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A CSENGELEI EGYI{ÁZKÖZSEG TORTENETE III.

1986-ban parkot lé.tcsliett a tanács a kis crdó helyén - azal a
megjegvzéssel, }r.r templorn épülne, ez a telek átadható lenrre erte a
celra,

Fatinrai Szűzarrya szohának másotata 1985-ben erkezett a t'aluba.
Az ttrme$lyes felajárrló mise uün a szobor 1 - l hétig a befogadó
családoklrál voit" akik szivesetl hagyatkoziák a Szűzanya oltalnrara.

]987-ben 50 éve önálló lelkészség Csengele. A jubielumon résá-
vett Horpácsy lgnár, az első csengelei lelkipásztor, jelerrleg medgyet-
egyltáá piébanos. Ivíegerniékezett a kezdeü neházsegeköl, mikor még
parókia sem volt. Köszlineiá fejeáe ki az alikori híveknek, akilr
szivesen segítették mimkájáóarl Nary örömmel láa hory az elmúit
5ü évben nrilyerr §okat tbjlódőtt Cserrgele, s euel es/ütt miiyerr sokat
változott az es/ház.köz§ég,

1988. oHóbeéiót az eghfo, is bektpcsolódott az orságos ózsa-
1iiaér rmába" Havonta egy rr,apon a csengeleiek imárlkoztak Erdély és a
rnagyar kisebbségek szánclékár4 §oí§uk javulá§lí,éít..

A hitoltlatág minderr osáálybarr beindult, telje§ lét§áínmal, az is-
krrlnr órnrendhez alkainrazkodva.

1991. május 3Gán emlelrlriblri,t avattak a templom falán:

l,aczkó Ferenc
ezüsurriséje

t
Isten dicsóségere
sztankai István

P. Szilá,§
aíaítymi§éje

errrlékére
állítottn a lúvek nevében

a C sengelei önkormány7at
1991. vI. 30.

Tölryes Tibor
ez{istmiséje



lr,
Saiatlya szobor a csengelei plébánián

G,ónvörű időben került sor az llrmepettek álíal celeb,ráJt rra5.rni,sére, a
haia,ariásra. 50, ilietve 25 év adatott meg lstent rllcsémi, sznlgálni,
veileuü. segitelü a lúveket a katolikus kozossóg iáborábarr.

Kűlön örültek a rragy sámbarr megielerrt túvek, hogy űjra, félclcm
nelirtil, szatlarlorr lehetnek Isterr házában, a kOzség vezetóivel eg5ltltt.

Erre kerték Isten áldrisái az ünnepeltek is, áfútatosaíl ének-elve a
Hilrnusá, ncrnzeii irrárrlrat.

i 99 1 . augusztus §-en Ásotthalomról kapiunk kölcsön eg,v hman-
gtlt, Jelerrleg az Erdósarki iskoia udvarául áil. Felirara:
1, olda1; "Isten dicsóségére - a Kissori ál, elemi iskola kömyékén lakó
ilvek kOzadakoásából i!}2'7-ben öntötte §iezák Laszió haratrgöntó
Budapesten"
I1, o1dai: "Szerrt Laszló kirá,ly kelj válelrnére

húséges mag5,arjaidnak"
_+ hararrg megsálalt. anrikor II. Jarros Pal pápa rnagvar l?ildre lépett.

1991. augusáus l7-én, a pápalálogatirs alka]nrávrrl Pecsrc zrrzurdt>
L-oitak a cserrgelei lrive,k, iíí részesítltek a pápai á]dásban.
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Töl$les 'fibor 199l. szepternber 25-én végleg átadta a plébániát,
s a pálosrerrd szerzeteseként Pálosszefitkútra ment.

Sávcserr látogalja regi }rlveit Cxerrgelén.
]991. szeptenrber 25-efi tteíü,hárt lndrás szemétyében új pl#

txírros 1ött thlunkba Sarkadról., Arbta vezeti a plébániát, töródik a
lrivek ugyes-hmjos dolgaival" seglti, vezeti óket lelkiekben,

1992-ben elkészult a kápolnábarr ig a gzembeoltár, ifi. Magyal M.
készitette. Na§,vc§{liörtökön mri,r itt volt a szcítnítás.

1992. ápriüs 2ó-rtn isméi bermálax volt. Dr, §yulai Endre csarúdi
püspököt ilrmepcl5,esen fogadták hi,",ei. Ez alkalommal 56 tót észe,
sítei1 a bémráLlás ezentségé.ben.

Menyhárt Anfui§ 1994. augu§ztu§á óta Pusáaszeren is eilátia a
plébanosi l.eendőket, mivel az otkrri lekész, Borsos Ferenc beieg;ége
miatt nl,ugdijba vonult.

Az elmúlt időszakbarr több kántor is mükülottl jelenleg Pa§d Je-
nóné légzi a kjurtori teendóket. Az elellromos orgorra" melyet 1990-
ben szereáek be, szépen kiséri a }rivek énekét.

A tfiletó is az Bg,,hazkoxeg haraskorebe tartozik. l928-ban Sze,
ged váuosa jelölte ki és adta át a területet Cserrgelének,

A lelkiprfuáorok sokaí dolgoáak és töódtek a temetővel; ked-
tésről, korsrerű ravatalomról gondosko<ltak. A temető rendje, tiszta-
ság4 a gondozoil siremlékek Vincze János gondnok lelkiismeretes
munkáját d{csórik

Az itt éió lelkészek rragrtrn jó kapsrrlatot tartottak és tartanak a
kómyező községekkel, Livoli szerzetes tár§ail:kal. Minden évben varr
lelkigvakorlat, amit meghívoti papok tartarnk, ezel is gazdagítvq
elmélvtiltebbo téve a hitéletet.

Évente két alkalonrmai Pürkösrlkor és Kisassmtry nápján Páo§-
szentkrtba zarárrdokolrnli a cserrgelei }úvek, - búcsirra,

Ternplomhalmon is májusban van a lragtományos búcsurrap.
ílyerikor hazalálogatnak a ávolra szakadt csengeleiek, szentnrisét
hallgatna}r, szórakoauk és szíves vendéglátásbarr részesíilnek.

,4 ternplomhalmi kishararrgot illetéketelen kezek eltávoütottÁk.
Hos gzú, raldszefes tblderltés kdvetkezett, arnek eredmerryekÉpperr
sikerült vissziuzcreani ó* Hajdú Répa Péter 1995, ntárcius 11-ár
felszprelte *redeíi helyére. Imerr szól hozzánk, hírdetve régi idők
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dtcsosegá!
E karolikus hit taította meg eleinket blani, anélni a jób, szebb

jölób€rr. E hit vezerli a szorgalmas, falujukhoz ragaszkodó embereket,
a ma in éióket, a dolgomi, a tenni akaóka| hory Isten dicsóségét
iur&rc, rneghaliva hivó, intó szavát - békében, §zeretetbn éljenek
e!+Tfu is&t egmris mellett,

Ury ieryen! Amen!
Papp Istvármé

A CSENGELEI FALLINAPOK
PROGRAMJAI

Jrfurius 3. Smmbat

9 óra Kéz,nüves foglalkoások a falu}rázbnrr.
i 0 óra Nacsa Jánosné fotókiállitasárrak megrryitása a köryvtár

olvasóterméberl
Kéznrúves kiállitás megrryitása a faluház klubtermében.
(A icialtiü{sok egész nap megtekinthetők)

l4 óra Asdalt r4jzwrserry az Akáctb utca §portpálya melleíi reszen.
1ó óra Nói kézilalda mérkóaés az iskola sportpályáyát.
1? óra Nói labdanlgó mérkózés az igkoln spo@ályal;,án,
19 ora MíisoíOg est a faluháztrarr.

Felléprreh: Csoít$ádi PávakOr
C scngelei népünc csoport
C serrgelei ftrrrrlya kat
Deszki Asszonykóru§ e§ Citerazenekar



-190_

Jrlnius 4, Vlsánrap

9 óra Biüárd-verseny a falu}ráz klubtermében
1? óta Bajnoki laMarügó mÉrkózes a futballpályan
l8óra Lovasfelvorrulás
20 on Vacsorás bál a falulrázbarr

Feüépnek a kisteleki PRGART tarrcstrldió verserrytáncosai.

Jrimius 5. Héííő

l0 óra szentmise a emléknúnél
1 1 óra Ürrrepelyes ernléknrü avató

Beszedet mtrnd Sánta Ferenc polgármeeter
Szere,pelnek a csangelei crvodások

ERD§KBSSEGEK AZ ORVOSTUDOMANY
TöRTENETEBÓI vtt.

A felvilágosodás kora

A felvilágosodáe korára" az 1700-as évek kozepére az orvostudo,
mány azért lend{ilt nagtot elóre - arurak eilenére, hory sok babonat,

tévhitet órótt -, m€rt a kor flloáfusainak temrészetes gondolkodását

órvén1,esltelú próbáta a gyóEyítá§ban.
Hermarm Boerhaave (Leiden, Hollarrdia) nevéhez lüádik peldául a

klinikal gzemlélet megfogalmazása, azaz a hetegágy melletti megltél&
se. lvía is a klirrika az orvosképzés és kutatas intéználve!

Boerhaave 12 á5ron (!l) tarrltotta meg Ernópa érdeklód6 orvosait a

mo<lenr orvosi gondolkodásra: bevezette a lrómérózést, n nagrltó
hasnuilatát, a pu}ars és a betegek testvá,ladékainnk vizsglilatát. t?OE-
ban kiadoti élciiani fó mrlve még 100 év mrllva is az oívosok taír-

könyve volt.
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.1z edinburghi (Angüa) orvosi iskola is adott néhÁny jeles személyi-
reaer a rifrénele rnek, eikik kózlil a Morutl csalrirlot kell kiemelrri.
§exart'Jer Nlonro I., ahi Boerhaavenal tanult, kitúnó bonctarri és
.3§§z€hasönlító arratonómiai murikásságával tünt ki. Fiá' Alexarrder
}. ít-rruo II. az idegrendsze.r arratonómiájával és szövett&nínl foglalko-
zi-,,li_ eá tblYtatLl fia, Alexander Monro III. is (mindlrármukat
-J31,anúts}-. }úvtákD. A Morno csa]ad 1720-tó1 i846-ig iányította az
,:n,oskepzést Angliábarrl Tekintélytk végúl nyomasztóvá vált, nem
Fjrt meg nrast maga nlellett. lgy a hzuonloalr rehetséges Bel1
családnak máehol keflett érvénvesitlni, Londorrbarr foly,tattak gyakor-
iatot, Benjamin Bell elkezclte a íájdalommentes műtéti techrrrikákat
kidolgomi, John tsell a tájarratonómia első mestere volt. Charles Bell
1nlig elsóként kezdte kutatrri ru idegpáyák mütOcléséí, ezzel
téktetvén le a modem neurológia aiapjait.,

Becsben ugyancsak egy tsoerhaave tanltvány, Gerarrí van Swieten
volt az, akit }víária Terézia udvari orvosrnk hívott, és megbláa az
eg;ietemi oktatás újrasz-ervczésével. Na5, érdcme volt Swieterrrrek,
hogy kitünó §zákember gárdát $/tljtótt maga koré, és a bécsi egyete-
met átmenetileg Európa egyik legiobb orvosi iskolájává tette. Tagja
r,o1t l*opold Auerűnrgger, aki 176l-bcfl na5r fontosságú l'elfedezest
tett, c§ak eá sajnos ó maga sem vette ésael Felfedeáe ugyarris a
|r-rpogtatáa mód§zeíét, de nrivel ez általárros nevet§éget keitett" nem
propagáta" ígr sok idónek keilett eltelnie, amíg méltó helyet nem
ralalt ez a nródszer az orvostudományban.

Meg keli emliteni e€y tévee elméletet is. amely egy időre megint
csak visszavetette a fejlodést, mivel szírrros kOvetóje akadt. igv
lbrdulhatott elő az" hory usianazon ország két e$reíemén meróben
má§t ökláttak, attól fiiggőtrt, hogl hol, melyi_k szemlélet kovetöi
kezeben volt az oklatas! Geory Errut Sláil (akinek a vegylanbirrr is
volt nrar egy téve§ elnrólete) hipotézisét animiznusnak neveáék.
Iinyege, hogy minelen betegség a lélek védekezÉse a megtretegíió
Ltnyeók ellen. Ezen elrnélet értelrrréberr az arratorrómiai é§ az élettaíl
flolöslegcs, nincsen rájuk szükség!

Szinte hihetetlert, hos/ a téves és nem íéve§ esanék egyidejtlleg
eltek, hóditottak nem ki§ telet, é§ fejlódtek párhrrzamosarr eg5rma.t

rnellett, megarmyi ,ritalkozá.Lslq kibékíthetetlen cllentéi,ek kiálakulá-
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§áLhoz vezetve. E téves elínéletek hlrdetói mellett ott voltak kortárs-
kénl azok. akik a g,vakoriai olda]árrtl hel_veten kOzelítették meg a

beüegségek lényegét es nem tántorodtak el attól, amit tapasáalíak és a
saját szenrttkkel láitak Ki gondolnÁ például, hogy az 1700-as évek
végérr o15,arr na§r miltéteket is végeáek (plJean-louis Perit parizsi
§eb§z), mint epehólyag eltávolii:ár, beimútétek. emló eltávolitás?

A felvilagosodá§ korából feltétlerrtil megemlíterrdó még Giovarrrri
§lattista Morgagri olasz orvos, aki valóbarr korszakalkotó az orvostör-
ténelemben, mivel ol_varr kórbonctani könyvet ha€yott az utókon4 ami
példaértéL{. Gyógyítás mindig v<ít" de tudomármyá csak alr}or válha|
ha a tapasztalatok és eiképzelések mellett jelen varr az egészséges test
itmerete (anatonómia), a szerrrezet működésánek ism€íete (élettan), és
a kivtiról ésáelt betegség belsó kontrolja ftórbolrctan) is. A kórbonc-
írm tdrodíiásárrak lényege tehát az volt" htrp ettól kezdve a klinikum
a kórbonctanban kereste igazllá,sát va5l helyreiqadíását

Rényiné dr. Torontáli Rerráta

VASUTÍ MENETREND

§ s§ngqlé,_ql § ze€§dre-
4,27 5"23 6.3i Sz-V 1i,01 11,3'? 17,04 19,02
21.52
ereneeléröLKis!.e]_e_k9-
4.2"l 5,23 6"31 Sz-V 1 i,01 11,3'| 14"38 1'1,04

l9,02 21,5z
Csengeléről Kiskunféle.€yházara:
5,45 8,44 12,43 l5,36 l1,27 Sz-V 17,02 23,3l

Jelrnaryaráeat:
Sz-V : Csak szombaton é§ va§ámap közlekedik|

Az vl
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v}\sr\nn;rp,rr\R
-1 Esuit a Kercskedelni Étaből veuil* til, t4 addokérr lelclősségd
nem tudanh pállalni. Cékzeil a vástitt megelőz,ően a helyi Pofuút-
*esteri fliltíaü tefufonan felhivlti ,nért egre§ wisútoh elmarud-
harraíl

.l rövidűéseh feloltkisa: ad* - ttrs4dgos tiLllat- és hira*odlj t lísór,
oh - arsuigos kka*ó vústit, ak*t - atsulgas hitahó és régíségl,dsúr,
o"a - baesúvúsb, oé*mgl - uslágos áltd- és mun*agful vásdt, R,
rqiségtltísdr, av - crtlóvó§tif, av+rngrl - c$íL a mankagép vttsót ,
osk - otsa,dgos serlés- és hbafuj vátfu, osh4R - ots4tigos serlés,
kba*ó- és régiségl,álát, ilv - ürutqi vlstit

.hlrtx 1. (csitört&}: Ónod - oráü<, Pécs - & V€§ztB - oát{, Zalatonrfo (Kitkom&om
L'l - oil^

.thirr 2, fuód&); (rönsiö§ - ori5 Qula - or&, Hórlrueröváráqhely - olí, Péx _ R,
Szontbathely - ok Tomvirzeutnriklós - ok

írrfu§ 3. (§rorúd,}: Aborry - oá, Bt*ercsaba - oáüq H4ószoborzló _ oh Hort - bv,
.rrbáeí&ty - *fug.,, Kecskqná - zv, Komló - av, Kunszálá§ Kjekun-Pünkösdi
Nryok 1'l. ]-4-5_{í\ KuüÉz€íhildó. (Bóráóí puráá) !-1. J-4-J-€fi _ br
Ma35rn. r&rdor - oát, Mmcali - oák és av+rngv, Óc,sa - oólr Pet6fgzálldt
(Páloeszerukit kegrhely) - bv, Pé* - o.ik é§ & §iófok-Ifitiü - &v, T;r§ól -oáiq
Tomarz_entiakab - oák, Zirc - oá,k

.lirix .í. (vasámap): Albedina - oái< é* tv, B&éscóa - av. Boba - bv, Dárecerr
- av, En€§e - bv, Qanógmegle - oál $omatrr&ód - oát{" (rón§ö§ - s1,,
Hqiörzobo§zló - oh Húvel - av, Htrnad - bv, Hódmezóvrinehety - av, Hort - bv,
Huryaőirlva - b1 Jáezry&i - o4 K4uv& - av, Kectkanét - av, Kirtetd< - oátg Kóka
- oólt, Kóínmd - a1,, L{oemiae - or{k és rrv, Nas/kóíö§ , ev, (nl - w, Paöflnnllár
(PáLl<x-*zetrtkut kegyhely) _ bv, Pécs - R és ev é§ ok, Pócílresl€í - bv, PúrpOlanotnrfo:i
- bv, §iófok-Kilili - rrv, §zeged - ev, §zeígéíry - bv, §zfu&k&ry - bv, Tó - rv,
Tarca,l - odk, Trrranr&a _ bq Tirzakéske - av, Töíök+z§ínriklós - au Vmalja _ bv

.rtnix 5. &álö): Boha - bv, Doboz - orirlq Dlrrrarjvrfos - ot{k, Ene*e - bv, Hoít -
tlv, Körrnqrd - oálq. Páöfipzjllór (Pdosrzeílait kepheIy) - bv, hdnok - oá§
§zefgffy - bv, szilíad(ú{ry - bv
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ábi§ 6, ftcdd); Bódoryterarye , oóh Bded - oóI(, Boílyhád - oóh Cegléd , oó,

},iag&mizse - oáh Recsk - oóIq §ajókozs - oó,lr §elbe - oúlq §zoübdbely - oólq

Tizaluc - oiii<

ihrs ?, (rrerrt{l Jánorhúza - bv, Kaba - oák Miskolc - oólq Tab - oú,ft,

TM@-oák

Jírrfu§ t (cdíöÉil): l(our,ídi - oá, Meeókövffd - 04 Ofo§háza - oá

.hrlil! 9, (p{Ét*,)t §ásd - oá,lq §ág*vát,- oáq §zoólrbely - ok

firrrtx l0. (srorrüd)l Báta§zé* - oólg Csókv& - oílg Hqiűlzoboczló - olg

Já§ág€íy - oatq Kec8kmá , av, K@olt , orlür. Ózd - oólq Pé§ , ok er av,

Rácalrrrfu - oálq §iófok-Kiliü - av, §zeatl&inc _ öálq T€rröl§z€qEuiklól - oi&

.t'rrtx lt. (v*rámry)l Baja - ev, Bdtonya - oák, Besanpz-óg - oá,lq Bé&e*.

verrtondrór - rrv, Bd<&crntra - w, Bicske - bv, Bihrmrybqjom - oáh Boldog , bv,

Bö*&fuifly - bv" Dabar - orák Dórectn - ev, Dóíí§öd - olík, Füla,pgáüe - oóh
Qyarrógac$le - oálr C+,ö,n§t§folu - b1 llúvur - av, ll€yb&rál - bv,

Hó&n€zóvó§áíheb - av, Heve - av, Hobol - bu Heiöízóo§zló - olq lvúítc - bv,

Jfuzíro},mállb - av, Jádénytaa:u - gá& Jobahfua - bv, Karcag - oálr, Ke*skem& -

av, Kcnrenmagari - bv, Kane-nemrihálÉa - bv, Kunhryet - bv" M€íá68!yö - oÉiq

Müüi - bv, Mitkolc - rw, Moeomra6rynró v& , zoér néprdv&eti vfu&,

Nalybriuüryc - bv, Pásáó - oráü(, Pér:§ - oók ér av, Pusrnotilalra - bv, §iófok-Kiliti -

lv,iz_,egeífuCorndoroama - o| §z,eged - ,rr, Sz,círtcr - od,ft 6 av, Szigdrnnoetor -
Uv, Szornbatrely - av, Tirzafored - w, 't'llzatzÁ|b, - oák, ÜjÉilvár - oák,

Zagyvrrá*re - oáh Zala4asz4 - w. Ziúrirrlrze* , bv

.lúrrirs 12. (lrútfó): Álrószelrtiv&r - bv, Bé&és - oÉrmgv, Bősár*&ry - bv, Csoagrád -

o4 liörmmd - oóli §fió§ - oúi{

úmtrs 13, (lredd): öórrre - oúIc, §zonrbdbely - oóh Zalacgcírzeg - oát

.intu t4, (sr*rda): Croma - oók, Hgve* - oá. Makó - oák, Mezócsíd - oálí. Polg& -

oák, Tisza}rád - oálq Tonpa - oá|t

.ihlirs t§ (cdíörr,6k): Edeléay - oálq Karancskegi - odq L,4io§koínóíorn _ oák,

Pacsa - o!, Ra*áb - oúk
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NyiTvATARTÁst Bs ücyr,ÉlpooanÁsl
ioÖr csBNcBLeN (II. rész)

FoDRÁ§zűzí,DTpK

Baranyi lldíló (Araqv János utca)
Hétfó zirva
Kedd-péntck 8 - 13 és 15 - 18
Szombat 7 - 12
Vasárnap zirva

i'ranczia Gyöngxri (Felszabadulás utca)
Hétfo árva
Kedd-pérrtek 8 - l8
Szombat 8 - 13
yasiÉrw zfuva

Turcsánné Sági Gyöngri (Dózsa $örry utca)
Hétfó 8 - l7
Kedd 7 - 1ó
Sznda zÁrva
Csütörtök 7 - 1?
Péntek 7 - 1ó
Szombat 7 - 12
Vasárnap árva

GÁZPALACK C§ER8,
Pdmagár (Jóxef Attita tér)
Hétfó ? - l0
kerld árva
Szerda, Smmbat 7 - 10
Vasárnap árva

,4 tanyai gázcsaratetepak /ryítvataltási idejét azért aam közöIl'tlk,
mert azakon gyaklrlatilag hdrmikor lehet patackot cserélni!
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cyó cysz,nnrÁn (Petöfi utca)
Héííö-péntek 8 - 12 és 12,20 - 16 (eb&lidótren általában nem ámak
be!)
§zun rlxt- vasánnp árva

LtÁ-lrBa l,_1,o§

Fortrrrra pressró (Felszabadulás utca)
Héttó-c§ritöítök ? _ 22
P éntek-szombat ?-23
Vasámap 7 - 22

Korrrna sórtiró Gvlijus 1. utca)
Ilétf&csütörtök 7 - 23
Péntek 7 - 24
Szonrbrrt 7 - 223a
Vasárrlap 7 - 24

Öregmalom vendéglő $reiszabadulas utca)
Hétf&vasánrap ó,30 - 2l

oRvOso K
L sr, báriorvosi rendelő (Rényiné dr. Torontáli Renáta)
Hétf&srcr<la 9 - 12 és 13 - 14

C§ütörtök 9 - 12 (13,30 - i5 között konzervgyrirri féndelé§)
Péniek 9- 12

II. sz hárionosi rendelii (dr.Varga Ferenc)
Ilétf&pentek 8 - t2

Fogorvosi rendelő (Penesné dr. Balikó Kataiin)
I{étfó 12 _ 18
Ke{td 8 - 14
Szerda-csütörtök 12 - 18
Pénlek 8 - 14
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PAL\CKOZOTT ITAL BOLT (N{ájus 1. utca)
Hétf&vasámry ? - 20

PoLGÁRME§TERI HIVATAL (Petőfi utca)
Hétf&perrtek 8 - 12
Epttésü5n előadó fogadónapja: hétíö

P O § T A (JózsefAttila ter)
Hétf&pentek 8 - 16

Pen:felvétel 15 óráigl

R E N D Ó R § É G (Felszabadulás utca)
.{ körzeti megblzott fogadóórája:
Szerda 8 - lO

S ZEM ÉTT a LEP
Hétfó árva
Ketld-szomtlat 9 - t2 és 14 - 19
Vasárnap zárva

TAKARf ,K§zÖvn,I,KEz'ET
Héü&c§ütöítök ?,30 - l2 és 72,2O - 16
Péntek 7,30 - 13

A pátáá,r a nyitvatarfási idó lejrirrta elött 1 órával bezir!

TÁP-TAKARMÁNYBoLT (,Ararry Jli,rros utca)
Hétfó zarva
Kedd-perrtek '7 - 12,30
Smmbat 7 - ll
Yasámap árva

TERMÉNYDARÁj,o (Aralry Jarros utca)
Kerjden er c§ütörtökön &tól egész nap



óNronuÁltrzaru ürcs

,4 képtisclő-tes§jlet megtartotía a május 23-ra kiűzött ülését.
,4. polgármester úr hesutmalt a két ülés köeöit végzett nmkilcrót

és esanén_vekről. Mójus elején elWsztlk az Álúqfa utca aszfalíozása,
melye igaatn rá lehet mondani, hogl pormentes, nem úgl, mint a
tnrdbban elkésztilt utrúkra. Áz tlt etkészítése összese l.I73.I50 Ft-
ba kerislt, nelyből az utca lakói fizeítek 341 .300 Ft-ot,

54.ó00 Ft értékű kisebb javltást végeztek a Polgármestei Híyata!
tetőszerkezeíén a korábbi beázasok fiegszüfrtetése érdekáben.

Az ]. és I1. világháboúban elesett ltősi halottaink emlébnűve
hamarosan elkszül. Az emlélanű összes költsége 697.-500 Ft. Á
polgármester úr kéri a lakosságot, hogl az emtébnű avaíására,

felszentelésére - meb Pűnkósd másnapjórt. hétftn l0 órakor lesz -
aki csak teheti, jöjjön eI és hozzon egl súl virágot, vagJ/ bhajtott
.ftxel halottlainbtak a végtisztességet adja meg, Szeretném
megemtíteni. hogl az én Széll nagnpám is az elesettek kizött van. Ó
} 9)6-ban ese!í el és Lippátt van ellenetve,

Eattán a (|sengelei Falunapoh prcgftlrnjait ismertette Hotváth
lrán- ,4 program töhb hetyen ki van plaluitozva,

főbb esemény a kazségünkbert, hop a tesület közös meg-
eqJ,ezéssel Borbéfu JózseJtőI 1993. úprilis l-tőI megvált. ,4 jegnő
helyettesítését az igazgatási ftelőadó. Frtmczia Jeaőné látja el,

Á Jöbb esenéryek közé tartozik még, hogy az Erdősarki iskola
júttius -l 0-al megszűnik.

Á képviselő-testtlleí költségvetési módosítást hajtoft végte. Cryer-
mebvlelési aimogatásra 208.0aa Ft-ot, munkanélk }li jd)edelen-
1útIó fuimogatásrc 130,000 Fbot ha&)ott jóvá. Munkanélküli
jövedetempóttó titmagatásban részesülők részére 600 Ft$ő ener-
giaúr támogatást hagtunk jová, ez ös§zesen ápilis hóra 32.400 Ft.
Áz Általános Iskola }ő6-00a Frd kapott tankönywásárlas tómoga-
tására, Á Polgárőr Csoport 10,0a0 ft fimogatásban részesüIt a

. |a la n a p i r e nd e zv én.vü h la b o?Iy o lI tá sá h oz.

''égitl 
a teslület arrt tllésea Joj tatta nnúáját,

SaéIl Lajos
képviseM
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FAI-IIHÁZI HÍREK

Megjelerrt a Juhá,sz Cr},ula rmáíképó Fóiskola l995/96-os tÁnévi
sza}rnai kepzeseiról szóló tájékoáató ftlzet. A tanfolyamok elvég!á-
sénez érettségi bizonyífuárry sankséges. Sámos szakmai képzés koarl
lehet válasáarri, pétdául grafológus, sportedzó, sámttógép progra-
rnozó, személyi tts/intázö, goínba§zakéftó, idegerrforgalmi menedzser,
kerámikus, kirakatrendezó, iskolai titkár stb, A ftzet a könyvtábatl
íanulmárryoztrató át.

a
Kérem amka| akik megrrrt vagt feleslegessé vát cserepes virágílat
rerrdelkezrrek, hory a Faluház szép{tésére ajárrtják fel azokat!

Horváü Irén

FOCI KRÓNIKA
1995. májrrs 2l. Asotthalom - Cserrgele 5:l (2:l)
Csangele: Kucsora, Molrrár J., Bama Szónyi §Iaraxzti ?0), Csókasi,
Kiss (fuIolnár S. 80), Losoílczi, Pigtxczki, Vinczr, Petó (Pigler 55),
Frarreaia,
Csengelei gólszerzó: Csóká§i.
Minden csalntrészben jobb ellenfél megérdemelten nyert!

1995. május 2t. Csengele- Pusáamérges 0:l (0:l)
Csengele: Kucsor4 Molnár J., Bmrra Szőnyi Petó Pigler 45),
I,osonczi, Pigniczli (Molnár §. 70), Vincze" Hara§di, Vigh (Szarka
45)
Küzlehnes, jó iramú mérkőzésen a szefencse is elpártalt a csengelei
csapaltól,

Vígh Istváíl
öd7ó
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Májtts 27-én, szombati napan tartottók a csengelei naglcsoportos
worlások ballagdsát, Á nagl hőség miatt nem a szabadban, hanem a
nen sokhll hűpösebb Faluházban kerülí sor a több tnint egy órós
míjsor bemuíatására. lulind a három karcsoport fellépe.tt, nem csak a
húcstizók. Á kis emberpalanták előadósót .!üszerezte néhát4l elkö-
vetett baki - eaeken is jól szórukozott a közönség. Aki nár próbált
mí!s<>rt készíteni. az tudhatja csak, hogt milyen nehéz dolguk lehetet
az óvónéniknek ezeket a léhány éves gverekek hetanítani.

b) soruk lrója eltis )r vett részt óvodai ballagáson. Ámi .felnnn,
hogl a szülők milyen csillogó szemmel, baszkén fipelték csöppsé-
geik proáftcióját, Iralószlníileg nem is a glerekeknek, hanem a
szülőbtek okozott maradandóbb éhnényt a ballagás.

18 óvodás btlcsúzott el és kezdi met tanulmáftyait szeptemberben
az. á lta láno s i ska l ábtm.

Á búcsúzó óvodások míisorábó!
(íotó: Crikoe Jhos)

MohuirMihály

,ltrr

llll

rd
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il, í{rLrEZ* g,

mt q ÁrylÉnufi,ft vrR§El$rtEN

Szomfiaton, nuíius 17én reglJe{ nisfiotttofoa íníutt aa bkck
crúI} l7tít ű ntqt1ei p a fu áraeíe{mi eísüulre,

9 órnÉ;or nuir 12 csep&1 nyikvött iz,llutotíErt, utirtufra uusaq
ftezd'etét, Áz ünntpÚles megnqitó uttin sorszánwt fukt,un{, A 12,

s a r.,: i r t lrr w I ut o k ó na kinn uttun k,

Az dű tí[omtisott, alb[ te-r.t[apot ftgtIat lijtö[t,uti, c,sa-

1l at fup íttíny unfua, ív[oqonl1 íiitára {tngyatftaaaa, síÍgesn o flottuJi"
,irg, -.1 rrnisat{ili é.{{owison .r suűir,íeirltmérí^§ró[ ts sryJár.szamye-

;a-ségró{,&lgi Kriszt.ina, a {uagózákrcrót fusó fu.k nnníott e[
nirilatt. Áíra[ufu {jer4ő a ueíőtrumfaru{uit ö{tőte es a*ette [e

,,zabriQasan.

A kg)ettgző d.íaruison *6ítsé5nyújttist gyalQra[tunt, é{esa -
tti:t, elzműetkn sgii[t e{űtását, arté,riás uérzes csil[apxúsát,
nwttőN értu{tesa (saaűáűlosant,}. Áz utóóóíruí{ ért ie{eskdtem, [e
uqt1 ízgűtarl, fulg1 remegett a tebfonfrggyű n fostrnáatl
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Az *ohó óIíoffüísoí, fuíztattiísí óa{aaa saoulúőka Kglbt
etttítní fot&gaéstőtkezíaew[t oa minínt r*t aa afraúóSt ísjót
a*tiiÍ, és tlóttukaz aúrténgfráróetést,

Nrg aaniugell. fit$a,ést etifu(e{ fuarpan fuiíani*age{
uafl A{pgyon saQ qórúkot kapüa*a ilugória Eiaustótó[,

f*úttaf is kOszaiuka afrtruafuit feftéutőfufu& NW
Czííó k turuírrrbliruNés qggaa k! saiízaíos thnak!

ltűgony Aníru (7. o*U$)

F,IGYELEM GYEREKEK!

Mint rnár fudjátotí, létssíilt egr játsrótér az Árpád
utcában. Nap,on kÉrfuk bermetekeü hogy ne
hajíúsáúok el a szemetet! A multkor tásadatmi
mrmkában veűek rcszt a környékcn lrakólt Á fivet
lenyírfu§ a fák és fuiák lórayélrct lelocsolfuk Ez
nemcsak az uúcabeliek érdeke, hanem a falué is.
Jönrrek a Falunapok es szeretnén}, ha lszoknátok a
szemetelé§ről!

A jáúszotér nagyon c§upasr,, hisz_nincs csak hínúan
kapirga es pár traktorgumi. Ár Onkornányrathoz
aru,ala lréressel forduhrnlq hogy építsenekmeg néhány
otyan játókot, amely a gyerclrek mozgásót es késxógót
fejlesztik! Mí megígérjüh ügyórunk ní es rcndben
tartjuk!

Fekeúe piroska
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rrínD§TÉsgx
Táp-takarmány kereskedésemet építóanFg árusítással hővitet_
r§m. 10 q feletti vásárlás eseíén Csengele t€rüI€té.n díjtalan
bárhozsrállítás !

Baranyi Jórseí keresked6
Csengelc, Arany Jfuios u, l.sám

ítlefon: 3f,6 0!4 rádióíelefcn: O6-60/4t0 67t

,1 Kínai bolt ajánlata:
- hímzett, mintás női blúzok 690 F't
- tini hltiz ó75 Ft
- ftapéz smn| divatos tini nadrág 825 Ft
- gx:ermekf;rdőkaperry (több színben) 37S Ft
- Jehér férf trikók ] s0 Ft
-.férfi-fiú pótóing 1'ubb sztnben) 225 Ft
- fú-leányfeltratos pólók 350 Ft
-!érf-fiti nyóri egiittes (szett) 65a Ft

Szereteíel várjuk kedve,s vásárlóinkat !

"4 Kinai bolt dotgozói

Billenős ltrÁ,yal sódet sztiltűti*t vtillallk: 1.100 Ft/m3. Édehlőúti
lehel C§ólí&§i Zaaúrrruíí u Csengele, Felszabatlukis u. 1S/A. szám
aIú l,agt a 386 173 íelefonon-

Családi esernényeke (lakodalorn, ballagr;s stb.) 220 Voltta1 rnűködő
hútókocsit lehet berelni Csókási Lászlótól a t)sengcle, Petőfi u.20.
szÁrl alatt. Telefrrn: 386 082.

Érter*m a ttsxcl' t*os§ágo{. hosr t994. Jeúr I_
tól tcrorftIt 9tt)rás§sl bót{tí a lcvék rry§óBffi.

Vállalorrrm{tó 6 torrra t&or §rállíá§ft, tr'll-
ó§ bél6,ldiin egyánfu-

Tót}r Tfuor válla*oró Cseigele. B{Le ul.
T -e&foDlfar; ó2l 3t ó lXó lt tsiBíoü: Ofiüi 354 35_i

0ó 30/ 3§/ 35§
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Vállalom fotó és videó fe|vételek késrítósét (esküvő\ lakodal-
ma§ c*aládi események stb.}. }btr1 cikkeket án§íúok Srínes
amatörlilm kidolgoaás 2 nap alatt 20 Ft/kép árun,

Nacsa Jánosné
Kistelelr, Krrssuíh u. 34. §rám

a 364 541

Simson lripufogók és egréb §imson alkatrésrelr, lalamint ETZ
15ü é§ ETZ l5l motorkeÉlrpárckhor kipufogók a bolti árnál
olcsóbban lraphaírík a grártónál:

Varga Mibály lakatosnal
KistelekT'anya t j_rfi

Mindrn tipu§ú §riyattyti javiíását, úovábbá hártáji gépekher való
allratrésaek gÉrtásáí {fogaskerék stb.) vállalom. PB-gár, seabvá-
nyo§ csaílikozó fuörkölöhör síb.) álbndóaü kaphaíó.

Dénes Baláes váIlrallioró
Csengele, Felsrabadulás u, 3. szám

t Jt6 ü17

Garancia felelősség-, tasco-, 1 rás- és va5tonbiríosíúá§í lűíheú
L-sengelén Résrtetes tájékoztatróval állok a tisztelt ügrfelek
rendelkezésére.

§üli Lajosné
t 3s6 044

A c§§o8dei Polgáí6í c§op{rít lfu{r88í{in l
trvonta kétuer ncgidca6 l+ie

Kiadja es sokszoro$!|a Crcrrgelei Polg&& C§o,pórt Fcltdös kiadó: lbcsrxa P&er

§zerkesaórrég: Creogelg Feleabaóllór u..11. Ilelelór §ee{k€ídö: Molnár Nühá}v


