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Ezt írták CseneeáruT 30 éve:

230 KASZAPÁRvÁcre A RoZSoT

A cserrgelei Aranykalász Tsz-nek idérr 1010 hold aratrri valója varr.

Kilencgzázötvenhét holdon a hcrmokvidék kenyérgabonája, a ma érik,
A §zövetkezeü gazlák válalták, hog;l kézi erövel learatják az ös6ze§
gaborrajukat. A termelöszövetkezefuiek e5,e,tlerr aratógépe - mivel a
salát gazdaságban nerrl kapott mrmkát - a rnoraha]mi VOrrös Október
Tsz-ben segitett, most pedig epik kisteleki tsz-ben,

Az Ararrykalász Tsz 42O taeiából 230 kaszapárt szeneáek, akik
vágjrik a rozsot. Jrllius 2-ig §00 holdon már keresábeíl állt a gabona.
A t§z vezetöi rlgy tervezik, hogy júJ.ius lGe korul befejezik u. aaást
Utára nyombarr összehordjál és csépelik,

Megleíent a 19ó5. júliusában a Délmaglarorsarshqn)

Eet {rtóft Csengeáröl .í0 éve:

VIPERAK A CSBNGELEI HAT,ARBAN

Titokzatos hfu nyugtalarritott]e Cserrgeie lakóit az elműt hónapok-
ban; mérgesklryók tarryáamk a falu kOmyékén, Az álítólag veszedel-
mes viperÉrk valóságos riadalmat okoztak a tblubarl Ho5tan kerttltek a
viperák a csengelei haüá.,rba? Valóbarr raeszelyesek a lakossi{pla?

Efiöl kéldeá* Csizmazia Gyólgüt, a Jrr}rász Gyula Tanárképó
}'óiskola biológiai tanszékének adjrmktusát:

- Hogl veszedelmes lenrre, az e,tryhén sálva túlzá,s! Az a parlagi
v,ipera, unelyet a kOzség kOrnyékére telepltetltlnk - mert erról vart
szó -, jóforman teljeserr ártalmatlan! Nyugocltan mondhalom, ery da-
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rázscslps súlyosabb, mirrt erurek a kígyófajtáurli a marás4 nrér-
gének mermyisége rrryanis naryon csekély, Harapasa g§|akran mé8
mergezessel senr jar. Egébkénl sern tánadó kedvri allat. móg akkor
sem, ha kezbe vesszük. A vizisikló sokkal haícia§abb| A parlagr
vipra az elnber lepteinek lrallatán eimenektil, egér- vagr vakondjukba
bttlrk-, igy vaióban rilkarr talállkozhatrmk wle,

N{agyarorságon nra nrár ip;err ritka ez a hUllófajüa. Csak a Durra-
Tisza kOzerq Bugae kOmyékérr, Tat rrszerrtgyörryön es a Flarrságban él
néfuiny peldany, A kigvóállonránv egyre fogyóbarr varr- Csimrazia
György é§ ,4lmási Eva herpetológus, az OKTI{ engedélyével
menióakcióba kezdeit: elözetes terepszemle uíán a legalkalmasabbnak
véll területre. Csengele hatarába, a Kiskrmsági Nemzeti Pmk legdé-
ltbb részen fekvő Péteri-tó kömyékére telepitett 3 darab lrornoki
liperát, remélve, meghonosodrrak es szaporodnak majd a természetes
kom;lezetben. A szabadon engedett állatokat rerrrlszeresen elleflőfiáék
l.a vipera nagyon kis terilleterr é1. s ehhez ragaszkodik élete folyamá.,rr -
tehá1 körinyen szetrrniel tart}Btó). A kísérletet amnban nreghiusitották
- a kOmyék fácánjal, a kí5,ók halálos ellenségei. A haromMl csupárr
epvet hagltak éietbeí,. eá a petdányt a LTtatók biáon§ágba helyeáék.

Cserlgele kömyékén telrát nürcs vipera. Ánrbátor, }n bárrnikor elG
fbrdulna is" kár lenne irtani, hiszen ártalmal]arr, védett allat. S ahol
tblösleges, minek puszlitnon az ember.

Variu Erika

Megjelefi a r}élmagnrorsaíg 1985, _iúnius ő-i szánába)

-qSZ,EWEKÚrrz ru.
10./ Srcní AJajos Gonága őrgrófiáílak elsőszUlOttje a 8 testvér

kö7itl. A sanlók mindan kjcéílete határstalarr volt, hog§l eltérlísék a
szpÍzetesi fuvaírirstól, Határorottság és bátorsdg jellemezte. 1585.
november 2-an tlrrrepelyeserr lemondoti jogaiíól, a lrónorOklést
öccsere nrhááa- "{i meghalt ennek a világnak. n lgvekezett és turjott is
békességet szelezni és másokon segííe i. A rórnai pestis járrvany
idején önkentes ápolóként tevékerlykedetí, maga is megkaptn a gyil-



k,,s !.t.ln, F,p_l tk társar k+rtc: "Tine-
keld velerm a 'I'edernrot! Hanra-
Iosítíl Ilieglnlük, örölnrncl rrte-
gyck!" ,4; !fitiság pdktaképekóní
tisztelirik. Mar p_,vennekktrrábtrn a

fi#irlok nevetien egy iriós úrra
ra-szólt" rrrilior mocskos tréfákai
rnondotl: "Nem tudja" hory rossz
treszed ntegrontja a jó erkólósöt?"

l l.i Goretti Srent Márir hat-
g3ernrekes csalail legidósebb g er-
ltieke. "A tisztasagért isázes-
ségéért) vértanri halált halt, Elrge-
dehnes. isie4iélő. szerérru. soha
netn }ulzutlotl, kerülte a rosi;z
itt r :: a s ú g<l t, m ind o nki h e z j g,, e brc s
és ke,lves volt." 12 éves k-oráhan a
silr-,l nszéd lni llrirrdcrr csábitasarralt
cllenrllt. inkább vátasztotta u ,ha-

íált. mitlt tt órrnt Hegv, es késnei l8
§etÉt eiteil rajta syilkr]sa. ő akkor
is irn:idkozott ér{e. .{ bórtön-*Llr a
tirlnnk nregjelcnl almahln Nlaria
liiiornrrrai" ettól ntegvá,ltomi1 és
\'íária edesmryiiinak a bocsánal{ert
eseriezett. Ö megbocsájtott. }3űn-

ttlrnrl eietet elt,
1950-tlerr avatlii,k §zentté a véí-

larrú lánl,t, .4z órlesanyja is oíí volt
a 1titrlr nrirrt iéhniiiió itlrnepló itlló
kl,z{itl é§ XíI. Piusz pápa kerct
cs,ikirlí a7 egyszerű öíeBa§z,-

sr,onynak, nrerf leanya pe}dát arlort
az iíjús4grmk a üszirrság inegőr-
zésóte,

G()NZÁGÁ sZ},]N1, ALA]()s

CUll E1,1 l s7-tjN,l NlÁnlr\
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12.i §eent Henrik csasár gyermekkorábarr papnak készUlt. ilI.
tlttó csásár haláIa uíarr az egész német biro<lalom Henriket kérte,
hoggl iegverr a csáazá,ruk. Aldásos voli az uíalkodá|§a. S7f,ntként azért
tisáeij{tk, mert jámborsága, mélységes ille §zeretlte az rrralkodók
ftlé emelte. Nemcsck a korábbi epházi fulajdont adta üssza a
püspókségeknek, harrem saját javalból is Mségesen arlományomtt:
'Kötelesséqiünk, hogl az Isteníöl kapou jót aZ Isten ek szenteljük."
nKrisztust vriilasáotta öíökö§ének'l, áűtólag tudatosarr vr{Űalt szüzes-
ségben élték le házasságukat Luxemburgi Krmigundával- Ürrnepet
haláa napján, jülius l3-án tartja az Eg:ftáz

1_1-14.1 Szent Anna es Szent Jmchim az Üdvözító naryanyja es

nagyapja. A hagyomrlrry §zerint á Beihesda-tó közeiében laktak, ahol
iví.rria szíiletett, a hely fblé Dazilikát fuitettek.

Szent Amrát védószentként tisáelik a háziasszonyok" a szövók,
hiszen ó szorgoskodott és példát adotí az akkori te\ékeny§égekben a
Szüzanvának Az asáalosok is kérik segítségét, mert az éló
oíabemáúr-ulumot" (=o1árszekény), Máriáí Arma asszony nevelte. A
S7Éntífii§ nem eínlíti e nasl§áilók életét, de Emmerich Katalin
látonrasaibarr lerrj4 hory földet müveltck ée állatokat tartottak. Szent
.{rrna "csupa aggodalom voltl', mikor felkészíiette és elklséíte a Szefií
Szűzet epy darabon a E}eüehembe vezetó úton. A kis Jézrs gyerek-
korábarr is gyönyörktXílrettek a nagvszülók. l9ó9.tói július 2ó-árr ent-
lékezttnk mcg Róiuk,

Arúkó és Amet védőszentje is Szerrt Arrna, a név "kegyelmrmel
rildott" ielentéssel bfu ,

Prányó Karolyné

ERDEKES §E GB]K AZ ORVOSTUDOMÁNY
rönrENBrBeÓl x.

És eljött a XX. srárad...

.A tudomány tbjlódése robbarrasszerűvé vált, mintha a döcögó sze-
kér hirtelen hangsebességű repülógeppe vr{lt volna.
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A 2O. tzázad elsó három negyedének fudomarr,vos iermese soklial
íöbb, mint a megelőző 3000 (!|l) esáendó eryüttvéve. A váltoás
nemc§ak mernyi§egi, harrem minóségi is - ennek a korszakrr,ak az
egyedi jellegzetessége, hogy az érdeklőrlés kOzéppontjában nern az
eryén á1l" hanem a társadalom, a tudomány etedményei privilégfim
helpt1 köz,kincsé válnak.

Mirrdez a murilramódszerekben is mepnutaikozik - azelótt mindejl
tudonrányor erednrény eg]eni teljesitínény vol! az alkotónak í6lcg
csak ellenfclei, krlvetői, utánzói lettek, mulkaürsai nent, arldig a 20.
sázadban iskolrik, csoportok, intézetek végzik a §zarft7atí tudomá-
n1,os kutaiást. Kiernelkednek pcfsze fiásr egJréniségek, de mát a cso-
portokból, nem az ismeretlerrségMl,

A megoldarrdó feladatok eem olyarr egy§zeí{iek már, lrogy egyxlü
megoldhaíóak lepenek, Bonyolult felszerelés és Lrrltirrféle specialis-
tak egyllttmiikodése szjkséges, hatalmas mermyiségű intbrmáció tdro-
lr{,sa és feidolgoása, Mindez oda vezetett, hogy a rremzetek kOzOtt
tudományos eguttműkodés alak-ult ki, amely még akkor sem szakadt
meg, miközben tomboltak a dühödt nacionalista erók átal kirobban-
toti vilaghatloruk.

A tudonrány nrirtden teren soha nern látott rnozgalmassfu jellemzi a
sázadoi - miniha vef§enyt fuirra az idóvel. behozrri a iöbb ezeí éve§
lemaradást.

Ígi volt ez az orvostudonránybalr is. A nrilrobiológia t€íhóditá§á-
T,,al o5ütt elkezdtek firyelni a kömyezeti ártalmalaa, elindult ery új rlt
az éiettayrbarr, Pavlov hires fbltételes ret]ex kisérleteivel, de a 5ro-
gyitá§ haiadásával ö lenduletét a technika vivmrivryai jeientették: a
sugardiagrrosztika és tlrerápia, a műtóti technikák tOkélctesedésc, az
EKG és EEG bevezetése, ez:el aztim hihetetlen ryors fejlódés indrrlt.
Világ§zef,te óriási kórMzak, gyóg]dtóceni]rumok, laboratóriuntok, ku-
taíóintézetek épültek, megszületett a s1eril műtő, pógyszerrymak sora
alakult. Ekkor léte§itlt a tirreadalombiáosítás és kezdett az ofvo§tu-
domarrl,, specializaíodni. Már semmi sem áüthatta meg a fejlődést.,.

Es mégis... Még mindig vanrrak olyarr kérdések, anlelyekre nem
turlunk váaszolrri - pedig a Holdon már jáíhmk! D€ nem tudjuk a
rakot gyógvitani (ldveve, ha időirn rblfedezzttk). Még mindig nem
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rudjuk. rnilyen lnérlptetlen tiüokat - és képességeket - órizlret az
emberi o5,... De valamit ha$rrri kell a jOvó embcrének is, Talárr lesz
idó. alrrikor nrinden kerdésre meglesz a helyes válasz!

Renyinó dr. Toronüli Renáta

(vege)

VÁSÁnXAPTÁR
.4 Disűb a Kerashedebni Éuhal v*ai ft, ae adatakért íelElős§éga
,rzrfl ladanlí ttlllatní céhzgű a utsótt megelőzően a hfui polgtb-
mesleri Eivúatt telefonon felhíwli, tneft egle§ váyóto* elmalad-
hdrrah.

.t töl,idfréseh felnldása: oó*-orsztigos óIld- és kbakodti vlisót, ok-
orsl,ógos kirnkó vúsár, bv-bllcsúvásár, R-régisé.gvttsb, n nv-rré,k
fttűvé§zdi |,d§t}r, oti-orqúgos tilllttutistít, od*mgvors6dgas úlfuí- és
munhcgép vtistir, osk-ors4,ógos serlés- és kbrlró vástit, av-aatóyó-
sb, av4mgv-auló- és munftagép t ti,sór

Júüus 16. (vasárnap): Ajka - a:r.+bolhapiac, .Apátistvánfalva - bv,
Bercel - oák. liékéscsat}a - av. Cegléd - olr&. Csá,íbrd - bv. Deb,recerr -
av, Dértersía - bv, Dunaföldvár - oák, Dunaújvaros - av, Hajdúszo-
boxzió - ok, Flatvan - av, Heves - oák. Hódmezóvá,sárhely - av,
Jánosharrr - av+mgv? .lászapati - av+mgv, .iaszlaclány - oák, Kaposvár
- ok, Kecskernél - oák, Kelxleres - oá, Kisl-unlélegytráza - av, Komá-
rom-Koppán;.monostor - bv, Mezőtur - oák, Miskolc - av, Monor -
trák és av. Móralr.riom - oák, Mosontzolnok - bv, Nagykanizsa _ av,
Orosháza - av, Pecs - oák és av, Romtrriny - ü{k, Siófok-Kiliti - av,
Sászvar - oák ós av-i-Ingv, Szegcd - av, Tiszakécske - oák, Tokaj -
oak. Vác - oák.



Jrllius 17. (hétfó}: Gyór - oák, Kormenrl - oák" Krmszerrtnriklós - oák,
§zendrö - orik.

Jirlirrs 18, (kedd): Felsónytirád - oak, F{atván - oák.

Júlirrs 19, (szerila): llaj&ínáná§ - oák, Rudóánya - oálk, Soltvadlrert
- oák.

Jüius 20. (csüíörtök): Edelény - o,í,k, Drávafok - oák"

Jrírlius 21. (péntek): Smmbeüely - ok.

Jrllius 22. (sr*mbat): Fíajdúsmboszló - ok, Kecskemét - av, Kondo-
ros - or{k, Pécs - ok és av, Polgárdi - oák, §árbogárd - oák, Siófok-
Kiliti - av" Taroal - oáL.

Jüius ?3. (vasárnap): Árpar - bv" Rékésceaba - aq Csépa - bv,
Debrecen - av, }traj&iszobo§Eló - ,rk, }Ia&an - av, Hó&nezóvásárhely -
av, Kaposvár - av, Kecskemét - aq Krmmadaras - oák, Mskolc - av,
Narykáta - oák, Nagykórós - oák, Pécs - oák és av, §iófok-Kiliü - av,
Szeged-Kisl,,tndoloz§lllá - trk, Szegecl - av, Taksony - bv, Tiszaorvény
- bv, Tomaszerrtjakab - bv,

Július 24. (hétfő): Baja - av+mgv, Kórmerrd - or{k, Stijtor - oák" Tak-
sony - bv, Vámosmikola - ollk, Yerpelét , oát.

Július 25. (kedd): §ajokaza - oak, Szombalhely - oák.

,Iúlius 26. (szerrla): -

Jrilius 27. (csütiirlök): Drégelypalánk - oák, Szany - ok.

"Túlius 2t^ (pénúek): IXvavánva - o, Hegykó - nmv, Szomtníhely - ok.

Júüus 29, (srcmbat): Csanlelek - oák, Gyál- oá, ltajdúszobosáó -
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!rl! Hw,kő - omv, Jászarokszálas - oát Kecskemét - av, Martonvfuár - bv"
Pec_s - ok es av, Siólbk-Kiliti _ av. Szabadhidvég - oh Tarcal - oak.

.Iúüus 30. (vasárnap}: Bakonycsernye - bv. Bé.Léscsaba - av, Boxok - bv,
Csipkerek - bv. C§oma - av. Debrecerr - av, Deg - hv. }Iadd{tszoboszló - ok.
Flrr§,on - av, Genc§ep&ti - bv, ltegykő - nmv, }Iódmezóvosórhely - av,
I§zJimér - bv, Jak _ bv, Iárroshalma _ bv, Jávjátóhalma - bv" Kecskéd _ bv,
Kecskerná - av. Ke§ál - bv, Kisu_iszállás - av" Martonvásár - bv, Miskolc -
av. Ptisáó - av. Pécs - oálc es av" Pilis _ or& Pósfa - bv" §ikátor - bv,
Siófok-Kiliü - av, S;zany - bv, Szeged av, Tamási - av. Totnpa - ohk.-Z-ala.
szentgrót - &v.

Júüus 31. (hétfó): Kapuvár - oa*, Körmurd - oak, Szany - bv, Tompa -
bv.

IilnGYnI PloLÉÁf'őn'ry'Áp I,D1Z
§unÉnnn§

A Csongrád Meglei Polgárőr Szervezetek Sz.övetsége I995, júli-
us )3-án 1uasámap) polgá?őnapot reflde? a szegedi retllőtéren.

A progratn 9 órakor kez,dődik meFnyitóval Ezuíán a helyi
repU!őklubb egléni műrepüles és ejtőemyős uqrás bemutatót tart. 9
óra 40 perckor kezdődnek meg a poígárőr verseqlszltmok, melyek
fuizött szerepel ea/ 22 ta nás jánnű elhúzása is. A söli|ó verseny-
sámba kbülallók is benevezhetne.k. Á vetélkedő alatt a sze.gedi
lopasktub ás a Haíólőrséq ktlldnleges alakulata tart bernutatót.

!3 órahor ebéd következik. Büfe és élterem gondoskodik a
kazanség ellátásáról.

14 órótóí a rendőrság kutya-hiképzési és technikai hematatót tdrt,
majd a De_fence Önő-Yédő BT. és a Polgárőrség knüs fellépése
következik. 15 óru 3a perckor a kistekki ktlzdősportolók
mutatkoznak be. ,4 bátrabbak a lellegeícben is járhatnak. Á sétareptt-
lés 800 Ft-ba, az egyéni mílrelitlés 400a Ft-ha kert}l egt Jönek.

Á versenyen a Csengelei Polgórör Csoport ó Jős csapattal aesz
rászt és kb. 30Jős szurkolóűbor kiséri őket,
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vALTo,zA§oK A FoG§Rvo§I
EI.LATA§BAN

A fogósrati ellátás íerltletén történí válíorásokkal kapcso}atban
saereínék néháty dolgoí lr8rölni:

A Társadalombirúosííás a Fogorovosi ldamarával eryeíemben
jelenleg sem juúott nege5teaésre a térltési d{iaklet kapcsoh-
úosan Arni jelenleg lrirtos, lmgr a ít éves kort be nern töltött
sremélyehre§ a §orleíoIrai srolgátrúot &ljesítólmelr, iüetve a
tcrhes nőlmclrr a szüIést követó 60. ,ápig nem kell íircfui a
fogászati kersle§ért, kivéve a fogpótHsi mrmlrálrat A fog!úrás,
vérré§, §ü€ö§§€i ellláíás mindenHnek ingleu€§. A übbi munlrá-
latokat igénylölrksl egr elismenényt íraümk ah, me}yben vállal-
ják üt, ba a Társadalombüíosííás megállapíúja a végteges
árakat, aat csekken a bcteg kiegrenlíti. A Magnar Fogorvosok
Egresüleíe úp íoglalt állárú, hosr er a péndtgri lérdés 199ó.
janrár l-ig is elhúzódbt mivel a, aa áltáspontju§ hogl a
betcglek íireíé§i kóí€leret§ége mfuél kevesebb legyen, arar a
Társadalombirtosííás, az orsrágm Egó§r§égbirío§ííá§i Pénrtárnl
e5leícmben rállaljon részú a lir€té§i díjákból.

A nyugdíJasolnrak jelenleg t€ljes árat kel| liretni a kiveheíó
fogpótlásért, mert a Társadalombiztosííás megvonta al §0 o/o-os

kedverményí. A íárgralásck még errúl is folynak a trfumarúval.
IIa silrerüt mege8ígré§re juúniulr a tlllireúést vissra fogiák
íéríícni lrörpoutilag.

A felúehető váltoÉ§okról értÉ§lt4ni fogiuk a }Lko§§ágoí, adüg is
bámrilyen kérdésre srívesen adruk felvilágosiíást!

Dénetué dr. Balilró lftíalin
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rALtfil,Azl H|R€K

Aagusaas .I9-én kiállfró§t §zerelflérrh rcndeati he$i glltjtemények-
biil ll'tirom qoh jeknt*ezésá, akift vabmil glűjteneh (ástlúlyoh,
bogcrak, Iqhék, bélyege* §tb) é§ §zlveser. kilillülaalih glftjumé-
nyű*el. x3trt
,{kinek felesleges, r,ag1 megrrnt társasjáéka van, kérem ajánlja fel a
Faluhámak. Sok gyereknek §zeíeane örömei, ha lehetőség n;rí|rn a
köá§ játekTa. 

o o
.{qzúalitenisre,rni és biliárdouri lehet hétftltól péníekig minden nap
lt-íól 22 óráig" vahmint a lrtinyvtár nyitvatartási idejében,{{{R\ |{.\ q\

Továbbra is várjuk a Faluház szópltósére cserepes virágok felaján-
lasái!

IIorvátJ r írérr

ÉvzÁnÁs A I.,ocIsl,ÁKNÁ-

Júüus l-jén délután 5 órakor baratságos meccsel kezdt{ink. A csen-
gelei felnótt és a csengelei ifi csapat mérkózótt meg e5mással. Az
erednrény 7:1 (3:1) lett. A gólokat Szabo P. (3), Molnar Zs. Q)"
Muhel. Bama" illetve Pigrricz,ki szerezte, A jó hangulahl meccs utárt
il-es nrgó verseruryel tblytatfuk a píogrBínot. Az elsó helyezett ár
iettem. a masodik Kiss András. a harmadik pedig Dorogi Andras lett.

Eartán mindl-ét csapat az Öregrnalom vendéglóbe vonult, ahol áta-
dáqra kertlltek a bajnoki év díja. A legszorgalmasabb játékos §zőnyi
Imre" a legiobb játekos Báína F'efenc lett. A két góikiály: Heim
l'amá§ é§ a cil& szerzóje, Kurr-Szabó Tibor. Ciíromdljat Kuö§oía
Attila kapot1. ,4z éves munkájukert elismemsitnket fejzfitk ki V{Bh
istván edrónek, Krrn-§zabó Aníalné szÉriámsnak és Árvai Kálrnánné
galáÁági vezet&rek.
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Csengele c§apfita _32 porrttal a IV. helyen zárta a bajnokságot. 20
mérkőzésMl lO-eí m€gnyert" 8-at elveszitett és 2 mérkőres dönteüen

leil. A gólaraty 40-43.
.Az ürmepélyes díjkiosáás után kcrüll elloryaszásra a ví!§§oía.
Végül nleg kell e,mlékemi azolról, akik tilrrogatá§a nélkul nem

fudotj .,,olna a c§apat szerepelni a bainoksfubmr: csengele Önkor-
rnánlzata, Szigna Pack Kft., Villám és Sávr{rvany Kft.,Vetter Kft,,
Daseil Krt., Csókási Lászlö, Csóklí,§i ZoltkL Tóth Csabq Tóth Tibor,
I,engyel Jrl,rros. Kiss Fererrc, Sipos non4 Fratrczia Gyöngyi, Komrá,
rr1.os Sándor, Szabo Péter és Novlilrrré Vlzharryó Erz.sébet,

Kun-§zabó Tibor
C§KSE-elnok

úlna ,l, KznLEKEDEyRóL

1995. június 20-i képuiselő-testületi ülésünfun killönböző kerdé-
sek /brmájábtltt szó esett a csengelei kOzlekedés fukirajaról. Á
kazlekedési saabúlyok be flem íartásáI a beszámtslóm is értnfuEe.

Eppen ezért a testület és a magam nevében kértem a Kistebbi
Reldőrknpitáttyságot a megíelelő ellenőrzésre, eg,,dkalón a glófs-
haj tósok. "rode.ózások" megszüntetésére.

Tisztelettel kérem a éintetteket - szabábtalankodókat ,, ne azon
töprengjenek, hog, g2 Önkormán_tzat vagt Korom Tibor kérte,e a
segitsé4e.í (meltesleg megiegaem, az Ó kofináry1,zat kérte}, hanem
azon gondolkodjanak el, hagl az ilyea nagatartás megszüntessék,
ne köpetkezzen be az i$len Íajta kö1lekedésből kerités bedantés,

er;atleg tragédia !
Xöszönöm, ln1y elolvastúk lrásomat és saeretnén, ha be is tar,

trmák ezeket a szabábokat!
Á íokozrlttabb eíleaőrzést a rendőrség tovóbbra is végzi.

sánta Ferenc
po lgámlester



vtnaoÁs voLT csrNertiw
Kaxéginkben,iúlius I?-én véradó napot szerveztüfik, mefuen 19

jő vett részt, EhbőI 17 személy rerulszeres véradó volt, 2 újonnim
jeleatkezett tléradásra. Ilyen lélekszómnál ez is dicséreíes, mivel
orszógosal tekintve a részvétel allmdó csök,kenő tendenciáí mutat,

Szege.di viszclnylatban hanonta minimum 30a0 liter vérmenlyi-
ségre tenne szüksége a Véradó ÁIlomásnak ahhoz, hogl a műtéteket
hajtsanak végre. Ez sajnos jebnleg megvalósíthatatlan a meglei
véradások számából, ígl országos segllségel vesznek igétlybe,

Szeretnénk meghószönni a lakasságnak a téswételt és tabbaket
arra buzáItani, hogv vepenek részt é,vente kétszer véradáson,
qmivel embertúlsnikon seglthetnek, nem tudva ki mikor szorut
nások se§tségére !

vörö§kereszt

UJ GAZDAIEGYZOIE VAN
CSENGELENEK

1995. iüius 1-e1 megszüntek a falugazdászi beosztá§ok. Helyttke a
gazdajes"zók leptek, fik pátyázar útján nyerhették el e tisáésget.
htsáaszer és Csengele gazdajegyzóje Gregus Sánrlomé lett, aki a régi
falugazdász helvéu a voit könyvtárban fogadja uryfeleit perrteken 8 és
1 4 óra között.

M. M.

HELW EN IS B Eí/,LITJÁK Á aÉu rÉMpÉNzsKEr t

A c:sengelei Postahivatal vezett$étől, Ceglédi Játtostól kapott
tájékóztatás szerint nancsak a Nemzeti Bankban, hanen a postúkon
is - igl (}senge!é,n is - bevóltják afargalomból kivont érméket,

-r -Íy



I. VlDEO-PHONE
SPoRTNAP

A Csengele Községi Sportegzesület 1995. augusztus l3-án (vasár-
nap) sporhralnt íendez a Video-Phone Kft. és a cserrgelei Önkor-
má,ri}€at tánrogatixával a c§eírgeiei tab<lanlgó páiyán. A majrüs
jeliegű rendezvény részJetes programja a követkeeó:

8,30 Ürrrrepelyesnregnyitó
9,00 Na5,páyás labdanrgómérkózések a Cserrgele VarrdorLrrpaert

Elsó mérkőzee: Csengele-E}alástya
10,30 Má§odik nrérkózes; Ópusztaszer-Pusztamérges
12,00 ÜTgvcssógi autóverseny (obb kategóriában)
i4,30 1i-es rugó bajnoksag
15,1 5 Karate bemutaió
16,00 D,elelótti mérkózések veszteseinek mérkózese a 3. helyért
l8,00 l"tlelótti fiéíkózé§ek g)ózteseinek merkózé§e a Küpáétrt
20,00 Eredményhlrdeté§
10,30 Utcabal a íbcipályanÁl (rossz idó esetén a Faluházban)

zene: §ánia István és zenekara
22.00 Tombola sorsolás (fódija: Mountain Bike kerekpárr)

A helyszinen éllövölde é§ körhintá áű rerrdelkezésre. A büféb€n
ebedelni is lehet,

§rcretettel vÁriulc a szófal<ozfii
vÁ§qólíAt!

Cserrgele Községi Sporte5,esület
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CSENGELEL
CSEPLOMLINKASOK

194l_BEN
Czibolya Járros jóvolíaból a Csengeiei Hrónika szerkesáősége egy

paraíiarr fenyképfelvételhez juío{í. Az 194l. augrrsztus 24-én készíllt
tbtón csangelei csépló§ök láthatók.

A ketp készítésének kOruknényeiról beszelge.llent Czibolya Járrosxal
é.r SUli Laiossal_ \risszáemlékezÉsttkberr elmondíák, hogv a íirí.t1 Péteri
tbltlOn {ma: Pálmonostora) készűlt, A cséplőgép a sellrnesi rlleiti,sógú
Baloglr Sárrdoré voit, rrreiyel&el bénnwrkákai vógeztek. A barrdagalda
Sü§ Lajos voll" vele e5ótt dolgozott Czibolya János is, aki azonbrur
ezerr a fblvéielerr nem sr,erepel-

A fényképen 8 fuizigazda Eszik c,galád mellett a kovetkemk
szctcpelnek: Sebók Istvan gepész" §isá,k János filtó" SUli Lajos barrcla-
gazda, Mésáros Lajos asztagos, Mészárot Ferenc asáagos, Mészi,ros
József etetó, Barna Sátdor kévevágó" Siü Jfuros t?zalo§. A kémélry
mellett a géptulajdonos fiq l§. Balogh Sárrdor all,

A cséplógépet "tiizes g§p' hajtotta szijon keresátil. A kaánba
*zermel vapJ, szalmáv,al tiizeltek,

A vieszaemlékezesek szerint a cséplés igerr kenrény nrurrka volt.
.Afialábarr ejszaka ! órakor már elkezdíék a munkát és késó esíig
dolgoáak. Ei le}ret kepzelni, rnilyen lehetett a nyári irróságbmr egesz
nap a gép rneüett dolg<rni. Yiszont a kerest akitor a többie}írer képest
jó voit. A csépelt gaborra 2 o/o-a illette a rnunkásokal, ami fejenké,rrt
l5-20 kg búát tett ki.

A i}nvkÉpt szolgáltató Czibolya János 12 évet, Sü Lajos 3 évei
dolgozott le a lotönkon bemutatott onéplógfu me,lleti.

KOszonjtk n srerkeeztóségünk tefrdelkeresére tnceájíotí firtót!
Kérem azokat, akik hasonló, a régi csengeleiloől ké§filt fenyképpel
rendelkeark, edják kölc§ön au ujságunk részúre! Fotózás uün vissza-
atljuk azokat.

}vlolnárMháv



*§

8

S{/§,
FÁ Xg

.ft Z r,t rr
nűűtt l. finjna,t {e&,lui az ó[ruln

Sú,Jn éíreíarget
Malara\*iztitelnzft
'Ih"vóKűlgtseilzk,

ütű-nan, 6 o 6ogan ű a tetmész et

ttvllÁ1 sz$l, ttdly uatLc dz étet.

s rey tnég *{cniát
yeIwníelb* tá|aftat.

(hóffi?r ls 6obb8dlat
|ai, íe sajws tul w nqy fe{etc felrtó,

A íú és x;onoú§g.

tlk d.f&a1l$& a íoűtogságaft

Nagp ó ó etele aan s elo u ktj á ft a
N-nt óns|et{tiít.

,l*zrc emllessatrt, ls eMt{i{az
rla. t{lt {egpft ó o {tog o {

Amg cs&biatl

.A, íbnti .r,erset Melis llona Zsuzsanna 6. osz!{lyos tanuló költötte sz
iskolai szavaló vfi§envre
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,,HIRDÉTESEK
F{Árom múszaiios, egtszerű fizikai murikára kerestark nói-fórfi mrmka-
en}ket a cserrgelei korrze,rv$rárba! Kereeeti iehetőség nettó 20 e.zer

lbrl,rt A nyári §zünetben §ziíridós diákokat is foglalkoztraüúnk!

Szigrna Pack Kft.

Gabona kombájnozást vállalok holdanként 3,000 Ft-ért. Ezen lchl|l
bálmást, szembehordást. száatást és répaszeleí szálltíást is végzek.
Sóder száltltás billenccse.I 1 200 Ft/m3 áron,

csókási Tibar
Csenge le, Árany játtos u. 5.

a 386 00ó

Mcsrrqik A cícrr§clci berrtfukúft

Üzemarryag árairik a koveiliezók:
92-es normá
92-ee kev§ék
98-a* szuper
9í-ös ólornmerrtes

99,50 Ft
99,50 Ft

101,00 Fí
95,50 Ft

Gázola,; ]9,50 F't

A t-entikerr kivül vásárolni lehet motorolajokat, csomagolt kávét,
i,dit(it" §óít é§ dölúnyánrt Nyitvatnrtán mindan nap 6-tól 20-ig.

Forgó Jenó
vállalkozó

9 épes Batkas tehergépÉocsi érvéryles műszakival, vonóharoggal és

alkatrészekke! etadó. Szemétygépkac§it is besmmitok 9 évesig, Er-
dektődni lehet LatzJcó Józsefnáxdl a Csengele Tanya }9. szátn alatt
ra yasúton hi}),
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összíomíbrtos családi haz 400 n-öl kerttel eladó! up5lanitt kisméretű
viilarrykályhu boros hordók és 20O literes fakád eladó! É,rdeklódni a
Csengele" Május l . u. 29. szóín alett lehet.

Á Yillám és Szivá*ány K$. libagandozó mullMsokat vesz fel. K*eseti
lehetőség 25-30 ezer forint. ,Iebntkezni lehet a poll Honfoglalás majori
le]ape .

'I'áp-taxaruány kcre§lede§emet épitóanyag árusiüissal bóvitcttem.

10 q fetotfl vásárlás €setén Csengele területén tlijblan házhorsállitás!
Baranyi József }trt*tedó

C§engsle" Arany J. u. l. í3E6 ü24 rádióí06_60/4t0 67t

(í_# @izZVqE
A Kín i bolt ajánlala:

- férfr -íitt Jt* d őn a d r d sok
- szalmakalapok
- női-ferfi edzőeipők (lesújabb divatú}
- női lászottcipők
- pólók
-fédi rövidújjú ingek (minüs)

S z er e ! e lt e l y árjlk ke dve s lú s ár l ó in k a l !

Biüanős lFÁ-val só.ter s?jlthásl !átlalok: 1.I00 íl/m3 , Érdeklődat lphet
Csók&li Zo ánaúl a Csmgelc, Felsubaduu§ a, 15/A. stám aíüt vagl a
38ő 173 telzíanon,

Családi esemarlreko (.lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal múkódó
hűtőkocsit letret bérelni Csókasi Lászlótól a Csengelq Petófi u.20. §zám

alatt. Telefbn: 386 082.

Érteittn a lirztelt tako§rá{io! hos/ t994. jaurrár l-tól
tdrafu va,ozással bövrlh atev&crryr$enr

vóllalom nd,ó 6 tonra táet rzóllítrináú kúl-
és belföldön e5rffi

Tóth Tibor váüolkozó Cecogelg Bélre u.1,
T eldonrfax: 621 3Eó 0,16 R,Xelefm; 06-6al354355

06_30/3s4 355

450 Fl
220 Fl

2499 Fl
200 - 580 Fl
230 - 525 Fl

845 Fl
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, ,Ppnone<-lqlaap KFí.

A l4deo-Phone Kft műszaki diszkontjdban,
a Kistekk, Peűrt u 10. szátn alatt

autom&ta mo§ógépeket, mikrohullámú sutőket, hútő-
szekrényeket, hűtőladakat, színes televíziókat,

szőnyegfiszíítókat, műholdvevő berendezeseket és

mtisoros m agnókazettákat vásaroihat.

1995. május 2-án bevezettíik a tönsvevői lcirtyát,
rnel;rek az alábbi engedményeket jelentik a

vásárlásolmál:

25.000 Ft-ig l o^

25.t}O{t-50.üO0 Ft között Z o/a

50.0{lü-75,0íJ0 Ft közöű 3 o/o

75.000-100"000 l'í között 4 o/o

100,000 Ft felett Sa/a

Törzsvevóink között a következó év januárjában
100"000 Bt értékberr sorsolrmk ki árúciekkeket!

Yá,rJrr,lc, lle.,rloe* oá sá,rlólnka,í!

d fJ d d d d d d d d d d -J d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d fl d d d d d d d d
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vállalom foíó és r.ideó íelvételek késátését (esküvók, lakodatmak,
csaladi eserrrény,ek stb.). i-otó cikleket árusltok. Szines aínatórülín
kidolgorjrs 2 lurp alatt 20 Ft/kép áron.

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuü u. 34. sáln

f; 364 541

§imson kipufogók és egréb Simgon alkatrészek, valamint ETZ 150 és

ETZ. 15l rnotorkerekpárokhoz kiprrtbgók a bolíi ámal olcsóbban
kaphatók a g,,ártónál:

Varga Mháy lakatosná
Kistelek Tarrya 345.sám

t :m rlr

Ivíinderr üpusú sávattyrl iavlíi§át. továbbá hiztáji gepeklrez vaió
aliiatrészek §áfta§áú (fogaskerék stb.) válalom, PB-gáz szabvárryos
esatlakozó (porkolóhöz stb.) állarrdóan kaplutó.

Dénes Balázs válalkoó
Csengele, Felszabadulas u. 3. sám

t 3860l?

Garancia felelősség-, casco-, lakás- ós va6tonbiáos{tást köthet
Csengelén. Részleteg tájékoáatóval állok a tisztelt ü5óblek rendel-
kezésére.

Süü Lajosné
E 386044

A cstagdti Polg&& Cropcrr lfuogai{itt&
het,mta t&zrr mcgidra6 l4je

Kiadja és sotszorrxílja: C§€í8elei Polgáí§r Crcport Fe|elós kiadó; Kucsca Páq
§z§ke§zlő§ég: Cs€figelg Felrzóaórlás u--l1. Felelö§ sz§keídó: M<,lnlír Mihá§


