
műsor teliház elóti zajlott le.

Köszörrjük a ryerekek nwéberr" hory ery felejthetetlen estét §z9,
reáek nelcik!

Bararryi Ildikó
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szÉGyENKEz[nIr...

Rerid idón belül két csengelei polgárór ellen indított eljárárt a
rendórseg brlncselekmény elkövetése miatt, Az eryik engedély nélkül
raton lófeg,vert, a má§ik biíkalopfuban vett résd.

Erre mondlr,atja valaki, hory szép kis társaság lehet a csengelei
polgriróroké, ahol amyi büröző van. Méntegetózésnek túrrlret, amit a
Ltlvptkezókben leirurik, de nem az, csak a tények köziése,

A polgáór iagsóg fettétele, hop a jelerrtkeá bttntetlerr előéletü
leg,,en a két említett szernély is az volt. Seriki sern gondolt bünOzői
háilámukra- mig a cseleknrényttk ki nern derttlt. De amikor ezt meg-
tudhrb rövid úton megváltunk tólük. Nincs helye bűrrözóknek a Pol-
garórségben!

Ezek a jonradarak nenr gondoltak arra. lrogy törvényellenes csele-
kederukkel nenr csali magukat, halrem a üsáességes polgáróroket is
le.laratjárk. Mi küzdünk azff, hory a Polgárór Csoport elismert le5lerr
a kOzsegtirrrkberr" sót a megrénkbelr is. Az éjszakai szolgárlatok mellett
polgrirór napokat, báokat renclezitrik teljeserr önzetlenűl, sót a
veszteséget is vallalva. Nem valószinű, hogt az országban van olyan
masrk hÓ$r úlság, melyet a plgáróók adnák ki, És akkor jonnek
ezek...

Bizunk abbarr, ho5r a lakosság nem a két bűnOs utr{rrr ltél meg
bermünket, harrem a többi 20 polgárór jó munkája alapjrirr Mi Öntl-
kert vagyunkl

A Potgárór Csoport
vezetóeége

Tá ] pexoúnlóL r.rrr e nasr-ó

§: Portyázó potgárőrök
e:I v
l; A romló kóáizlons& niat! rendórók máraz elején negálla- fiatál€mb€r is, akik a lopást el-

)ó vinte már mind€n tel€Púléscn pítottálq hogy ateíepetjól isme- követték. Egyikójük a község

ii_ ] megalÁ,ultak a kitlónbözó ón- ó banűval \€n dolguk, Több- potgáó§éeének a tagja !ol! s
;, védelmi csoPonok, sok h€ly€n sáz kitómétemyi dúlóutát jár- polgáóíigrzolványát épp€naré, védelmi csoPonok, sok h€ly€n sáz kitómétemyi dúlóutát jár- polgáóíigrzolványát épp€n

ópó a Polgáróók ímdsz.í€sen jár& tak be a rcndórök is, de a hrta- azokban a napokban váítá- (Er-

Éa dalek éjszakánként a külterü- tásuk nem volt hiábavaló , A dekesség, ho$/ tavaly szinlén

;iYi l let€ken is. Atanyán élök sámá- nyomok. csongrád^ me€yei csen8€lei.PolgáJórök tuktlk leeh,i let€ken is. Atanyán élök sámá_ nyomok csongrád me€yei csen8elei PoIgáJórök buklnk l€

. j, I ra ne$p8íaó, hogy biáon- cs€ngelérc vezett€k. ott eg/ oí- Majsá& akik gépkocsijában va-

"- | ságukat lgy is óviák. D€ m.p_ ,,,dÁnál hián\&|a]r l él:L^§n IÁ<áoos feAYYeríakfárár iiI4l,

,4 Kan-Majsa cikke sajnos kít polgárőrt}nkről szól...
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óuroauÁluzert üLgs
1995. mófcius 2!-én tdrtouuk soron köve.tkaó ltlésüílkqt. El,ső naPircndi

pontként elfagadta a KáWisel*psmlet a wlgámester beílán ohját a két úlé§
kóznü úgzéfr munkáról:
- Á Faluház eafti fufülat rendaése és a piactér halakltása megtörtént társadalni
munkában, és az ebben rénfue:vólopk kónöneét fejezte ki a pol,gármester:
- Sulárd burkolaft utca hépítése úg) bhetséges, ha az adott utca lakd válla|ák a
béI.crülési kóltséB 30 ?o-dt. A bgneglfelz!őbb áf ajdnlatol a STI&BAG épttőváll,alat
adia: ! 200 FvtlÍ@emant stabrhzáhs + anfalQ;
- Mu*anélklliek jővadablnFótló támogatásában rászesilók, illat e i$élrylÁk

Jlgosultsdgát a ta§túlat h|nmatosqn fehllvtzsgába, trivel erre a ceba fordllható
pélaé§7köz lcde§ebb, mint m elnúh évben:
- Á polgármaster kö§zönetét íejezte h a Polgárór Csopor| vazetóinek i ,etve

tagjainak a jól mezr^ery€Zett Nónapl únnepébért:
, A községi kóryutár a Faluházba kökúzafi, s várja az olvasó bózónséget,
Nyttvdtartá i{iEe: hé{.) l4-17, §2e a9-12és 14-]& csútűrtók 9-I2, péntek ]4,
I7. Á kóryaiáros Horvdth !réa;
- Á nűnaki ügrlntézéi munkakör be-tóué.sre ke,fúlt Ta§ Jónós éPité§zmérnök s^e-

mélyében. Heti egl alkalammal tartózkodik a }ztvatalban;
- Á szeméttelepen el ba végeztle a fakitalmelÁs és leheűvé vált, hogy a szemetet a
htermelés he\,vÉre lehessen tolólapozni. Á polgármester úr kérte a lakosságot,
hogl a neme.tet ne a kapuban vaÚl a2 árok?)arlon raki1* b, hanem d kiti§Ztltott
területre, Kérte tovabbá, hogl óvakoQanak a tílzobzásüL

l{ásodik naPirendi pontként a Ké|ruisewtestLlat elfo4ddtd a2 ankofmórwat ,jj
Szervezeti és Mílködé§ Szabállzatát, Maga a szabálpa' jd eaW§ziíett, á|foe
minden feladdtkört. Aki §Zaretná alnlvasni, @ ma&tabaa a Polgármasteri
Hivatah(n, vag,| a Könyyt{llban

Á bsmbt 9 db tehkértélcestté§ hag)att jővá 1.736.440 Ft értékben, me|vból
elélegkétzt mét a núlt évben befizetésre kefllt 900,000 F't. Mivel m adásvételi
nenódés megkétésében az O*orrmiqzat határozata núkséges, .fekénlnk
minden te.le|Iq,ásárlót, hogt kéreInét te4as§ze a teshXlet elé, Á kéfiselók kérése
továbbá, hog) a Hwatal ,eb]dlgrekkel íoetákozó l1gmlézóJe tegre n§züba az
e l huzód ott telekért&e slté s ek-t

Zrrt alés keretében a kéWsel&te"srúbt sagéIy*l*el íoglákozot' lavábbá
ephangllhg ftvdhagÁa Borbéty József jegzö kólcsönős megege.zés ataplán
töfténö felnentését 1 9 hlvi járandósáÚának megfzeése, mellntt.

Juhán József
képwselá



FAL-L]HÁZI PROGRAMOK

i 995 nrracius 3 l-én nrepryílt a kozsegi konwtar. A nyitvaiartási idó
az Orr}iormarrlz.tli besámolóban (124. oldal) taiálhaló.

Nepünc együttes aIákult. Várunk minderr táncoslábú glereket és

teinóttet, A néptánc kedvelók nrinden péntekerr l?-töl 19-ig roplratjak
il liulcul

\,índen kedclen délrrí.ál Célrrí"{n fél 4 és fél 5 óra között Dal-kórus
van nrel)rre sok szÉreleüel váriuk a daloskedrni jelenlkeáket!

Nlí,rcius 7-e rrórrap,

.{z ünnep alkalnrából Cáok Zoltán kamary és a Korrzerv,atórium
hallgatói műsorral kedvesketltek a Fa-lulraz.ban jelenlévó holgyeknek.
Külórrféie fuvós harrgszereken iátszotta}<, peldriul: harsorn (poz4.n).

irombiia., kurt. EljfdsmttÁ a fehén,ári indulót, amit az idősebbck
íögtön megi§mertek. A gyerekek mosolyogva iullgatták a tévérnaci és

a Níézga család isnren ?f,ítéjét. Mindefiki iól sárakomtt, hisz trcnt

irrindennap hallhatrrrik mi iiJ,et élóben Köszönjük eá a lehetóséget!
RemelitLk, ho5l minderrlciberr felkeltették az erdeklódést a hang-

szerek irrinl. a felnóttek és gverekek reszffil is!

Horválh Irén

**

a

S{/É-
FÁ Xg

NÓNAPI HANGVER§ENY

KuruczAnita8ó,
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ruróVER9ENYEK

Márríus 17-én randazték mcg Ópurrt"u**, a köne fu,tlóvervenyt, Mí 1zp,
kor ina)!funk autól*al. A víadal 14 Ófakor kczÁüádw éa ery ardőban ürunt,

Mry aaapattnrscnyzaw aqymÁaaal, A l!. koraaoporwa lányokn.ak 1OOO m,i, a

I!. kolt6o?orrr6 túknak & ItI. körc^o?ortDa !áttyoktakl5oo m,t, a lll, koltgowrtob

ilÚknak yüllií 2ooo m,1: tplhw fllini.
a c:Eanáed -I!. kolt}goPorto| ffúk fu , korr;aoparb7 lányók elEők l6ttak, a lll,

kolt^Op1rfub lányok padl4 máaodk halyozlo' értak al,

Uárcrug Z,én éze4edon ranáczték me4 a ma4yeí veraeíyt a íbzz töltá-Eénél,

A ezínwn déluán Z őakor kazdőű varvanym autóbugszá! é*6ztíjnk 14 céepat

'ndu!t. 
uvananlíyIt kalbtt fuu1l, fiint, a kölzotj velgerilan, Mlndannylan nawon

tz4ultuni, Maldnam mínfuqylk korcaowrwál a azB4adí tskolák lattck a, alók' 
A cfucnTelal II. korcaoporuJ 1ányok ée frúk h*ualrlE a !!l, korcaopol,ri flúk

i|tliáIkek a III. koaaawrai lányok tizcáíkek lettak.

Kö,hől}etéD lfiondunk H6íln Géza tanár báaEinak ab f1lkéazltefr fiinbt a

varaany,rc!
Ea^i Kúazána

A ViZ VILÁGNAPJA

1995, mrirrcius 22,én aYlz ülágnapja allnlíruÁból \€télkedót íen-

deztek az iskoláboír.
A verxerryt Takácg Zsolt tánár M.§i verette. A vetélkedón a

felsósok vetiei< régá. § verserryzókrrek es'r te§Zílapot keíett kitölteni,

Ezerr 11 érdekee kérdés volt, Voltak kör5T ry{ek é; kevésbé könrryüek

is. Az érdekes es izgalmas ver§eítyt 8 még izgálma§sbb er€enéer},ttb-

detés követte. Elsó helyezést hkom verserryó ért el: Tólh Karatn (7,

osztáty), Na5i Mónika és M4gorry Rita (8Ö. osztÁty_), r\4á§odik

heVeátt letttórosi 1\trrde (?, osztál_v) és SzaM ndikó (8/b. osztáy),

A harmadik Gyovai Józeef(s. o§ztály) lett.

Gratulálurik a nyeíte§elínek!
Na5r Mónika ée }vlagony Rita

8ó, osztáv
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HíRDETÉsex
Dr. Sikter András állatorvos ilj telefonsáína; 06-20 / 364 208.

.4 Csengele tansn 96. szám alatt (a volt Kun-Szabó tanya)
negkezdtem férJi szabó munkámat. Mélet után, yalamint mindeníéle
jtltitást úllalok,

Báthory Ferenc

Billenős lFÁ-pal sóda szdllításí vóItllo*: t.100 Ft/m3 . 30 msfe-
lai megrendelés esetén L000 Fam5 , Éfie*lő*ti Csóktisi ?nüó*
ruit c Csengelq Felszabútllls u 1S/A, suim alít lug a 3E6 I73
relefonon

Csalridi eeeményei<re flakodaiom, ballagás stb.) 220 Volttai mükOdó
hútókocsit lehet bérelni Csókási Lásdótól a Csengele, Petófi u.20,
szam alatt. Telefon: 38ó 082,

Vollrswagen Jeíta 160ü-as, injekúorrrs, 1§ éves gépkocri 200.00ü
Ft irányárért eladó vagt 20 erer db rályogért illetve bármilyen
építőanyagért elcserélheíő, Érdeldűdni Pipicrki Pétenrél (Kis_
telek tanya 352.) vag Vígh Atíila palackorott ital boltjában
(Csengelc, Májrrs 1, u. 52,) lchet

Ertesitem a lakosságot, hogy a Csengele, Csatoma utca 2, szám
atax megkezdtem adótatlácsadói és kanyvelői tevékenységemet"
Esténként sz,emélyesen a íenti clmen, napközben q 386 132 tele-

.fon s zámon vaglok e lérhető.
Cnkó Ildiké

Értectfm a ü§ú€ü l*ó§§ág{t, hO§ 1994. Jürár l-
tólt&er:Íryarotá§srl bóv{lt e tevéLrryré3co.

Vállrlflt nr tló 6 torna tehor sráÉ,6sfo, Hll,
is Hfótüirr sg]rgnfrr-

'Tórh Tlbor vállaüoró §zcged f,orrógyárt{rt 22.

";i::SfTlr/.2zzí rGhíoilíar: ó2l 3tó {Mó Bielcfon: 0fu0/ 3§4 35§-%, 
;=fií(-'é,f 0í3013543&_§
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Válblom foíó é§ vidó felvéíelek késdíáét (cslúvób
lrlrodalmatr, csa§di események stb.). F'oíó cikkekeí ánrsíúolr.
Srfuos amaíörlilm kidolgorás 2 nap alratí 20 Fíllrép ámn

Nacsa Jánosné
Kisíelelr, Kossuíh u 34. srám

l 364 §41

§imson kipufogók és egréb Sinson alkatÉsre\ vabminú ETZ
t50 é§ ETZ 1§1 moúor*edkpárokbor ldpufogók a bolti árúl
olcsóbban kapbatók a srártónál:

Varp MiháIy lakaíosnát
Kistelok Tanya 345.srám

3 rrc rcr

Mindeir tipusl srivattyi jaüásá( úovábM hártáji gépelüer való
alkátrésrek §Értá§át (foEaslierék stb,) vállalom, PB_gfu
srabványos csattaloú fuörlröliihör stb.) átlandóan kaphaíó.

Dénes Balárs vállalkoró
Csengele, Felsrabadulás u, 3. slám

a 3ff017

Galancia fele§sség-, casco-, lakás- és rragronbiríosííást l$thet
Csengelén. Részlcúes fájékoztatóval állok a tiszúelt ltEfelek
rendclkerésére.

§{tliLajmné
í 3tó044

esenoélei /7,ffiIkffifu A Crcrgdri Pd8i6í Ciopüt lbogd,óinrt,lrpjr

Kia{ia és lo}rzorosília: Creogelei Po\rÁrör Cropct Fdelör }iadó: Kucsma Pétg
8zertetd&{: Cleqelg Fdrzóaúrlós u..l l. Fdd6r rzcltegó: Motnár Mihíly


