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sstfrF&| p3ilff
Ezt lrták Csengeléről25 éve:

§azdag úagság - szegeny szövetkezet

A csengelei }romok;világban már rég nem szegények az emberek,
Yörös Rudrrlf, az Egyesült Tsz elnOke mégis íry panaszJcodik:
- Három emberért helybe jön eg5l ilzemi autóbu*g §regedr6l. Idejárnak
rrrurrkásért a hódmezóvásfuhel]ü me§ a tvíakó kOrnyéki nasigaz-
daságok. A Gorzsai Állsmi Cazda§ág például 130 kiló lrukoricát
fizetett naponta afifiák a csengeleirrek, aki elszegótlik hozzá ká§'rát
hordani. Csoda-e hát, ha van itt náhnk magáít szrmélyautó is - hory
sokat ne mondjak -, legalább 50 van, A jó fbldü Tisántülon csak a
kézi murrkáért többet kapnak a mi embe,reirrk, mint amilyen éfitékü
itthorr, nálunk egy hold jobb kapáshonrok ö§§ze§ termése.

Majdnem értern mfu, ami eantán kOvetkezik: az E5resült Tsz-nek
(az év elején a Vadgerlés és a Honlbglalás u5lanis eglesult) jelenleg
össre§€n 2 milüó 9'72 usr forint merleghiany srerinti és alaphiármyal
növelt gazdálkodá§i vesdesége van. t}ry tűnik: ha a cserrgelei folde-
ket - legalábbis az Eryesttlt Tsz-ét - senki sem művelné meg, az
említett veszfeséget bífis§t nyereségkÉrrt lehetnek elkonyvelni. Csak-
lro5y meg kell §rüvelniük eaeket a földeket is, nrert csak ebben a
paraszti knzosségben 385 család é1. Netcik ez a föld a sa5kebb
haájuk, airárhol töltik a nyarat, tdejönnek haza. Itt van a háááji
gazdaság is, rne§,ben aliglranenr több állatot táítanak most, nint
valatr,n is az eryéni életben.

Ügr hiszem? nelTl egzisztáthnbra a mai értelemben vett hárü_{ji

gazdaeág §em a tennelőszövetkezet nélkül, § nem lenne nyugdij,
betegsegélyezés, sfitlési segély és fOldjáradék, se olcsó fuvar. Adót
pedig épprlw kellerre fiuetni, mint régen. Tehát nyrmós okai vannak a
c*engeleieknek arrq lrory serrki isten fiát ne engedjenek az ő termel&
szövetkeueteikhez nyülni. Jól ismerem a tójat, tudom, hogr azért
dolgoarak is ezek az emberek a kOzOsben. Csakfiogl a sok-sok jóváírt
mrmk,arr,ap mógótt nincs megfeleló munkateljesifrnerry, termelési
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6ték. A kérdés inégis elótolakszik: meddig lehet az állarn kitartoltj*
kerrt jómodban, "ráfieetésból" sok ernbemek éhú?

.4. Csorrgrarl megyei Tanrics végrelrajtó bizottsága az Egyesült Tsz
vezetósegenek kéresét, hogy ez év tavaszarr szaruirlási eljárast folyta§-
sanak le, elutasította n rá,hory összel ismét megvir*galják a szövet-
kezet gazdasági hel5rzetét. Addig biáositjá& a gaxlálkodáshoz
szitkséges pérra§yi fedezeiet. Ószi g azonbarr re§dáes tervj avaslatot
keszítenek, arnelyfogn rnegjelölik a gazdálkodas javításárr,ak tenrriva-
lort. A jovó berrrházasait is e tervtől teszik majd ftiggóvé.

Saját elképzeléseik irarrt erdekl&ltem a fiökOnyrrcló szobajáhrr
beszelgető vezetólíől. A:* mondják, ho§ a leghitványabb homokból
legalább 400 holclat sürgőnen erősiteni kellene. A megmaradt jobb
lbldeken naErobb mértékkn lehetne róldtakarmárryokat termesrÍeni,
iry a jelentegi 23ü-rrs kozos szarvasmarha létsárnot 400-ig le}retne
e,rnelni. A régi ősgvepek na5t részét mm feld{tották, ezek is sokat
telentenek a kozOs takarmányalapban" Az állattenyésztés meliett
erdemes leryte burgonyával is foglalkorri. Ebben az esett*n - bieo-
nFüák - nem lenne többe mérleghiarry.

.4z is nagy nyere*ég lenne, ha az ernlitett 400 }roldon, anrely a
m€a§ talajviz miatt cellulórryárfa termesáésére is igen kivaló lehet -
többe nem temtesztenónek rozsot. Hét§záz forintot emlegetrrek, aruryi
itt a rozs mázsankénü önköltsége" Kicsit értetlenitl áll az ember:
fudjak lrrit a csengeleiek, hogy rnit kellene terrniok és rnégsenr cselek-
sz.errek. De mostarráig elég sok oiyasmit is cselekedtek, amit bimny
nem kellett volna. A Vadgerlés Tsz kOryontjaban például tObb szilze-
ret forint benrhrirzassat epiteni kezdtek esr irodaházat, nrely
rr,ag,tennéve1, klubhelyiségeivel, amolyarr t-ryui müvelőrlési haz lett
volna. §enki nem állítja" hory feleslege§ sz az építkezés e helyery de
korárrtsem a legfontosabb. Helyesen javasolta tehát a megyei lanácg vb
nlezögazda*ági és élelrnezésügri osztáya" lrogry a félkész épületet
sürgősen alakítsák át iehmisiállónák. Ez esetben a tenrháási kOltsé-
gek 50 gzínalékát. dotáaióként megtérltené azállam.

A jelentegi csengelei gazda§ási kozallapotok tehát neín valarni
kedvezóek. MCgi* van lehetőség a fejlődésre Ceengelén is. Ám
nemcsak itt" rnaglrol in kevég még a jó messzelátó, kővetkezete§ vezé-
trbmber. Neveirri, tanitáíri keil a gazdálkodá§ra őket, sokkai haías*,
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§abbaí," mint ddig. Cserrgele is bizorryitja: eryik rra5r foryatékoe-
sága mai falusi közéletünknek, hogy csak benrházásokbar5 millió
forintokban" s gazdasági mérlegekben gondolkodrrak, s alig-alig jut
idö a saudálkodá§hoz értó emberek neveléséne. 

Csepi József

{h{egjelent a Csongrád megrci HIrhp 1970. június 2I-i sai,mában)

örrronralrnarr íruÉ§

Június 20-án tartatta §oro§ ülését a csengelei Önnorm*4nat.
Első napirendi pontként ffinta Ferenc polgármester beszhnolt az

aíőző üIéstől eltelt tdőben ffirtéfi fontosabb eseményekről. El§őként
az 1995. !íafus j-5, között lezajlatt FalunapokróI enlékezett meg.
Pünküsd másnapján felavatásra kertllt az l-il. világháborl}s emlek-
mű. Köszönetet mondott mindazokuak, akik az események etőkészt-
tésében és lebonyolttásában segédkeztek, illetve azokat ffiyaglos
túmogattfik. Órammel vetíe, hogt a lakosság eglként mazdult meg a
siker érdeWben, Az érl megitélésem szerint is jó tlton haladunk, csak
tg twább!

A twábbiakban a kazterületek ápafuisával íoglakozott a polgár-
mester úr. Á Faluíuíz elótti tér parkasttva lett, az időközben ellapott
fitják is póttáira kerltltek, *utybrn nagl se§tséget nyljtott Törköb
Aranka képviselő. Á fatu rendje érdekében felkérte a lakosságot,
hogl a poríájuk előtti tertlletet tartúk renűen, a fivet nylrjáh le
időhen.

Á dögtemető me.ll,etti homokhánjúról elhaxgzott, hagl az enge-
déIy nélktst lett megrtyitua, melyért a hatóság hemuryen meg akarta
bírságatni az Önhormán}natat. Ennek elkerülése végett vállala*,
hagt a homakbánya tefitletére. erdőt telepltftnk. Áz tlj homokb@la
engedélyezése .fofi,wmatban van. Az új megnyitásáig sztves ttlreltnei
kérttnk, a régi homokbá,ttyábóI már nem szabad homokot elsrul-
lítrmi!
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Á polgármester úr kifogásolta, hag falunA**n van néhúny auíós
és motoros, akiknem tudják, hog,,an illik lakott tenileten kazlekedni.
Á kazréghen száguldaznak ás csikorgatják a kerekeket. Felhtvást
intézeít a helyi renrlőrhöz és a Kisieleki Rendőrkapitánysághoz,
hogt az ilyen magatartású szemétyekkel szigoruan járjon e!.

1995, júlitls ]-től a faíugazáász státttsz megszűnik, helyette az
Agrárkarnara és az EM Hivaral Puszíaszer-Csengele te?f}letére

t,íOg affwhnazní Eddig háram pá$,ázó van efT€. a mun-
kára, az e§nk csengeíei. Á gazdajegaő fizetéséhez önkarmán}zati
tómclgatást igérryeltek, rle ebben a kérdésben a dóntést elnapoltuk.

Á potgármester úr kérte, hagt szaciális segély üg,lekben cs*k úgl
adjanak be kérelmet, hagl előtte a szociáíis ilglintézővel konzul-
táljanak, Yéleménye - és az ón vélemé4lem szerint is - csak ap,

rnarad munka nélktll, aki nem almr dolgazni, vagl fél aa önálló
gazdálkodástól" Soklutl naglszerűbb riw élni, dolgazni, hog; érzi az
e.mber, hogl meg *d állni a ta$t{m, nem ke.Il ftsni a kezét!

Ezek utún dr. Xisapáti IsNűn r. alezredes, a Kistelelri Rend-
őrkapitánys ág vezetőj e tartott be.s a&n o Iót C s enge le kdzség lcözrend-
jérőI és kdzbiztanságáról. Kiemelte, how a kordbbi éllekhez
hasonlóan a .iogsérté.sek s*tna alacsory volt az elmúlt évben is,
MéItatta, hogl Csen: gele eleg jól ált a bűnügi ferffizriftség
szempantiábil a k-arnyező települösekhez képest. Összehasonlltás-
ként ?usztaszerr emllrune, ahol l994-ben 32 bűncseleknény tört&fi
a csenge,lei 24-hez képest, Á bűncselelrrnénye.k legnagobb részét a
vagnnelteniek te szik ki. t 9 9 4 -ben C seage lé rő l tett fe §e lentések 7 9, l
.alua ismeretlen tettes ellen szalt, Áz összes 19 ismeretkn esetből 8-
at sikeritlt felderíteni, ami 47 Ya-as Jeldeiltési mutatót eredmé-
nye.zett. Ez jobh a lwpitártysági szintű eredmértynál is,

A szabálysértési r}gnkről ehnondta, hog,l }994-ben S3 csengelei
úllampalgár ellenfotytattak le szaMlysértési eljárást. Ezek kaztil 38
kózlekedési szabá$,sórtás, 6 csandhábofitás miatt indult. Eaen kh,ttl
a hetyi körzeii megbtaatt össze,sen I 52 Jőt bírságolt meg } 5ü.Oüű FY
értékben.

Csengeíe kdaság területén az almúlt é,vben 4 anyagi káros, 4
könmít ,cériiléses, '} sú$as sért|léses ás } halátas haleset történt. Ez
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fuben ezidáig } anyagi káros ás egt konrryű sérüléses baleset tür-
tént.

Á lutpitáttyságvezető megkószönte a cse.ngelei polgárőrök lelhi-
ismeretes munMját. Jelenlétttkkel nagnértékben hozájárultak
fatuak kdzbiztonságának javulásához. ÓX önállóan és a hetyt
rendőrrel közösen Mtnak e.I szalgálatot, hag; Csengele lakosai a
m€gtórtéilt büncselekmények ellenéra az áílagosndl nygodtabban
do lgozhas sarnk és pihenj enek.

Á palgármester úr koróbban feltett kérdésére válaszolva, dr.
Kisapáti István elmondta, hagl aa úgmevezeft "íekvő rendőr"
létesítése a módosltott önkormányza§ törvérry szertnt a helyt
ónko rm ánymt ok h atá s kö r e.

A beszátnoló után a hozúszólások lüivetkeztek. Előszőr én vetet-
furn lel Erdétyi Mihátyíré elmnési ügtét, meSlhez Kucsora Péter is
hie.gészltést frzött. Erre azt az infarmációt kaptuk, hogt az elnnt
személy keresése twábbra is foljnmatban van. Az üglben pszic-
hológus szafrértőt is bevontak, de az nem vezetett ere&nbtyre.

Bitó József alpalgármester több kérdést is feltett: ellenőnik-e a
luitelező fe le lő s ségbizto sítás m eglátét ; ttldnak-e a C senge lén i llegá-
lisan fogíalkoztatott kttlftldiekről; létsuirngondakhal hld-e a
rendőrség? Á válaszban elhangzott, hogt ellenőnik a biztosítás
meglétét és b*ntetést is kismbnafr a hibrya esetén, Á *a{öldiek
engedély nélffi}li munlravdllalása esetén tobbszt;r eljórnh már,
Csengelén is többen meg lettek btrságotva emiatt. A M*zámhefu-
zetrőI elhangzatt, hogl van u#an hiá?ly, de az csak 4 !őt jelent,

Yalkwits Ántal képviselő a sülői íelelőssésről érdeklődött a
kiskonűak smbáíysértési ügleiben. A szttlőt nam tehet a glermeh
ítgóbenfelelőssé tenni a törvények szerint -volt a,r,áIasz.

Karom T'ib or fe lsrn labsával aan kívának fagtalkazni.
t'égtll az előterjesztések kavetkeztek. Á Kisteleki Ytzmű vízdíjút a

kópvis*lő+esmlet nem változtatta ffieg, naradt a ré§. ,4 lakáscéh|
he"Iyi támagatásról új rendeletet alkottunk, mivel a régi már eígwlt"
Áz t}j jogsubály szerint a lramatmmtes líölcsön összege 5a.aüa és
10a.aa0 Ft kazdtt lehet, és a lejárati ideje mmimttm S év, Á
telelwásárlási ügrck j&váhaglása után a tankany,násárlás, és
étkeztetés hozzájárubsáról szillete.tt döntés. E szerint nnulónként
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} ila ft k}mogatás jár saepte.mher hónapban. Áz önkarmányzat
j óváhaglta a z 1 9 9 5, m á :r a dik fé lévi ít Ié s e in ek t ert e ze t é t.

R(wid szünet után a testtilet airí ttléserl falvtatta nu*káiát.

yincze János
képviseIő

B§V Kfr§ FCITo§ §Tüffi&

Több ir.ltJan szabaly varr" amit fenyképezés közben iilitt beiartsni:

l.i A foto* nregörökitoje és nem fi§szereplője a rendeanénynek {ez
talán a legibntosabb). Iryekeuen csendben, nem feltUnően mozogú!
Beszed alatt csak a legszüknégesebtxt, himnrrsz alatt egyaltalán ne
jarkalion! A tiszteletadá§ ffi is vonÉtkolik! Hinrnusz alatt sosem
töíténik olyarr ese.métry, arnit feltétlön msg keli Or,Sklteni. Férryk{:ezés
közbeili tr-rrnamutatványok {paűón fekvós, térdelé*, osúszká,lás, létrán
lógás, a-trjalra fblállág *tb.) elvonják a nézők ligye|mét az eseményról,
Narr illik, és nincs is értelme.

Mcgtörtént eset: Templomban az i§ü pár csendeserr, nyugodtan
trive lrallgatja a szertáííást vegrő pá.p}t. Eg,v, a családhoz t^aítoá totós
nó a mellettttk lévő na$,; tlres helyen térdelve, lehasalva, a papot vagy
4-5-sair korbejarva fónyképezett. Mondarrom §e kell, a üsztelt
nászrrép nem az ifiu part firyelte, hanem az izg&mozgó, a hellrzethez
nefii fitéltóalr vieeilrertó lrolgyet. §ondolont, a takritónó öfilt á
legiobbar! mert a szoknyájával feltörölte az oltár előtti részt. Ho§
milyen kepeket késdtett, azt nem tudom, esak elképzelem. A közön,-
seg kivi{lóarr rzorakozott!

2,1 A fotós rrbrgn képeket nem kérzít, ami később veszekedéso db
iorrána le}ret! {pi. a srcmszedunkat nem órökitjtlk meg más a§§zo-
nlával féireértlretr:{e.rr p$zbarr) Nern rlutoga{ olyan kepeket, runi a
rajta lévő embef*k szernélyiségi jogait sfii

sokan. késrJtenek felv*telekei lnkorlatmaktran. .ío tanács : vac§ora
kozben teli srárjjal, vagy éifél utá,rr ittas ismeröseinket ne örökitsék



náa

még! fuíá§nap ves| es/ lrét műva ezek a képek mfu nenr is olyalr
hurnorosak, józarrul másképp nézik őkgt,

3./ Ivíá§ fotós elé nem illik álbú! Ha pici is a hely, rnindenki elfér, ha
*ká{uk.

4./ §portsaerűség. A kis ordög ffiBeteg apró bossalságot okoztrat
{kifory-megakad a film, lemerül az eJ.em, elromlik a gép stb.). Tsrrné*
§?eta§§n mindig a legro**zabb időberr, FIa lehet, segltsünk egnnáson!

Nekem suoká§om mindig magamnál tartani ezer apró ci}ü<et ''hát}n
kell valamire, valamikor*. Filínért, elemért és csavarhúzóért, tsná§§ért
bizalommal fordulhafuiak hozzám !

Mindenkinek jó fotózast klvánok!
Nacsa Járrosné

pOLGÁRŐftÖK AIÁNDÉre e
c§EN GE LEt KONZEKucyÁ RNA K

Mínt mS a Csengelei Krónifta harübi szfuttibgl írtah, r
yengelei honzervgbat üzemehaő Sügnn Pach Kft. a Csengelei
Falgárőr Csaport e§i* legnagabb tfulogaóju

Kucsora Pau *ü éwel ezelőít több íoffr készfreu Csengete
UslqébőL {gt a *.an4etvgtba is lcfényhépeate madbtblabil (r
Csengelei Klónika 1994. jmafui saímúwle Iő. alduttn mór lűha-
td* olvacóinrt í$. Mmt aí a *epá nagtuwuh ki é§ übldékozíak a
h.araervgt órma*, hCIgt *,ifqi erÁil*, hóIltírkd a pdranólásért

Á etmlqon u, & esemény lühdó, gni*or Kacsorc P&g
csoportuezető és Bagúín rmre tswűró közösan felhelyezik al
irofutblba a légifotót

M. M.
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s,ALtTItAnI IIInBK
A faluházban az alábbi idópontokbarr lehet pingpongozri:
hétfón 18 - 22
szerdán 18 - 22

1Élrteken 18 - 22
s tl+ $F

Neptánc próba yninden csütörtökön l?-től l9-ig. A csoportba bárki
jelentkeáet. Várjuk azokat is. akik eddis nem kapcsolodtak lrc a
csopori nrunlrái ábq,:!e sdvesen .F*'^'ffi 'iJV

Korabbi íblhívásunkban a Faluház szepitesére viragokat kfitink
felajánlarri arukíól, akik már nregrrrrtált aá, vag már nem lartarrak
iguryt rá. Kéré*tirdrre jelentkezett Vlrág Sfurdomé" aki cserepes
vrrágcrkat ajánciékozott a kultúrház szepitesere. Köszönet érte!

Horváth kén

Mfi{p§tf TE H ERG E P KoC§fR{ KE L L
MENETLE\IELl

A Kortnúny 31/l9g§. {fiI.24.) Korm. száruú tmdekle {megjelant a
}klugtar Könlelr{v 199§/23. suimúbct$ módasúaaa c ftörprü ftüetxke-
&si szolgtíií,ardsgfií.?ó1 ár g *özútí jbmítveh frzemhen rffiíá§ból
szóló 89/1988. (ilI.}a} MT saímú rendeleíet. áz J.§ {1) be*a,dése
szerint a "Neín k;özuli köztekedési szolgtíülűtísí vegző íehagq-
itacsi, vante&ó ds ezekből t.agl mezőgwlrrisági vaftűábót és
pólhoesiból álti jármíi*zerelváty a közúti forgalamhm menetlevél-
lel veh.d reszt Mqőgíeil§ásü vantdóból és póílllcsűól tílltí,jib-
míiszeretvén§hee - ha a íekpülÉs kfizigüryftú§i hddríIn belfrl lel.q*
helyei vfr§ reíműíöWei közöft végez fu{lszóIlfrá§ - n€tn ketrI. me*
ndleveld ve*ánitl. Á júrmüvadőnek a gépjbmü 2I. sedrnú szá*
mlt mmetbyel*t ke.ll vezelníe. A rendel*,ezés dpritis l-jén lépat
hgtább{L
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vÁ§ÁRN,dprÁR
A U§& a Keres*edelftlt ÉUaU yettüÍ" t!í, & cdatakbífetetlísségü
n*nt íuthtn}.. l"tillalní CéIszeúi *l,ttsúfi megelbzően a hely§ Pal,gfu-
mesteri Iíivugfr telttbnan íblhtvni m*l egyes vásdr.ok ehlarad-
kalnak

Á lőviűtések felaláísa: oúk-arszúgos áUüt- és kittkodó uú,sét, rk-
rrseágos hirehó vthtir, bv-búcsúváslb, R-rágiségrdsfu, nmv-nép-
müvésretivástÍg, tlú-otsdgas üIdtásúr, áIId- és
man*agáp vtlsdr, osft-ors4ágos settés- és *baf.é vtisár, nv-autávú-
súr, av*mgv-a$ri- és munkagép vústít

Jti§us 1. (srornbat}: Abony - oá, Bókéscsaba - oák, Flajduszoboszló -

ok, Jászberény - ar;-1-rngv, Kecskemét - av, Kcmló - ori.,k é§ av,
M4syamándor, oák, Níarcáli - oák és av-t-m§v, Mocsa - o&, Ócsa -

oák, Pécs - oák+R és av, §iófcrk-Kiiiti - av,Zkc - oák,

Július 2. (vasárnap}: Ajka - al+bolhapiac, Békésesaba - flv,
Békéssámson - bv, Bonyhád - o&, Cák - bv, Csesztreg - bv, Debrecerr
- av, l}unatbldvár - av" E§ek - bv, $romnendrőd - rrák, Gyön$rös -

av, ü_vör - av" FIajduszoboszló - ok, F{arasiíilblu - bv, }Iatvarr - av,
}Iegyhátszentpeter - bv, Helesfa - bv, Hódmezővasarhely - av, Jasza-
páti - rlÁ, Kaposvár - oá és trk, Kapuvár - tv, Kecskernét - av,
Kemence - by, Kisapostag - bv, Kenveri - bv, Ki*telek - oák,
Laiosrnizse - oárk és av, LÉűatlan - S1,, }víásiakémerrd - bv, Miskolc -

av, Nagykanizga-Kiskanizsa - bv, Nagykőrös - arl, Nemexcsó - bv,
Pécs - oic+R é§ av, Ráckeve - 0ák" Runr - bv, Siófok-Kiliü - av,
Somogya$ti - bv, §tilysáp - oák, §zeged - av, Szente§ - av, Tab - .tv,
fiszaftlród - ok, Tiszákec.ske - av, Tiszaörs - bv, Törökszefltmiklós -

av, Tüskeszentpéter - oák.

Július 3. ftétfő): Csongrád - oá" Drrnarijvárog - oák, Kölese - oák,
Körmend - oák, Putnok - oák,Itáckeve - üák.
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ftlt§ 4. (!rdd): Cegléd - oá, Beled - odr" Sellye - oáh §zombdhety - oáh Tisznluc
- oá,k.

.hli§ 5. (srerda}: Jrárrosháze - bv, Jápdadany - bv, Mirkolc - oá{, Tab - oak.

&ili§ 6. (csiíör{.6k}: Meaököve*rl - o4 inod - oálq Vé§?íő - oálq Zat{komáf-
Kiskonr,árom - orl

álllr§ ?. (pfu,*}: Bóly - oú}., Sönpö* - oá, üyula - oáí" tlódm€,övásárhely - oá,
§zornbdirely - olL T'oííyi§zeüfrniklos - ok.

üilit§ §. {eronüat}: Apc - oáq Bá{aszá( - otii{, CrákáíIydorct*ló - o\ Csákvár -
oálq Devwfuyil.- oálq H{árszobosrJó - oh Iáezbaérry - oálq Kec*kemét - nv"

Narybaracska - oelq fud - oár, Pé{:E - ok és av, Potgárdi - oálq §iófok-Kiliü - av,
§za,lőrinc - orák.

"hlrr§ S, (vacámry}: BaJa - gv, Bé*éscsaba - ev" Dabas - oáh Dórecan - av.
Dunavecxe - oírk" Gödöiló - c*h Hqj&i*zoboszlö - olc Húvgt * ay, Hse§ - av,
Hóttnaőváxfirely - av, Jax}m4igrő - oálr" Kecel - oálq Ke*keirrá - av.
Kidrunféleryháza - aáb,. Kunheryc - av. Mesáegíry6 - oák, Miikolc - nv,

NagrkanizsaKiskrrizsa - bv, Pá*dó - oáiq Pécs - oák és av, Pokloli - bv, §iófok-
Kiliti - av, §zóa&zállás{sortova I. - oak. §zanm - orik, SzegetlKfukundaroz,*rna -
oh §zeged - av, §zeates - oolq §zoüódhely - av, Tirzafrred , av, T§rtel - odi"
Zalaeg*szeg - av.

firlix 1O. (háfó}: B&€§ - oá*lryry, Körmend - orárlq §itlo§ - oálq §zikeó - oak

.hili§ lt. (}ndd}: Pácrvásrba- old §zddte§ - o&Zalncry.erszeg - oál*.

ftrL§ 12. (tr,mab}: Alsószedivfoi - bv, Csorna- oá\ Makó * oá, Mez6cs# - oák

firi§ 13. (cstinltrr.ök): Komádi - oiá, Tét - orák

.trlir§ t4. (p{rrke}; Sásd, oák, §zig€fv& - oálq §zonrbdhe§ - ok.

§tll!§ 1& (srnnült}: Haj&rreobotzló - §k, Kal - oá, Kec*keméí" - av, Meruye - o§
Me'öbrwy - oált, Moháe - oák, Ptrvrc - od< e av*mgv, Péc§ - ok tx av,
Repcelak - av" §arkatl - av*mgv, Siófok-Kiliti - av, §zegetl-Ki*kundorozrrrra- oá
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rrruósirÁsox tntxanól
ket packingi tenrré*zetvédö és kutatö, Jtlrgel §ichinger és Hubert

Fischer az lnn-völryi termeszetvetlelmi terUlet ritka nradarairól forga-

tott filmeket. Áz utóbbi 3 évberr készült alkoüsaikat g]rüjtöi.ték ös§íe,

és az eringi Infocentrrrn.ban mutatták b+, Áz anyag hamarosírn a bajor

televiziotnrr is adá,sba kertil.
Ápritis hónap vegé.n n}.itotla rneg kapuit az uj erfurgi á}tallrnos

iskoia. rnely'3,i rrrilló rrrárkáb* kerult. Ar_ el*ó tanltási rr,npot lrúsvét

utrin inrtottalt. Az új épület magábarr fogial, 4 orzh{ytermed, egy

rnúhel_v*t és eE5l többűélú csamokot. A bergrdezósel:re 16ü ezer núr-
kát fordítottaU a hivatalos megnyitót jr}rrius 20-ra tervezték,

Az eringi strarrt{ 21 éves felnálára óta az elsö teclmik*i fehtjit*st

végeáék el máius hónapban. A karbaníártaÉra 360 ezer márkát köiiött
az onkormarrycat. A ftirdó látogatók ezreit vonzza. Naponta g-től 20-

ig tart í§ritve, rossz idő esetén t4-1B között, A felnóttek 4 márka, a

íiatalok 3 rnarka a diákrrk 50 pferurig belépoetijat fizetrrek. Csopr:r_

totrrr,ak kedl,ezrrrény vehető igenybe.
Az eringi tűzoltók ülésár Eriek Berndorter tfuoltó parancsnok

kifejezte krvánsag*t: egr uj tűzoltó kccsit szereínenek, Peter l{*ff-

marul polgárrnenter ",ialasában igéretet tett" ho$i az egyesüet még az

idén me$apja azt. A tűrnltó parancsnok tresránrolójában elmondta,

hog,r a ''Etorian iqak" szorgalmasarr gyakorlatornalr es elmeleü kép
zésen vesarek vesiinrek rÉszt, Az elrrrült időszrkbair 3 tfiz*xet}rez

kelleti kivoriulniuk. Kultúrális esemérry,eken is resá vetl.ek: májusíát

ailitottak, kepviseltek magukat a, §zent Anna körmeneten és n hlrchi

iüzoltó tirrrrepségerl
Eringben az éves koltségvetés majne,m 6,T millió marka. Errnek

'u',gyr*o?ét 
*z ir-i iskrlla epítése és a kasté§l korttti ütlrálóz*t tejlesáése

r,iszi el, Az építkezes utarr a költsegvetes egy részét a *satornatrálózat

feilesziésérc ** *gr többcélú csamok epítósére fordítjátc. Erifig lakos_

sága a leg*issebb adatok szerint 1962 ffi, területe 3956 hektár. A
tozseg út}rálózata 6ó knr lrossai, ebbői j 1 lrn kiépitett út. N-ehany

kiragadott példa a költségvetáströl n kiadá§i oldalon: tirzoliös&g
tbrrrltartasa 35.üüü DM sport 4.500 DM, Óvödá tánrogaüsa 94"000

D]VI. strarrd ,li{mogatasa 665.üüü DM, kőz§égi utakra 40,t}tl0 DM,
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cgatorrrahálózat feruitartasa 14?.000 DN,í, kölcsOnök törlesztése
l?(},ü00 DM, B*vételi oldalon: csatnrna-díj a lakossagtól 138,0ü0
DM, ideganíilrgalni bevétel3ü,O0ü DM, foldadó 150.(}{}0 DM.

Németországi új s{gcikkek alapján összeallította:
Mésráros Aranka és Varga §zabolcs

3H&l§&lpü.A
§glházközségünk őrzi a régi, szép hagtomályokat. Úrnapjan a

közúnk éIő Jél,tls K.risztust isinepe§rsk $z Eukarisztiában. Ó az ÉIa
kenyér, hisz T*stét és ü'érét adta v,alamentyiünkért. Á Csanád
megsei ssirlat is kéri a keresatény hfueket, hag éSünk a szentáldo-
eás kegyaímével, nüvekedjék benntlnk a Szeretet.

Csi.ngelén a kedves hfuek sátrat á!!ítanak az Úrnak a négs világ-
raj !elá, ahol l liar§a szerint wcmgé.liumot ofuas fel az Átya,
Küntteneiben úrágszőtrye.3en hardozza kOrtil a lelkipásator az
üítártszentséget és rnegúIdja a kdzség sz,CIrgas népét.

Köszönet illeti azakat, akik virágaikknl ás munlrájukíwl még
szebbé, hcmguhtasabbá rctték és teszik ünnepeinke.t. Meglcószffiük
TörköIy Áranlw kertészmérnöírnek, hogl színes szegftiive.l nagle"lk{i-
en hozzájárult kis kapolnúnk diszításéhez, valamint az iskolai
{innepségekrtek is emete a virágpmpáját!

Irrártyó kúrafué

d d d d d d d d {t d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d {t d d d d d d d d
199§. jút § lü-én 9 e§ 14 óra között

vERA§A§
lesz ar Egészségházban!

d d d d d d dd d d$ d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ddd d d
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G§AKI A BAI"A§TrAI
BAJ§§K

Június 2§-ón rendeztéh meg a bal,frstyai autós raüye
kupát. Á vensenyen 14 indutó r,olt, ebből 7 s ver§e.n5r-
kategóriában - Csáhi Mszló csengelei vensenyző is -
vetélkedett. csáki most borulás ffi defekt nélldil
megúszta, így silrcrült első helyezest elórnie. Az ahsz.o-
tút kategóriában is ő lett a gröztes.

A közeljövöben Haidúszoboszlón rendenrek rallye
bajnokságot. Ha Csákin*k ott í§ sikedilne aL első
három közé ksdilníe, alüor egy osztátlyal magasabba,
a Rally* II.-be juthafira.

§ok szerencséí!

Molnár Mihály

tl.tj ...*,r.ffi

Á bajnok versenygépe
ifotó: Csá,ki Lászlóné)
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,l,. jiu*íL,Jü*tl;;", **rí;ttq i*;--..i"Lil*r '*Í;'L*i,i*tl*. t""x!*"a.a t*at !*iéq

,u.ii{,.o,i. *.n*i,i1 |i.14;l.r,Í.a.:rra.a.;;-iü, ilr{Lhiit L*v;-^, ,t-.ral;Ília, (3..a.,"poio{. t47,5aaat,

L;xÍi,*§. &tya, w 8" pul L {-afu- .;ÁÁá,re*á 8"á.rur. {%,ít"k^r,
.jll l ir,<r:Í+cd. ; , á{ ti{í, it '"ít"*§&,Í" y";;r fl,4-allfl".li1.-{, .. Í*;*5/a; il*l*._y'r,++,{ar,,

JT|.,.'.i. ,,.i...íi,,,. ,,. jl.{..t^;if I**;!E l*. r;,uL*i. F.i;"n)*íÉoal-|* §"",^l$;,L.jádá."", Li. ÍLi.
.l] n n,
,it1<, L.,1.i,1,,yl.^,.n, + kl,t,1+u é,,|

Pfi:üÁ{;Ó#í;§fulp

?'*náraink íi,tzleletére, mínt minden rs,br;r, it!én is megtr*ndÉz,tiik G

;re:rf*ctl6rl*srt apzl. il,í€Ekószónti}* egész eivi .fáradoeasaiiutt, 6§ azí a
írrr**st tlwelyvt ntkap.k adtak át, Takác,y Zsolti tanárbátsi ,:een,ezásé-
*,gl s w*yekek ünnepi beszédet moftdtek. Á kisteleki zereeiskaia vrnó-
,-ti,;í l,i aexr.i tudúsukbÓl 

":g, 
kis b€rftutatót tarttltlck. Ezután kö,:*i}uzett

c "",ii,r,i.q drrldljs, ét a rliákr,k ktfeieztek tanárnik iránti hálá,iu_kat Csó-
i;ti,s! {,*ililnrlrl vr:rrrJiig.rí/ lri tfu * ;tni:ktirí i:gi Ri,;i Itú:;ittj tuilra.

iJ-,,.,,,;l-'j:J- --..|.- -.,i- ,..it::tl ,ií liölle lik ktdá.y;li:aí.'1 1 Irrl.,Jrr}r. ..}lU.Y -\[.!\
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stíp^*-i#§Ér§i"t l*ib.éa9P

.|:';r.itl:: ]0 r,i,l dé!,:lőtt !0 órs"k,sr yat,tder,!ók !??€§ flz ish*lr;nk"hrlp" a ball.agi;st. Á
l,t,rii}eq,t:k os;rzelgvirl,íex {lz Edv{4rr& €§ útű{]t{iil tllitttciékatkrií rt vegz:d.l r*ákaknak.
,!_ bucsúz_ók éneke!,.,e járták atóljárn frsrl:e *r os:ifájlvl§*i, rgi:JüÉ,tiir l,ireig§ciiÁ**J,
Ezi köyetíe ü snTako?ó, tzhCIl rl blr?,i*gtató& i*r.r.,*ííli* fi ü§ü&ískí;l. ,4 hetcdil- asl.téiy
,lplsóhett ká! l"r':rtv wűfl{jott htirstiró "tzdvr,gel. l}rmept bqszátip,t tnrí*tí Bitá.]ozyeí és
jit:im (}ézlirli, tl iryol*cdtkos*k aszt(l}y.fbrcök:ai. Á i,*ihg,*,k q)g},...líy .xrir] pird§8*j
b u c s úztak e i t*rzárarktói. Áz ű rurtep ség * Szózurtai zaródott.

.\'oÉ ,r::-.lrÉilcsét kív,átzw:rJi űs isí;sl{lttakh*; ií .§0,* ircl*C+gsrigai Éar;ci&ili
ebí.etekbet!

TANE vr,AR *

;\z ]994,9_{-ös urnÉ.v iúnius 1?-ái a;uu}t le, Áz ige"zga:ó nóni a jó {arlulókat
ajandekb.m r**zesitett*" A. kör.össngi rnrrnk$irari resztvrttek kiixil í1

ieejobbak §qy-ogy pólót krryl*k. all}siyfii a:" isktilir hepe vrllt rtrjtir- §a$nliifü
sziwel bítesltzíunk §inka Ilr:ntr.tanámdnitőt *s K,aíi ndnitöl, F:]zután kea.rlotát
vetiö & vnkáeió. r}lel\J §aeptelntrer eiseievel zárodik"

Á ,\uíí F'irkat irúk
ji,:fu ;g.í';rr:sl*,::l; jí-r"ii"ltiir:l:iiíria
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HíRDErÉgEK
Iürom mrlszakos, egysrerű fizikai munkára keresttrrk, nói-férfi mrrrrka-
*rőket a csengelei korrzorvgy*rba! Kereseti lehetóség nettó 20 ezer
forint. A nyári szttnetben gztrridós diákokat is tbglalkoáatnárrk!

§zigma Pack Kft.

űahona kombájnazast vállalok holdanként 3,00a ft-érL Ezen khül
bálázasl, szembehordást, súntást és_répaszelet szallítdst is végzek.
Sóder szátlítás billenccsel t2a0 Ft/ms áron, 

Csókási Tibar
Csenge.le, Áraryt Játtos u. 5.

a j86aOő

fi §6NY/Í LT á GEf{6B.§l BEBNd,n

Üzemanyag áraink a kovetkezök:
92-es normaí
92-e* keve,rek
98-as sarper
95-ös ólommerrtes

.§ázolaj

A fentilierr ktvtil vnsárolrri lehet motorolajoka! csomagolt kávét,
üdítőt, sőrt és dohányanrt. Nyitvatartás minde.rr nap 6-tól 20-ig.

Forgó Jenó
vállalkoá

U4Z alkatrészeh (első hí.d, hátsó híd, váltó /tlj!/, teljes váz rugó
kótegekkel, kormárry,rnű, hűtő stb,) eladókl Erdeklődni lehei Ambrus
Istvánnál a Csengele Tmya 7Oő. szám alatí, az Erdősarki bolttal
,czemben-

99,50 Ft
99"50 Ft

101,00 Ft
95,50 Ft
?9,50 Ft
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Táp -takarmáuy k*reslmdésemeí építőanyag árusííássat bővíí*t-
tem. t0 q í'eletti váqárlás *setén Csengel* ter.{iletén díjtalfin
barlprsrállííás!

Barnnyi Jóasef kereskedő
Csengele, Ár*np Jánas n. l.stám

íelefon: 3*6 ü24 radióíelefon: ü6.óü14*ü 67S

íí_# ffift,Zl-qÉ
Á Kínai boft ajáníata:

-íerrt-§úfrtrdőnadrágok 45ü Fí
- smlmatrglapok 220I?t
- glermek sztrercszrllvti l0ű P't
- béz,ból sapkak 75a F't
- női-férfi edaicipők ilegajabb divah}} 24P9Ft
- nőivászoncipők 2a0 . 580 Ft
- pótók 23a - -r25 F't
-íér§ röviűjjú ingek (mintús) 845 Ft

Szer e te tte l várjuk kedv e s vá sár lóinka t !

A K{nai balt dolgoztii

BiIIsnős llrÁ-vat sóder saíllfrásí vtíllalnk: I.Ua Ft/m3 . Érdeküídni
IEhgt C§óktisi Zolítttttuíl a Csmgele, Felsaúadulrís r, t§/A. s*úm
ultu uttgl* 3$ó 173 telefan*n"

Családi esemé,*ryekre $akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal nrükodő
hútókocsit lehnt berelni Csókasi tá§zlótól a Cnengele, Petőfr u.2ü.
szi,rn alatt. Telef*n: 386 CI82.

Érte*ttgn ntigztelt takosefuod bop 1994, január l-től
t&gfirvroeáesat börrüh a twé*euységttr

Vállalom ne#o 6 torrrratdrer mallítanrfi knl-
és be§Oldön egyarforl

Tótlr Tibor vrillrdkozó Csengelq I}eke u. 1.
Telef,o&/f&x: dZl 386 046 R.telefon: ü6-6ü1354 355

ü6-301 354 355

s"M
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Vaílalorn fotó és videó fblvéelek késdtését (esküvők, lakoelalmak,
*saládi események stb.), }'otó cikkeket árnrsitok. ll*nes fimetörfilm
kidolgozás 2 nap fltatt 20 FtÁ<ép fuon.

Nacsa Járrosné
Kistelek, Kossuth u. 34. szám

a 364 541

Simson kipufogók és egyéb §imson alkabészek, vaíamint ETZ 150 és

ETIZ 15tr nratorkerékpfuokiroz kiprrfogók a bolti ámá] olcsóbban
kaphatók a gyr{rtóná:

Varga Mhály lakaiosí}ál
Kistelek Tanya 345.sám

E sge rsi

Mirrclen tipusú suivat§ru javitasát" továbbá lúááji gépekhez való
aikairászek gyártását (fogaskerék stb.i t,állnlom. PB-gáz szabvárryos
*satlákozö (p,OrkOlőhöz stb.) allandóan kaplrató.

Dénes Báláz§ vallalltozó
(lsengele, Felszgbadulás u, 3. sám

a 38ó 0l?

üarancia felelösség-, cs§co-} lakás- é§ varyonbiztosítást kOthet
Csengelén. Rószleteg tajékoztatóval allok a tisrJelt ü5rfblek rendel-
kezes&e' 

§tili Lajosné
§ 386044

A C*ogdei Folg&& Csryfi íáruogáúiliü*
Ls,lmts L&rÉf mcgid€nő tryje

Kiadja & rolrszoroaltjzu Crmgelei Polgfofu Csoport Felelös kiadö: KtrcsoraPág
§z€fk§Éáöüés: Coeagele, F'ellzóadulfu u..11. Felel& rzet*enzt6: Molnar Mihály


