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ELsó ÁloozÁsI EMLÉK 1938-BóL

A 15 l , ol<la]on megkezdjti,k a csengelei egyhri,z*Ozség történetét
feldolgoá sorozah:rrkat
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AFALLTGAZDASZ ROVATA

A földkimérési lrölfu égek vissralgénylése

A tbldkiméréssel kalrcsolatos költségek egy részét ftb. 50 7o-ot) az
állami költségvetésMl vissza lehet igényelrri. Ezerr igérrylést a
rulajrloni lapól sáló fbldlúvatali határozat kédrez vételi napjától
§zlínitott ó0 napon belUl lehet kezdeményeani a Csongdd megyei
Foldművelési Hivatalruárl.

A szltkséges oknárryok:
- a csangelei Aranyhomok Földkiadó Bizott§ág határozatának déU!§
- a FOldhivatali határozat másolata;
- a fóldméési dijól sóló sámla másolata;
- 500 Ft-os üetékbelyeg,

Ezen okmányokat a falugazdásznal igényelhetó nyomtatvárrrryal kell
beadni. Kérem, ezen lehetóségól értesllse a smmszédos gazdát is!

A íársadalrornbLtosííási üj emellredése

Értesitem azon muőgazáasági termelóke! alok irlrsadalom-
büosltá§ukat eryáűeg rendezils ho5l a TB. 1995. áprilb l-tól
felernelie a korábbarr megállapltott (3402 Fi) biáosírási düait 56?0 Ft-
ra. Aki c,sak a égi diiat utalja át, aínrnk büntetó krrrattal kell a
k,ttlonbozetet kiep§renliteni.

Ezért célszerú az O5l üsdázása végett a kisteleki Polgármesteri
Hivatalban minden kedderr 8-12 óáig tartott TB. ü5tfélsmlgálatot
felkeresni!

;irrani penralapok módmítása

1995. ápriüs 8-án megielerrl az 1995. évi XXL tön ény, me} u
epyet elkülörr{tett állarni pénzalapok módosíüsáól, illetve kiegésd-
teseról szöl. l5r a Tertlletfeilesáesi Alapól, a §azdaMgfejle§áe§i
Alapról, a Földművelesiügi Alapról, a MezbgaztasáEi és Erdészeti
Alapól etb.
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Ezerl törvétty értelmében a vélpehaiiÁsra az illetékes minisámek
rendeletet fognak kiadni. Mindazon á[arnpolgáíok, akiknek a ferrti
té,mábafl konht elképzeléeei \ranrrsk, máris cólnrerű a kOvetkezóket
beszerezrri:
- TB. igazolás;
- .a'PEH igazolás;
- KÁmarei igazoiás;
- a páyázat elkésdtéséhez szültséges szakember.

l'óth Tamás
falugazdász

T,ÁLÁLK()ZTAM ÁZ ERING I
POLGARMESTERREL

Községilnk néhárry lakosót Nénetorsúgból, Eingből német
családok látogatnk meg ópilis hónap vége felé. Emek kapcsán
tahlkozhattam Peter Hoffmannal. az eringi polgármester úrral,

,4zt nen nondlntnám, hogst "jól elbeszelgetnnh", mert német
ndással nem rendelkezem, viszont Mészáros Áranka jóvoltáhóI
eredményes voh. ugmnis Ö tolmócskodott. Hoíman urat szemé-
lyesen meghívtam a pünkösdi arató ünnepségünkre. Igérte, lagl
ezen esemés!,,en részt 9es9, és az emléhnűre ethozza kazségnk
n s z lójá t, egű tténé sük zá logau l.

Bíanm benne, hogl e hét kazség ltapcsolala révén la|Mszta-
lataink, inmereteink, kultúránk esetleg kiszéleseűet, jobb irhryba
haladhat. Ezek a találkozások nem gaulasá§, nem űzleti céhlak.
Ezek az ehnét gazdagltlntjáh. Nagon sokat ellehet tőhk lesni, ami
pénzbe nem kefil, csupán ki kell tlálogatni a sok látottakbót a jót,
amit idehaza hasznosítani námk és már többet Udunk, gazla-
gabbak vagytnk.

&tnta Ferenc
polgirmester
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F,OCI KRONIKA

1995. április 15. Csangele - Mórahalom II 0:5 (0:2)

Cserrgele: Kucsorg Dóczi, Barna, Szónyi (Barrgó ?0), Frarrczia,
Losoncá, Krm-Szabó, Petó (Pigrriczki ?5), Vincze, Csóká§i, Túfi.

,4z első Jélidőben bekapott gólok után (amih elkerttlhetőek l4ttek
volna), a csapat összeloplnnt és lélektanilag feladta a mérkőzésí. ,4
gólarány hissé tttlzott, de a vendég glizelem megérdemelt volt.

1995. április 22. Bordány II. - Csangele 6:2 (3:l)

Cserrgele: Kucsorq Dóczi, Bama Szönyi (Vigh ?0), Franczi4 Petó,
§isárk §laraszti 75), Pigrriczlci, Vincze, Kun-§zaM, Twi.

Cserrgelei gólszerák: Krrrr-Szabó, Ilarasái.

Ezen a mérkőzésen a csapat abszolút glenge telje,sltmé4lt
rryujtott. Néhány játékos ezt még tetézte etikátlafl és spoftszerűtle
iselkedése,vel. ,4 csengelei focisták közül néhánym elfelejtefték,
hogv a labdanigas eg/ "játék', mert a labdával alig törődtek,
csupán a játékvezető és a partjelző sértegetésében metült ki minden
udásuk! Megglőződésem, ha a játékkal Joglalkoznak, ak*or az
eredmény sokkal hízelgőbb lett volna rónk nézve! Az eglik szurkolót
idéne: "Szépen volt Bordányban csengehinelt lenni !"

ReméIem "játékosaim" tanultak a töfté,ntekből!

ligh István
edző
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xnr unr ncv rcarinót

jiprilis 19-én *ésö esk ha ívmaferleil embq (?) a Fclufulz előtti
tel útszíésére tbsadahli man*űgt enbddl tujú* közil ll-el
íel§Lrggúot és ellnpoa. Á nővénye*a olym hubb móún szeűélt
íel" hoey azoftaí ,ruií hüiba ünaih e4 hi íOgrroh subaúú Ezzel
htqcsolabcn 

'.a 
cühet ha?oí szetkeszlőségünk, me$et q, aláb-

bia*bn *özlfln*,

A Szeilc

TALÁLKOZT LNI A VANDALIZMUSSAL

Nehér sravakat ú^lálni olyán cselekedetekre, eme§lek más
emberek muntáját semmibe nézve, bossalMl, vagányságból,
dacból, a úudaí hiánya, esetleg emberi biánymság miatí lülveí-
kerett be körségílnk tcrllletén

I(erlves Ismereílen l§meú§! Valósrfothek tartom, hos/ árú á,
éjsralrát na5ton eredményesnek srámolod el eredménytelen
napjaiil tőzltl Alt kelletí volna srem elótt tartanod ho5, arokaú a
dísrfákat a F'ahüár elé nem elsősorban nyugdíjas korrl emberek
kedvéért úettii\ ülífttlik oda. Igar eeeket a munkál,ríokáí
nasiré§tt nyugűjasok végerélr. Dz volt a nehezebbik résre, de
boldog3n íettülr. A könnyebbik ré§ze ar volt, kedves Adidas cipős
úr, hogl felsraggatri" elvinni! Neked ettól nagrobb élményed nem
igen fog adórlni éleíedben

A fákat rljra fogiuk ülíehi!
sánía Fercnc
polgármesler
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TlrrÁsIRAró
Akar meg is nőheitek volrr,a".,

Akár gyönvörködhettek volrra berrrrUli ryerrnekeink, rmokáink..
Akar emlekeaeüettek volíia arra a sárrdélcra- anrely a köztisség

érdekéberr szepiterri kivánia - és meg is iesá - komyezetttrrket...
.Akar lehebre béke is.., - legalább a sávekben...
Aiim legyózhelrrenk önmagwrkban az iíi8§/§éget, az eószakot, a

haragot..,
pusáulniuk kellett.
Elvetemültseg'l Pusátásváry? }i.osszakaíat? Vary eg5nz.erúen

csak oslobaság...
Vai on milyerr sugallatra?
Saináliak Pugzútó, akárki vagy is, mert a eajdt jovódet pitzldto!

tad be, a sa,iát faludat ioptad meg, nem egyeneket, hanem Csengelét
magát, alrol élsz, erhová 5,6ftgí€i6 tapadnalq ahol,á lartozol,

Saját magadat loptad meg. Elegedett vary?
Elbontod lnajd az emieknrrlrla is? Felbontod az urcrkóvekeí?
Te szegény!
Leeznek úi tujak, új házak" új kö\€k, és mrrrdig leszrrek olyarrok,

akik újrateremtik aá, aínit te es a hmád ha§ortok tön}rrete§mek!
Mert mindig többen lesznek azok, akik épitenek...

'Elínélkdó"

ÁSZFÁLTOZZJLK AZ ÁKÁCFA U\CÁT

Megkeatődatt az Aklc.fa utca szilárd burkohttal való ellátása, a
cikk negielenésekor mór vahszinűleg hész is lesz.

Áz Ónkotmánlzat éyente eg/ utcát kfuón szihrd burkolattal
ellánni. de csak ott. ahol a lakók átváilalják a bekefllési költsé{
3a 9,Ut. Áz Afulcfa utca hkói lerérbe helvezték az ókeí megilbtő
részt, így meglehetett keúeni a munMt. A 316 méter hosszú és 3
méter szétes út összesel ] . ] 73. ] 50 l-t-ba kerűl.

M.M,
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A CSENGELEI EG\]-{ÁZKÖZSEG TÖRTENETE I.

C ser4rele torténetéól már több§zöí oivashrrrk. Az ásaüársok bizo-
il. tjak a régebbi telep0lések töíténetét.

]-300O éwel ezelótti leletek kemltek eló Feketehalom terílleten.

Kóiliiaíhaüuk az 19'l5-ben feltárt ósi templom romjait. amel.vet az
.{r@-korban épltettek, mellette temetó volt. Bizonyitjárk, hopxr

keresáények, kaíolikusok éltek, laktak e íájon.
.{ l-ennmaradt emlékek szerint l'ernplomhalorrr köm,véke is lakott

rolr a középkorbarr, lakói a tatár-örök tánradások idején a templonrba
menekoltek, solorka1 itt érte a halál is.

A taüir prrsáitr{r vetett véget az itt üIá8ró életnek, A török uralom
rdejerr a csengelei pusda elrréptelerredett.

.\ késóbbiekberr idetelepültck csak la§saír népesítették be e terüle-
tet .4 komyezó kun települéeek lakói is felvették a kereráény lritet,
katolrllsok lettek. Eá a hilet vallották hossai sázadokon át az
óseirrk, s crre kereszteük a ma itt lakók is ryermekeiket.

Cserrgelén e eázad elejé,rr rohamosan nótl a lakosoág gzáma: l92G,
ban 2516, l93Gban már 3ll4 fö lakott itt. K&igazgatárilag Szeged
vasrosároz, közeleb,ról Szeged-FelsókOzponthoz tartozott.

Eryházilag Cserrgele a CsanÁdi E5tházrne5re Külsószegedi Espe,
resi Kerülebhe4 sákebberr a kisteleki esperesi t€rülethez tártozotl.

A templorntól való nagr ávolságot volt trívatott csölrlcenteni az ele,
inte havonta tartott mise, Az l926-baíl épült belterületi "kis tomyos"
rskola néwn ismert tanl,ermébm alakiton k ki esi §zetnyitlBtó ajtóval
el}illönltett ki§ kápolrra résd, belure oltárral" kis se}restyével, gyónta-

tóhellyel. Az oltÁron Szent lmrét ábrázoló kép jeleáe a védószerrtet és

a bírcsú irlejét, november 5-ét,
A lurarrgtomyot az sikola udvarán lévó eperfa helyettesltette. A kis

hararrg fellrata:
C§E},IGEIE I928.

I ITEN IRÁNT V,uÓ sznnmrra, MGA1ZK)DÁSÁ És HÁIÁJA
JELEúL ö}\.IETTE I§TEN DICSÖSEGÉRE WrÉZ SZÁI-4]JÓZSEF

tscsÁuDJ.A
örvlörra smzÁK úSzLó íIÁRÁNGöNTó, BuDAIEST
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Ez a lnrang hlrdette minden délben a nándorfehérvári §tózelem
cmlókét, s itt húzta a hararrgol mindcn este Nagy Ferenc l95l-ig,
rnajd a pnókiá,ru{l 50 éven át. hnláláig.

Horpácsy (Ja}rm) Ignác az elsó csengelei lelkipászíor. l93ó. srep
tember l-j&r jött Ki§telekíól, l93?. szepternber l-ig műkodott itt,
Tanván lakott, mert meg parókia sem volt,

1937. megint változi§t hozott, Szeged váío§ 2391193'l . §áínú köz-
g9rllési határroratával segédlelkészi állást szervezett. Idézet; " A köz-
5ólés a csengelei óm. katolikug lakosok lelki szttkségleteinek
gondozánrira.., segédlelkész állitst sretyez a város kegyurasága alá
tartoá lelliészség reszére ... illetményét 1938. évtól kezdve a város
költságvetésébe beilleszti" (Csongrád Meryei Lerélíár),

l{orpócsy Ignác Balogh Jenő
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Balogh Jenő 193?. szepternber l-jén jött Szegerl-Felsóközponbl
lelkészi kinevezéssel. Felfuült a lclkészlaká§ 3000 perrgós városi és
8000 pngós csengelei tárnogalássál l939-ben.

Uryanel*or új aíryaköflyvi kefüet is léie§ült "Szeged-Csengele H"
jelzésű páórrzamos anyakOnyvi hivatal elnevezésscl, a szegedi köz-
5ólés 29411939. szárnú határozatával. Életbe lepett 1940. március 1-
jén. Takács Mltály iskolaigazgatót biáák m€ 8 vezeté§ével.

Szeged város törv&ryhatósága e5rmásután hoáa meg a Cserrgelét
éf,intó fonto§ hatáíozatokat, Iőézrll az 1940i 1939. sámt köagólési
határozatból: "Szegal városhoz tartozó cserrgelei kapilányság a város
legmesszebb fekvó területén Szegedtól mintegi 50 kilóméterre
feksák. .A város köz5úlése az ottani r, kath. hívek lelki sz{lkségle,
teinek gondozársÉrra segedlelkész ée kisegitó krintor állá§t §zeívezett, ...

Istentiszteleti célokra azonban csak egy iskolai helyiség áll rendeüe,
zésre, ami figrelembe véve a 30(X} lelket, a legcsekélyebb mériékben
sem megibleló. A csanádi pü§pöki }uvatal erméltbgva kérte, hory a
város, nrint keg$r, megfeleló tentplonr úpíté§e iíánt intéÁedjék,
arrnál is inkább, mert e nélkül a kiküldött lelkész munkája eleve
sikertelerrrégre lenne {télve. A nr&ntlki hivaud által késdtett
költségveté§i elóirányzat §zerint 540 személy befogadá§ára alkalmas
templom ó0.882 Pengóbe kerolne...az 194l-beni felépléshez 70.000
Pengó volna snlkséges... A küz5ólés átlátva a cserrgelei lrlvek nehéz
helyzetét es mélünyolva áldozatkészségttket, ameiiyel a lelkésdakás
feiépítését lehetóvé tették, a püspöki hivatal által felhozott indokoka
tekintettel a tenrplom felépttését 70.00O Pengó kertlében elrerrdelte"
(!-- songrad Meryei l,evéltár).

Sajnos a tenrplon felépttése elmaradt. Közbesált a háboó. A már
meglévó arryagot is "Csáki szalmájarrak" tekintve szcthordák. Ezuün
máí szöba sem kemlt hossal é\reken át a templom épitése - 1945 után
teljcsen lekerült a napirendról.

A lelkész a hÁbonr alatt is híveivel maradt, kiknek sok lelki ügasá
nyliJtott. Az ogtrom alatt sem menekiilt el. Az iskolában rs tblyt a
lütoktaás. A kisegttó kántor }íargilai lrrrrc larúió vtrlt.
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A sregedi koz5ólés 23311941. sáínú hatáíozaüval Ceerrgele kapi-
táí,yrágbo elrófo}:rl kOzigazgatári kirerrdeltséget sarvezet| mely
1941, október lGérr kezdte meg mrlkOdését. Ide kerOlt az anyakOnyvi
hivatal is,

1936. Ix-xfi.
l937
l938
l939
l940
l94l
|942
l943
1944
t945
l946
1941
l948
1949

E kb. l0 év adatai szerint még elég magas a sáletések sám4 illetve a
keresáeléseké. l949-berr a lakosság száma 3ó80.

1950. ezeptember l8-rárrr egészségi okokból Szegedre helyezik
Balogh Jenó lelkésd. Ott hali meg 1959. augusdus 25-éru 56 áles
korábon.

Kovács Zolíán budapesü lazarista §zerzete§ 1950. szeptember l8-
árr érkezik Csengelére. Erre az idóre esik az iskolák állarrrosltása A
csengelei iskolák kezdettól fogva államiak voltak, 1gl szerrlezeti
valtozás nem történt. lekerültek a tarrtermek talalról a tbszületek, s az
iskolai hitoktatást is klilönbÖzó feltételekhez kötótték.

Csengelén az elsó külön hittanbelíatkozáson - nary harcok árán - a
§?ltlók 352 tanulót irattak be. E gzámok a továbbiakbarr rohamosaíl
csökkenlek, majd teliesen megsannt az iskolai hitolrlaüs. AzBgyhfu-

|"]
,1,)

8l
,7|

93

,70

"1,7

l00
89
,76

l01
80
?0

l8
l9
l8
20
l5
24
30
29
18
38
53
45
33
38



üpi Hivatal minden évberr kUlOrr engedélyeáe a lelkész tégzÉre az
elsóáldozók igkolábgr való felkésdté§ét. Sámuk sajnos éwól-érne
csökkent.

l951-beíl meg§z0nt a kápolrra a belterUleü iskolábarr- A szerrkni-
sétet más helyerr keüett tartrri lry kerOlt sor a paókia, a lakás átala-
kitására, a lelke§z két szoba koátl kivetette a vála.sdalat. Átsze[itottak
az oltár| s az ott lévó tárryakat. Az rlj kápolrrához a berendezést a
Püspöki Hivatal adta" amit addig a szegedi Fogadalmi templom
prnéjeben tároltak. Új szobrokat, grOntatOsze*et. nrhrákat stb. Úpott
a kis kápolrr,a. Az oltár folé Sdz lvíária szobra kerult, a glória kir Jgói
imára sólilottak: Védje, olíalmaza Csengele népét is a BoldÓg
ár§sz)íly! |raánk égi Patónu§a! Áts7rlt{ottak a hararrgot ie, es egv 4,5
ntéter nugas luuarrglábra szerelék.

l 95l . rrol,ember 28-án elhelyezik Kovács Zoltánt Budapestre. Nem
kapott lelkészi megbizáqt, ryarbarL munkágként dolgrrzott, de mmrl_
vegig kijárt Cseplre nrisézrú. Többszöí visszalátogatott Cserrgelére, s
tartotta a kapcsolatot 1990. március 2?-érr bekövetkezctt halálág.

kovács zoltán

Papp Istvrirrrré
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HOL VAGY MAJUS
ELSEJE...???

Az elmúlt 5 év sorón haglománnyá vált Csengelén a majális, Most
ez a haglomány megszakadni látszik, ug)anis hióba várfuk a
'hírdetőtblán' a presszóablakban, mindeziűig nem rakták ki a
progftnnot.

Vag talán nincs, aki megszefyezle. - aklor mineh van a köz-
mrlvelődési ventő (könyvláros)? Mdig is csak az önkormányzati
üIésről tttdtuh meg, hogt áIlttólag ilyett is van, de a szerveüséböl
nem yett nk észre semtnil

Lehet, hogl meg kellett volna keresni az ehnúlt éyekbm sikeresen
megszeryezett majálisok rendezóit (FIDESZ helyi csoprt, Községi
Sporteglesület, Polgársőrsé§. Név szertnt nem akarom megnevezni,
de volt ,1-5 ember, abi semmi|ten szerlezetnek nem volt a tagja, de
elege volt a jalunkban lévö bngos vízbőI és megpróbált munkájdval
seglteni abban, hog 500-ó00 személy jól étezze magót a csengelei
majálison.

Most szomorúan valaszolok azoknak a gyerekeklek, aftik kér-
dezgetik, lesz-e bicikli illetye motorverseny, Csak a szomszéd
kazségek programjairól fudom őket tájékoztatni, de ez a sok kisisko-
lásnak nem vigasz, Merl íp ök nem ludnak versenyezni. Á
Sporteglesület sziyesel negszervezte volna a majálist, de nent
akarfink más munkájába belernatkozni, hisz ő ezért knpja a
Jizetését. mi pedig iórsadalmi munkában is megrendezlűk volna.

Sajnrls vun egy mltsik akadúfuu is tmnuk, hq1l a |ocipálybrll
szórakozzunk, m?/t ott \,(rn a község e?),etlen nl,tlt,ános WC-je, de az
nincs használható állapotbat. sót kintondotttltt halesetveszél.,les.
Még jó, hogl nem lóíténl nag/Obb buj az ott játsadozó glerekekke l.

Igaz, a polgárne,rter úl t4éretel tett arra. hog,,május 1-re kószen
lesz a WC.

Tehát elképzelhetó, hogy lesz illemhely, de majális nenl!
-nóti-
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.,vAsARhlAPTAR
,1 üsuil a Xeresledebai Elúből vatlüt ű, az úoloh&t íeklősséget
nem tudunk yillahí Célsze l a yós megelő4őea a he$i Polgb-
mesleri Hiurúaa ublonon telhtwti, merl egles vósóroh ebnatad-
funnah.

.1 rővifuéseh felol&ísa: oók - ots7jgos ólld- és hitahodó yósb,
oh - orsaigos *bahi vtisdr, o**r - orszdgos *irúó és regisécrd§b,
bt, - bítcsítvtisót, ottmgv - otszógos óllal- és maúaglp vósót, R -
regis*vósfu, av - autóvásb, Eúmg1,- urlló- és mun*agép t tís& ,
osh - otsztigos §e é§- é§ hbahó t titsb. osft*R - olsuigo§ se"lés.
kirahíj- es rfuiségvtísór, ü|, - ürrrrepi vásór, nmv - nqművészeli
t tlstít

}íáJus 1. (hótíö): Durraújváros _ or& Konrároln - nínv, te.rnt.beín., Putnok
- oálq Szenígotthóíd - bv. Tóíkomló - üv

MáJus 2. (kedd): Beled - oólq CeBléd - oá, Narykanizsa - oáL Poc§aj - olq
Sa.lókaza - oák Sel|ye - oak. §zombalhe! - oírk. Tivaluc - oák

MáJu§ 3. (rrerda): Ájka - av. .Iánosháza - bv. Miskolc - oálr" Tab - oák

MáJus ,l, (csütörtük); Ónod - oá,k Szombd,hely - V. 4-8. között Nern-
zet}özi Tavaszi Negyva§ü. Vesaő - oiik. 2xalakornü I. ('Ki§komáíom) - oá

Május 5, (pénttk): BóV - oát. öyöngyö§ _ oá. Gutla - óá*, llódmez&,
vasáhcly - oa Pécs - R, Szorrrtlalhely - ot. Tomyivgnürriklós - ok

ivláru§ ó. (§rombat): Abony - oü Bára _ oóic. Debrectn - Tavaszi Nagyvá-
sar. Hajdúvoboszló - üv, Hatvan - av, Jriszbaérry - ev+mgv, Komló - oók
es av. Mag_vamándor - orit, Mnrcali - oák NBgybórz§öny - oálr^ Öcsa - oák
Pccs - oák *R cs av" Répcrvcmerc - oól*, Zirc - oák

§{ájus 7. (vasárnap): Bonyhád - oá,lr, Csongrád - oá}, Debreoel - Tavuni
Nagyvísár és av, Dunaföldvár - av, Dunavecse - oirk, Egryek - bv, Farmos -



MáJus
oák

.1í8.

oárk, Cryomaendród - oálq Gyöngyös - av" Gyór - av, Hqjd{tszoboszló _ ok.
Hévizgyöík - bv, }IaNan - av, Hódmezóvásárhely - av" Jánmhida - oálr,
Jászapái - oá. Kaposvár -ok és o{ Kapuvár -ok, Kecskemá - av, Király-
he€ye§ _ bv, Kistele& -oák, Kömlend _ oók es flv, Kunszállá§ _ oá&
Lajosmbse - oák és av, Miskolc - av, Naryk6rös - av, Nádasd - bv, Pécs -
ok e§ ev, Sukoró - bv, Sirrlkszerrtmerton - oák §zeged - 0v. Szente§ - av.
Tah - av, Tiszakéc§ke - ev, Török§zentíniklós - av

MáJu§ t. (hótíó): Bé*,és - oá+tngv, Bé}é§csóa - oár, Karad - oá|q Kecel -

oák, §iklós - oák

Márü§ 9. (ladd): Ivárr - olt, Pűervósára - o§r, Szombathely - oólq Zalae-
gersz-eg - ok

MáJu§ l0. (§zerda): Csorna - oák Heves - oá. Mezócsát - oák

1l. (csűtörtök): Komadi - oá, Okóny - oálq Pálházn - oalg Tá -

MáJus 12. (péntek): Alap - oá,lq Alsószentivan - bv, Pu§Áaínerges - oák,
§ásd - oá|q Szigetvúrr - oák, Szonbalheh - ok

Máius 13. (srombat): Apc - oák Bá{agék - oák Csakvat - orik- Hajdúvo
bosztó - olq Jászbcr&ry - od Kecskcmét - av, Mezöber&ty - av. Nsglkórös
- oat, Nyiracsád - oák, Pécs - ok és av, Polgárdi - oát, Silkö§d - oalq Szent-
lörinc - oÁk, Tiszarrana - oóli

MáJu§ 14, (vasárnap): Baja - nv, Bekéscsaba - av, Dabas - oáli, Dórecen
- av, Hajclírszobovló - ok" Hatvan - av, }lencida - Tavaszi Vásár, Heves -

av. Hodmezóvásárheh - av. Janosháza - av+mgv, Jóvjakóhalma - oáüt'

Kecskernét - w, Kerekeryháza - bv, Kistelek - oók, Körmend - oák és av,
Krrnheryes - oát<, Mevtegnyó - oák, Miskolc - nv, Pávró - oók, Pécs - oírk
és av. Sü}ysáp - oálq Szeged-Ki§kundorozsma - ok, Szeged - sv" Sz€nte§ -

oalc" Szombaüel_v - rv" Tiszaíllred - av, Tomps - oálq Töítel - oák, Vönöck
- bv. Zalacgoszeg - av, Zsebebáza - bv

Május 15. (hétfó): Dédctapolcsárrv _ oirk, Mezókövesd - oák. §zitszó -

oá{t" §zil - oáq Zsebetráza - bv
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^{ FolDilítjNKlds §ZC)VET§EG C§DNGELEI
CSOPORTJA 1919_BEN (YI. resz)

Foi_rrat_iuk a férfi tagok névrorát:

:{0 1'uri [is,!] Józ§el No,285. l9l9.VI.15.
l+ l , \íolrnr Györry No,370,
]Jj. i§, MolíáíGyöf§ No.3?0. n

343 /_alner Mthaly No,119.
l.t4. Heíke F€rerrcz [igy!] No.172.
]45. Sztjcs Mháy No.436,
l46, Ktrncz Lajos No.22l.
].1-, Kun-Szabó István No.3ó2.
348. Szécsényi Jóxef No.326. fi

:49. Ti§oczki I§tván No.288. l919.VI.19.
i50. Vig Antal No.6.
151. Cyovai József No.ó8.
?52. Gyovar János No.ó8.
]53, Tisoczki János N<1.374.

]54. llerke Péter No.72.
]55 Sdcs }víihály No.243.
]_s6. Kecskés Béla No.83.
]5?. Kovrus á,ntal No.30,
1S8 Pölö§ István No.2?l.
]59. SzaM Mrhály No.2ó7.
]60. Becsei istvarr No.265.
161. Hegcdűs Pál No.212.
]62. Szatxí .Iános N<1,2.

]ó3, Frarrczia József No.2ó7.
164. Hege{űs Irrne No.2l2.
]65. Tóth János No.22ó.

[2óó-os sorszán nincs|]
!6?, Magony József No,219,
268. Csóká§i Jöz§ef No.2ó4.
2ó9, Agardi Jarros No.3?9.
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2?0. Husái A}ru] No.2ó7.
2?1. Kis htvárr No,9l.
2?2. Tóih Mháy No.250,
273. Hegedús §ándor No,72.
21 4. I{atona Jónef No.40.
2?5. Dékány Józscf No.233,
276 CMnyi Miháüvné No 251,
277, lvíarius János No.E2.
278. Jóiárt Imrc No,294.
279. Bagó Sarrdor No,298.
280. Sági Di,lüel No.235.
281. Kordás Igtvárr No.50.
282. Kovács Atajor No.139,
283. Kiraly Péter No,223.
284. Csúri József Nr:.l38.
285. Harmat János No,328.
2lió.C§úfi Györs/ No, l40.
287, Nénre! Fererrcz [igy!] No.39l.
288- Dekány Bálint No.24t.
289. Krrn Szabó Málvár No.295.
290. Cstpi László No.292.
191, Papp Imre No,228.
292. Magyar Márton Nrr.148.
293. §ipos Srirrrdor No.382.

VII..... [olvashaíatlarr rláhrm]

ll

l9l9. VILl.

MolnÁr MiMlv

KÓSZONET Á KONZERVGYÁRNAK

Ezúton szeremém megkö§ziltfli a Szigma Pack K,fi. veletésének,
hogl az iskola papírgnljtési akcióját túmogatta!

Yarga lÁszlóné
iskolaigazgató
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:4u l taor:43gqi r,TÍs,í KEWü,T,ÉK AZ
t.sKc,aÁmN

.1prí{i.:6an ren{eateft.rrug a uas- & pupbgyuittst, amhe mfutcnftj

anryirtl íisziih, ftisz egy pór éoe rruir tÍrnuruít. Ezt u

Diifttinftonmiru,pttt e{nöR|, útft$u Üso[t tanúr 6dui szaveate,
'.illgy izgtűwnat bdukat,fujz*iii fouiiuíkaI a ftís uapat:lft,a uas

u p ap ir írutiaíifu ft ,fcífrufutíi§r a.

flz oszaiűauft,ftiiztitt nagq uo[t l uerscngés rc Űső fufuért, uag,lb

n:, c!r! npu§,mniai fthónduíásert.
.n soft,gqúitiigett§ rnlgtbzta !!1iínöŰ5ét, ugqunís 1oin futfőrt

Paú Sm q,uas u pryír gyú{t őssze. Az űső fufuezut a E/A ox,fuifu

nlprie ű, nai+otIií,a 6. oszűfu futt, t ÍwrmaíűoÉ,,paía nh 7,

lsti[qusoft, hai.nÉ, ücgű xIurrwni tíijntís sziűtztt: u líuíogós
:i{!tt ebtteft, ft§aű, tltí/<, íofooztaft, uzoft m,ind rrurtztneft,
,}(Ls {ynmaixir a ua oszui Í11f ő n ő fri ft , a ezctíxia e[,

G ratuta[unÉ tlz úső fuirom fufuezettwft!

futttgory Anúea ufaít:te QtosLa
7. aszaífu
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ffffEl tÉztttttp,t 
^átrű

,{2rll* 21-tl, lCttr* rarloztól ac2 §zl2ldcl e

ntg1ll l*thllo leirt, Elll 6olpró! n.rt.
terüteti ót lórxl lcJuhi ntte l róut.

Po97el llt érelcr hlcltul ól lélcnllg7ed tlcla,
ttr órlsztirl nej iz tr2elnll *órlőzőalllt
illlrölt o 3, lellezói ntgttlrlzr.tll, lailet
r.!ro, §rértírl,

tl olryltct íolm fón tolór lóotl lfutttlth |ú,

6*klt Zcttll (6, cutétg)

,:.tí éő Z,, n ljru 6Ó q,n v :x X lc d: rtrl a g, r,,rm1"^s Z,o:I
éd zómrg aZ azgő :]]rc,Golg asgő srugdl 6

3 ,ersen_y őzeqeJnn, a /ulász 9!űa JanárÉéoző ZLn€ala

.í!I sz,funi 9ga}orl$á6an ul/. lZ negyé6ől A6. ,Qeltenen Jbllané
ö.s.sze,,5zegq6/7${ J{óJme"dr,ásárie!y/6!, Gsoagrá&I, 9}r,r.€áÁí

és.€anyéÁélőI
ln uerseng űő// aagyoa ngullunÉ. 1 ueiiiI§eíé-s t óra 6ossz&g

larlol{. Ql/ána meguenJéyclle} űennünÁei és mndenii Aapol/ egy

"a!éÁIapol és ,€é1 poszler!. 9z eIs6 egy szegeű lanuló !e11, s

nayycn örüÍletl, &rqy az űső Áa! Áazé én ,-s 6eiu1o11an.

3 ,ursenyle Xaqy. OrutóÉ /an&nrátli Áe:ztle/l 1U

!37,ó Zvűl (a. ""zláIy)
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.1 C.sengelt tan a 96_ szám ahtt (a volt
megkeuttem íéafi smhó munkámat. Méret u?ln,
1aúast vóllalok.

Kun-Szabó targ,a)
valamint minde4féle

Báthor7,Ferenc

BiJleniís lFÁ-vul sódet szilüí&§r lóIlltnk: 1.100 Ftlm' . 30 m3 Je-
letti megreadelés eselea 1.000 Ft/m' . Erdehlő&ti Csóteúsi Zobón-
ruil a Csengele, Felszúadahis ,L I5/A. saim alW ruglll a 3E6 I73
ukíotwtt

C,alaü esenrérryeLre Qakoclalom, bailagá§ stb.) 220 Volttal mrlkoc]ő
hr'rtőkocsit lehet bérelni Csókási Lágzlóíól a Csengele, Petófi u.20.
szam alatt. Teletbn: ]86 0E2.

Ertesítem a lakosságot, hogt a Csengele, C satorna utca 2. szám
alatt megkeztltem adótanácsadói és karyluelői te|ékenvsé4emet.
Esténként személvesen a fenti cimen, rutpközben a 3Eő 13i tele-
"fons 

zám on vaglok e té rhe tő.

cnkó |lrliftó

Érto§tcm l dsrtaü. ldo§rágaa,lto§ 
'994. 

Jnúr l-
tól t haríIr,9roráÉíal bóvül s r.údt oysó!.n|.

vállalomn líó 6 to rs t.hcr §ÉDífuíL Hll-
ór bdíildón 6s/cnfu-

Tót}r Tlbor vá[ roró Csm8olt.' B&., ul .
T&lújíar. 62t 3u 0{6 R.rttcfm: Oó.6oi J54 Jss

oc3o/ 3§4 3§5
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Vállalom fotó és r"idó felvételek ké§rÍíé§ét (eskltvó§
lakodalma[ családi események stb.). l-btó cikkekeú án§ítok
Sríncs anraüríilm kidolggrás Z aap ,ablt 20 Fíllrép áron

' Nacsa Jánosné
Kisíele\ Iiossuü u 34. sán

l 364s41

Simson kipufogók ós e5réb §imson alkatrésze\ valamint ETZ
t50 é§ ETZ l3l rnotorkerékpámkhor kipufogók a bolti ánrál
olcsóbban kaphaók a ryártónál:

Varga Mibály lakaúosnÁl
Kistelek Tanya 345.szám

8 rrc rcr

Minden űpu§rl §rivattyl javításáí, úovábbá Mrúáji gépekh€, való
alkatrésrek §ártá§át (fogaskerék stb,) vállalom. PB-gfu
szabváryos csatlakoró (pörlrölőhör síb.) átlandóau kaphaíó.

!§16 §alárs y§llalkDró
Csengele, Felsrabadulás u. 3, srám

l Jt6 017

Garancia felelősség-, casco-, hkás- és wa5tonbizíosíúást lrötheú
Csengelén. Résrletes íájékoróaóval állok a tisate lt üglfelek
rendelkerésére.

Sltli Lajosnó
i 3tó044

A Citogd.i Polg&óí Cr<pat lbogí,íinú l{ir

Xiadja és sokvc,roettju Csagelei Polgár& Crq6t Felelór kiadó: Kucma P&tr
Sz€íkfíá6ré8: Cs@gele, Felvóaórlár u-.l1. Felel6í izeíke.d6: Mohe Müály


