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ftlfrrníróe nitrnrtműsor Csenglerór,őr

A §rentesi RÁüó olríóber 13-án ilélután kthsl másfél órás műsort
sugfuzott fahrnkrúL Mivel í6hben nem hrdják ezt az adót fogni,
illeúóleg arok is m€gi§merhes§ék ar elhaügrcttakAí, akik alrlror

nem tudták megfullgehi, aa elbangrott riporúolrat most íráshan
adjuk ldirre.

Dömsöő Teréz és Dömsödi Miháfu riport összeáIlltása Csengeléről,
Kedves hallgatóink! Községről. ktzsége clnű asszeállltásunkban
bemufutkozik a csengebi Általános Iskola Jurulyacsoportja.
Itttltosné Honláth lrén szól munktiáról, íéúe p"dis, a diákön,
kombryzat irányítója még a hobbijáról is vall. 5 óráig még a
teleptllés vendéglőJébe is ellátogawnk, ahol 40-50 Jehőír és 60-8a
glermek étkezik naponta. Kiss Ferenc vállalkozót, nint f égi
v erul é g lá tó s t laggaS u k.

,}**

A csengelei Áhalmos Iskola jtrulyacsopoltját haUatt lk. Mellettem
Csókasi Zoli és Silli Gabnella. Miótaíarubáztok?
- M tavaly év eleje óta furulyázuntq l0 t€ü á csoporhrrrk, Czirok
Zoltár a ve:retónk. [Csóká§i Zoltán]
- A furulya ürdásurrkat a Falrrházbrr szokhrk elóadni, [§Oli Gabriella]
Es milyen fogblkozásokra jártok a Faluházba?
- Én neptáncra jámk. [Suli Gabriell;a]
- Érr ping-porrgozrri és a nemégen alakult zeneklub alapttó tagja va-

§ok.
kmtostté Honáth lrén népmí}velő, könyvtóros, a Fafuház vezetője.

A JelnőUek és 1permekek részére milyen programolaí szerveznek a
Faluházban?
- Egésznnpos rardenényeket §mkhrnk szeívezni idónkéítt. Eztn klwl
hetenként lehet jámi néptátcía, zerreklubba" kézrnüves szakköne, tár-
sastárrc iarrfolyamr4 aerobikra Ping-pongomi lehet heterrte kétszer.

Nérnet nyelvtanfolyam mrlktdik. Ezerr ldvü szeívezés alatt ál ery
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rryugdijas klub ér e5l nÉpdalkor létrehozása, valamint sdnházllto-
gals§t Eeív€ffift s köreÜövóbeíL
-Vemtyire veszik igé.nybe ezeket a lehetőségekct az ttt lakók?
- A 5r,erekek tobbnége igénybe verá, a felnóttek kevésbé,
i.ottos ]stvón a diákankormárynat tlezetője, Eogan tudJa se§íani a
,fehsége munkáját?
- Fóieg a jelenlétanmel, és ha valamilyen §zlNvuB vafl, a!*oí
;egttek, Az iskolát és a müvelődési házat íry szokhrk össrehozni.
Xlhnas hobbija van. Rwar- és kaghgújteményét már kiállltáson
is láthatűk a hebbeliek. Meklora ez a gűjtemény?
- A rovar$nljternéí,y 800 fqiból áll, de a $rűjtemérryt már nern giara-
pitom, miwl a fajok ?0 9/o-a potenciálisan ve§zályMeúEtt, A ka5r1&
svűjteméíryeín pedig olyarr 90 dbos. De a kidllitáron rrern csek
mvarok, hanern pérrzérrnék, ózbófeá* és kabalaállatok is voltak.

+}*

Kedves hallgatóink! A Közlégről községre cimű összeállításunkban
Csengelérc látogaunk eL Most a telepalés vmdéglőjében Kiss
Ferenc vállalkozót kérdezi Dömsödi Mihály.
10-50 íeblőtt, 70-80 germek éíhezik nap mint nap az Óregnalom
vmdéglőben. Kiss Ferenc, a vendéglő tulajdonosa a település első
vrillal*ozói közé íartoaik. A kózség egleílen éttemében vap/,lilk, ift
beszéIgetilnk, Mik a tapasztalatai? - fagatom Íuss urat.
- 19?0 é§ 80-as érrekben §okkál több elófizetéres ebérl voü, Al*or
diak és felnót( napi 150-1ó0 grerek volt és olyarr 300 körüü felnótt.
MOst pedig l,:zal 52ern!gn na5torr kevéc. §okta1 tobb ház épült,
mosíaíúbán máí nem ép{tl, nincs az ernbemlnek pénzo,
Oshanos csengelei lakos. Hognn lótja a telzpüMs íejlódését?
- }üt ezelótt soi&al jobban fejlódött a kOzség most nagtorr rneg van
állva- Nincs p&tn u. embe,reknek, és ez na$ror hierJzik U§e
eerekrének építeni, de nincs miMl.
Emktette a beszélgetésünk eleia4 hogl korábban mílvésaeket hívott
_fellépni. Ma miért nem?
- Ezelóű havonta jártak a művésrek, nevezetesebb művésrek voltak.
ivíost pedig nincs ráigáry. Csak visrzakafiyaloduíik od4 hop nincs
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pénz Eseüeg még ha igény volru is, őe #v rá ninceeí,. A Égiek
ködtl nagrok sok müvér& nerrezotes művész volt. Mndig ús. áUt
ossre, hory tórrcdalérrekes, humcigtá, konferruz, cig&ry é.s mas,ár-
nóta. §zinie akik a rádi#televtzióbgn rzere,pelne&, majd mind járt
itten, §orolhatnfon a newket: K6y66g Apoüónis" lvíadarácz Kátátiít
Gál Gah,riell4 Gyulai Erz§i, Pue János, Bu§ai Aíttal,., De hát ez
T égtelerr hoseal volrr,a-

Kihez lrltMik legszcbb emlélra?
- Gy,üi Erzsi naryon széperr érre,kel! naryorr jó feltépésiel.És 'A
házrrrk tetejérr zsupfedél varrLt nagron szépen errekelte.

*t*

Folyta|juk a délutbti magazint, Csengelével íogblkoaürk Községről
kazségre clmű összeálllűsunkban. Á knyeftez§ egl órában
haÚlratmk még egt beszllgetést Csengele mlltjáról, a polgárőr
csopoltfól, a Csengelei lkóni?óról, a Csengelel Króntfu tlleMe a
polgárőr c§aport vezetőjének hobbijáról beszéget majd Mohár
MiMfu. MaJd később Mt vállalkozó ts megszólal, a csmgebi
beffiinhrt vezetője, tubjdorcsa, Forgó Jenó, illetve a Yetter Kfi.
megblzoQia ís elmondja vébnéttyét lkdves lullgatóin| lulgassák
továbbra is a Mdió szentes műsorát!

!t*+

Á Löz-sés egik lessoíolfultlbb szamélyisége MoMr MiMfu, aH
harzzti negblzott is. Intenztvefl lalnga a telepalés núaa. Mben
fe lfe d ezé s elae ju to tt e ddig ?
- Eló§zór ig nnael keüd€ín, hory rrern egy€düt kutáídí, Cseirgele
tört&piét, ínert íítások is sogíterrek obbtrr Sámos citket jelontett0nk
meg kozségarrk helytort&retéról az rrjságunkbn. Feldolgodirk a
közoktatág, a posta" a ternetó, az egrtúzközség a tűmltóság a
grópsmtár, a takuékrzOvette.re! a flzélínaloín, a kOregérnegUp
törtérroiét. A sor1 még folytathatám tovább. Eze.k nagl részét az
érintett gzakernberck trták. Én most példóut C§cngele köz§ég
nrrdfermtartásáí,ák törtérretét kutátom. A konégtfiter*éról néháí,y
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gát. Az ásatá§ok srrint már a bronz}orbrr lakott hely volt Cserrgele.
A Kelópalaki tészay a Barrgebíye mellett 2-3 aa évw leleteket
talált&k. A legelsó lrárot emléldhk l493-bó1 vnló, anikor ery hetáf
leirágban ernütik Crerrgele nevét. A terület sokáig pupta volt,
legeltetésre ha§zíúlták. A töíök hó<toltság id"jéb"n több ezer
szarr/asmartn után adódak erról a ter{tlefuól. A lakosság létráma a 19.
lzázarl kóztTÉtól keadett íöhámo§gn növekedni, unikor szeged rórosa
b&földeke oedotta ki a terltletet, Ez a frld elég mssz minóo€ű, í§
az e&l| gazdálkodó embetebpk igerr meg keüeti lrldeni e
megélhetésért. Cserrgele életében l95G.ben kö,vetkerett be a nagl
változás, amikor §regedtól különúlt és önálló kozég lett. Aztita igen
széperT nótt a belterületi lakások sáma, a trry/rkat viszont e5re
többen hás.ják el. Köusegfuk mirdig l€ínaradá§ban volt a hasmló
telepliléael:trez ké.pes! remélern ez ajOvóben meg fog válüozni!
Mtnt helyi polgárőr, és a polgárőr csoport titkára, beszéke arról,
hog tevékenykednek?
- A potgárór csoporbnk tiikára varyod ami arÍ jelenti" how érr
végzem a rupi mrrrrkÁkat példárl kimuíatásokat késátek, levelezek,
fádiókat kiadom a smlgdrlatba lépókrcft. Fölöttem óll Kucsorfl PétÉf,
alci a Polgárórsfu vezetóje. Kirtelek kürretéb€n a csengelei c*apat
alakult meg eló§zör, 1990-b€rr. tvíáía 2l fóvet dolgozurrk, járj"k
éjszakánkint a községet. A tevékenyrégtlrrk megelód munka" de arí is
le lehet mémi. Melótt nem volt Polgárórség, havonta eg-két alka-
lommal betOrtek valahova lvíára a betilrések igerr ritkák lettek a
belte,rOleterr, a hlrrozók kiszmrrltak a tarryavilágb*
A Csengelei Polgórör Csoport adja bi a íelepülés lapját, a Csengelei
Krónifut, mefu az idén ilrmepehe a jubileumát, megjele.nt az 50.
lapszhn. MiWnt működik a lap?
- 1992-tól jelentetj{ik meg a Polgffirsée lapje, a Cserrgelei Kíónikóí.
Ebberr azorrbgr nem crak a polgárórség életével foglalkmnk, harrern
a falubarr t&térrt össm§ eaemérmyel. }víár elótte is felíne,rült benneín
ery lap indítára, csak a íend§rert/íltoá§ elótt mindig engedélyeztetri
kelleti volrra, és rrm volt mögötteín ep olyar, csapat, aki fiítm§díoute
volrra a kiádá§t. A Polgárórség vezetése a lap megielentetését
smkségernek trrtjq é§ mint Kucsora Péter csoportvmtónk a
közgyüIé§€íl elmondta, az esrik legfontosabb feladatunk ez. A lapb
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báíki fuí,rt e§ lrritérium vfi\ €z pedig a minó§ég. krórláskor l50
keudt k lq most 220 db-ot adrurk ki" de havonta két

alkalommal, 50-ik Éldáíty,tí,k jelent meg nerrnég, úehát rlgr néz ki,
hop gryokeret vertOnk a falu téjé*odaíásábarr"
Hobbikéntíérn- és paptryénzt gúJt.
- Igerr, már glermekkorom ót& íégipéí,z sújtéssel ig foglalkmrn. De
a gújtókorom mindig bövul, A legtxts*ébb azonban a nurnizrratikai
táqgrú kOnyvgójtcrnérryerrrre varyo§ aíni közel l50 dbMl áll. Taláít
elsókéíú kezdtem el 5ójteni az orságban a recírerrpfennigeket, anit
magyarul talán sámolópfermigeknek lehetrre mondani. Erelaól lrtam
egr tanrrlmárryt, ami meg is jelerrt nyontatásban az ércrn5ójtók

Nekem snr€íreséín rol| mert olcsón fel tudan md
óket vásárolni, ment sokfrt neín trrdlík, hory mik nzok. Aá&r m€ a
cillceííBe }rivatkoalva ké,rtek vagjr tízsaes árat. A gyújtóküün aóta
bóvttlt a telefonkártyákkal is.

***

Kedves hallgatóink, folyatjuk a Kúzségről kőzségre chttű osszeáll{-
tósunlat. Csengeléről az alpolgánnesfurt és a Vetter l{fr. megbí-
aoqjót lallhalák, és kérem a kavetkezőkben Mlonasen fglellenek
azok, ahk jábzani szeretnéneh, ilbwe hát rgmélem, hagl eddig is
nagan jgeltéft a műsorn kaí, meft harnafosan játék kö|ethezik és
a kérdés lbryege, illetve a válasz tetmészetesen vabhol a
nponoftban, az interjúkban már ellwtptk.

ó0ó6 hekür erdős tefilleten íeksaift és 2223 lelket számlól Csengeb
község. Ha idegettvezető latme, hognm mutatná be a községet az ide
látogatóbtak. Bitó Jóxef alpalgármester úr:
- Crengelérr na5l rnrrrrlrák folynak. A Rotary Fúrási Rérzv@ánaság
a MOL Rt. megblzásáMl R-65 jelzésű rne,rikai s/áfeneyl
fiirútomrry berendeéxsel való*dnúleg gázt va5l olqjat iallt. gllr"u
2700 m mélységig kell ffrrni. Június hónapban avattuk az I. é§ n.
vi@ábor,l§ emléLrnűvot, melyet Sulai En&e megésp§spök
srentelt fel. Az üímep§égen íé§ztrrett te§tvéfietepülé§ünk, a németor-
rági Ering kozség polgármest€íe, A köaégbcrrmúkü{ik a §ágrna



- 37t -

Pec* Kft., anely hrlsfeldolgoás§al foglslkouik és jelentöo mrrrrlratrót
foglalkoáat ami napjainkban csö!*€nti a munlcrrélküiek szárnát
kóz§égünkb€rr.
Bencsik Ferenc, a Yetter Kfr, megbtmftja:
- Cserrgele köz§éget rt5r rmrtatnÁm be jelenleg, mint egt fejlódésnek
inórló kt}zséget, a}rol moet t ttajdoíüéppen több olyan léte§itnéíIy
kezd kialakulni amety naryban meg fogia hátáíouri a kozr§gurrk
lakosságáí,ák az életvitelét életsdnvonalát terrnelésigazdasági le}re,
tórégeit. Eról rrrryit morrdanák et hory most esl knlfrldi tóke,
}űtéííel í€rdelk€eó lff, ery hűtőházat épít CsengeléíL ame§ 6lbe,
építve feldo§oá, illetve fulvásáíló és csomagoló, válogató térrel. Ez
fulajdonképperr a fölvás&lást az '99&os Afuerr elkezdin zöldségF
lékból. Minderr olyrr dldrégféle szfonttá§ba johet, anelynek piacot
tlrdmk srerezrri. Egy ré§rr kOl]földí§, Németorrágba, Lenryel-
orsásbq §dorÉrriábo exporha megl ermek a zötd§€nek, rnermyi
megfelel, a többi pedig haai értókesttésre, nagt kereskedóláncok
ig@vétielével. Tudni keü, hogr e a kft. rrem esak kercskedé§§el
foglaltozik, hanem Cserrgele viszorrylatában 60-70 hektár spárga
telepttést raját fuldtenrleten láerít, emellé göógdiflnye, rárgedií,ítye
és hagyma terrnesáéssel póbálkozik. Bz a berrrhádgi érték, mire
termóre forórl é§ iueínbe hetyezódik magg a hütóház, köfolbelül 200
millió forintos beruháá§, rneV rlry gondoloín, hogy a lehetóséget
biáoritja rra, hogr Csengele lakosrága termelhesrerr, eladhasso4 és
e}üez megfeleló j Ovedelanhez juesorr.

**+

Á nport fupcsán most játélcra invitálom a hallgatókat, Á játéh unk
szponmra a Szigma Pack Htisipari §rt. funzervgúra, anely
Csengeb bgwgobb zeme é§ minleg/ t\OJötíoglalkazíat AJáték
Hrűse padíg: mlknr válí le Szegedtől és lett análló kaxég
Csengele? A iportban hallhatfunk ertől. Á megftjtést a Rfulió
Szentes telefonszámóra, a 63-as köfzet 3l5 482, avagl 315 472-es
súmra kérjük! Tehát mégeglsur a kérdés: mikor vált le Szegedtől
és lett aaálló kazség C sengele?
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Eg telefonáh móns a votnlban. Jó estét Hvóltok!
- Jó estét ldvánok!
Besenyeí Gábor vagnk
- Én Franczia Juró varyok.
Üdvözlön! Tehát a klrüs u, volt, hogl mlkor vált le Sngedtől és
lett tnáIló község Csengele?
- l95G,beíL
Igen. Eomnn tudja ilyen pontosan?
- tlallgattam e ...

Hallgatfu a iportot?
- Igen
Ön a Szigna Pack Htlsipari ffi.nek egl konzervekből lsszeállínu
csomagját nyelu. Kérefi ne tegle le a telefant, dáson ktval
íelve§szük az adatait!
- Kö§zönün!

t+*

A klzehntlltban léusah Csengeléa a benzinhlt. Fotgó Jenő ulajdo-
rn§ lvrglon hibtyo§a a Csengelét Kisfunnajsdwl ossnhöű unt,
ani ha megépult t oltu, a /orgalnót temészetesen szárrrottevőea

megwelhette volna. Nos, halljuk az egéb véleményeit isl
Csmgelén eddig nem volt benztnfut, pdt hónapJa mór van. Mhdez
fusünheű Foryó Jnő yálbfuzóruk Hognníogott bele egl ilyen
tuglberuhbásba?
- IIát tulajdoí,képpen a könég takossáea több á/tíl keresá{ll a
falugólése,kerr fetvetetta, hop miért nincs itt beruinkrtt! Az
önkormáryza! illetve még a koráóbi tarrápsi sarv€Éi arryagilag ed
rrem tudtá \iohu támogúli, illetve megvalóeitani. És há godoltan
at*or, majd érr nregvnlóslúom.
Mennyibe tanlt az új benáahít mepalósttúsa?
- rüt tulajdonkfoperr wk az ö*sagek a#rt rrem.., Sámsffiü
ö§§zeget neín szokíák €ííe a# nyilaikorni. Nern kevé§ pá,z!
Ki segltette abban, hogl az áhna meglalósu§on itt Csmgelén?
- }üt fulajdonkqpp€ít Csengel,én nem segltett tenki, az tnkmrrrárryznt

s€rn hrdott §€iúeni. Ide ki kellett hozrri a vize| villanyt és eut is
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6aÚbd ke[át megvaló§iími. Az onkormfoqlzat pá,zfoírá§ hinn}.ra

lfiatleva rrem tudott segíteni.
Es mityn a forgalom itt a banzinhlton, ffiióta megrryitotta?
- rüt ulajdonképpen cginálhríik ery kalkulációt, amirc atapoztunk
us/E i§. }üt ez nem jott még eddig, igoa hory még par hónapja
Wnel. De kevesebb forgalom varr, mint arnirc gámltothrrik }üt
eíIí* eglik okárrak betrrdon azL ho§ Cserrgel&rek a fckvéséból
adódóarr hát jó epharrnada kiesik a vonáskón:retéMl, illeh§ hát
Szeged felé hossaít kiflyíik és aliku a letosság, ald indul valahova,
z rrem fog visgzak€rüIni ide, harrem az es/enest Sreged felé iartva
megtfilkol. Ez u, egík. A má§ikat ped:ig a nrezógazdarágnak a
vörrqó törrtretétele okoza. A helyi forgalomnak a na6p,obbik részét,..

Uryanis sokan a öldet rrem tudják megfelelóerr mürrclni, a gazdasági
ffiínpont miatt kizáólag, nem egyéb moggondolásból. Eryszerüerr
rrem lehet itt Csengelén, nagr teflleten sem, hory is mondjam,
szabadföldi terményeket gazdagágo§an úermelni. TeMt az, ho5l
jelaüeg itt mzr tuem naglobb r illetve a talaj a}üoz jó.
Eá &?00 Ft-ért nem szé5rellték megvárárolni vary kémi, ami a*
jelerrü, hop nrrll&a nsrn fut ki a talajművelé§, tráíá§, í&olár, rrctés

rtb, Ennélfogva nem müvelik megfelelöerr a fóldet mert nem éri meg,
és akkor rrytlván az ílzernarryag sern fogl.
Es milyen íajta benzirt árul itt?
- }r,íinden féle beíEint, üni §ák§ége§. Tehái 92-es, 92-es kev€fék,
ólommerrtee 95-ös, 98-as, gámlaj.

*at

Őtk a Xazslgről községre cínű összzállltáwnkat halkattáh, Ma
Csengelére látogattunk el Domsadi Teréz és Düttsödi Mihály
jóvolűból Á riportoh el*észltéséhez hozzájárul! a csengelei Kis
ÁBC utaJdonosa, Kuklis ,4ndrás, Csókásí Zoltótt vállakozó és Novúk
Imréné, a Fekzabaátlás utcai Vegnsbolt tttl4jdonosa. A jűéfunk
szparmfa a Szigma Pack Htlsiprt Kj. konzerg,úra voh, Csengele
bgnagobb űzeme. Hohap még újra jáBalnk eglet a Szigna Pack
Húsipari Krt. Jővoltából. Kéren azt is hallgassáb! Es eddtg taftoít a
Xözsé sről kö zségre clmű ö sszeállttásunk.
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önmonaÁrrryz.an ürcs
Csmgele község képvtselő-testtlete 1995, októbe. 24-é11

tartotta soron küvetkező alését.
Á tesíltlet meghallgatta a polgátmester úr beszámolójút a

kéí üUs kazott végzett munkáról. Emek keretében a
lcavetkezőffi l kapfunk táj éftoztatást:
- Á belterilleti utcáft szilárd bufkolattal. való ellátásllra készllt
surzóűsí ahtrta, mely surint megéplté§re kerül összesen
3ó70 m2 szilárd burkolatú tlt. Az összes beherülési lúl&ége
iiFÁ-vat egaltt 4.587.s00 Ft. Átadási határidő 1995. november
j0. Megköszönjük az érintetí utcák b|óiruk anygi
hozzájáruláső, mab tény bimftyttJa, hog egfrft abrósnl sok
mindene lrépesek lehetüflk!
- Áz Árpód utca to?ruterem mögötti részéle és a Szagfl utca
egészére el*lszült a vízveníék hálózat bővltés terve. Ennek
kfuitelazése szintbl november hótupban ket*l sor, kb. 60a.000
FY . kiluéggel A .Szcg{ utca villamosításbtat tervét a
DEMÁSZ Sze gedi Uzletigazgató sága vé gzi.
- A temetőben elkészült a ravablozó ell1tti szélfogó az Eglház
és az Önkormfutqt tdmogatásával. Köszönetét feJezte H
Yincze János és SzéIl Lajos Hpviseló ulabah aHft azt
tó r sada lm i mníában v é g e z ték.

- Á hősi emlékmű elótt p7*os/ltotírrnk. 250 ű ró?^gát lhettünt
és a mö*ötte lévő téren dlsúfttal őröböuekgt telapttetunk

Á ta§tülat íö napirendi paat lreretébm besúnolót lallga-
toft meg az óltalónos iskolábatt vépett oktató-naplő mtttká-
ról Megállapttást nyelt, ltog az iiltémlavtél az idei
nnévben megszünt a ftépesltés nélfult pefugógusoft alkahna-
alsa, javult a munkahefui Mgköl

Az oktaűsi intémúryben loglalkoztatott n*elők, óvodai
dolsozóh munkáját az ön?armányut eüsmerl Alhst Joglalt a
fustübt abban, hop ank a pedagógusoft, ővónőft és allulma-
mttah akik több évtizeden keresztlll jól végezték és jól végzik
munkáJulat, ?,apjanak megfulell| mlwgl ell§merést. Á ktpvt-
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settt-tesl*lot az&t m, intém&ry vezetőjétől és wbnat?t
dolgozóJáól a bgjobb munkát váúa el a gnrekek iav{ie
érdefrében.

Á testület íeladatánt lwűrozta meg az éssnrű, akarélas
gazdálkdást, a fizifoi lészán febMzsgábtát, amuk a
|eladatokltoz töfténő igaz{tását, az intéanény hömyezeténeh
s?2bbé tételét, parkoslúsát, szemláltető eszkauk beszerzését,

az óvoda vezeűjének neglfulelő segltését,
Egtéb naprretd keretéberl a tesfrtlet állásfogblt abban,

hagl a községben ne kapjon engedélyt pénnyerő automata
zemeltetésére smhi.

Több jelzé§ érkezett a gazfujegző munkájának ewtásával
kapcsotatban. Á testübt feMllalta, hogl ez aglben a
C sangrád Megni Agráfkanminál eljár.

ráiátrozía§uk a lafussdgo\ fugl rcvamber Ljaa (ssand}n)

12 óra 3a perckar a hősi emlélntíí szentelésére ketfrl sor a
lw b tnk rupj a a lka hn óbó l.

Ezt küvetőm a testltlet záfi ausen Jolytatta munúját.

yalkavits Antal
képviselő

röszörö& ilyoilozó unR!{t

Erúúon srBrefuék lrlhröneúet nondani a kisteloki Renür-
lapitánysóg lét nyomoróiám§ Zajácz BannMsnalr és

Bárdm Aűi}árralr amiórt n€béil helyretemben §ogíb€§t
nyújúotbk!

Tóved6sbúl úObb sárerpr forintúal többet fircítem ki egr
cscngclei sremélyne§ aki att ncn volí haJhndó
vissrasaolgálíafui [Ia a nyomotó urak nom állnalr hívafásuk
nagaslaúán, akkor ctaládon nólHllö#sek elé néreiú volm-
tlála Istennelt, a hiányó pénrt vissralraptam.

Még egrrer ldsrftröm a seg{tséget!

MagglyJóxefné
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RóllúlrráIe:

A vízíőrök magyarorlslz'őtgi
utnzása

'94 nyarán a ma5rarok ús#;rc u, €ringi vtziőrök li§ót nfc
lyanot werveáek, melynek folyüetá§foa most ker0lt sar, a, 32
fiatal é§ felíótt vtzi& crengelei litogatárárnl.

Ez a lrely a mas/aí Alföldm találltaó. Az anbere* Skérrt
mwógazdaságból élrrek, a seia gazda§ágp&bfi, megtetmelt
zöldséget - fökéíú pepíitdt és pmadicrornot - ftndsa€§€íI
sálütják a budape*i piarra A cserrgeleiek fáradmnak a falu
fejlesáécén. A községnek varr iskot{iá, óvodlia, ,Emíég es/
kulhlíházat épitettek fel. Az onágrit a Tisz8 fotyóval
p&huzamosan Kecsk€ínét és §reged, a ká cgúerni v&os
között halsd, Ezerr a kömyé.kerr a tr. világhábodr elótt
ooszefoggó nérnet ajlnt telepúlések voltak, bócrkai hfoirági é§

erdélyi teritletokerr. A cserrgeleiek köail keveeen jártak még
német földoq de bogá<é& erre.

A meg}úvottak sátorolí<al, ajándékok*al, ha§zrrált nrhálrkal,
ery elekbomos tűzlrellycl és riticsomagoü*al megrakodva egr
légkondtcionált autóbusszal Bécsen és Budapesten á}nladva
érkedek erre a dél-maryarorsági tel€pülé§íE, arne§et homok-
pusdának is ne.rezrrek.

Níegértcezéstrlr&o §üteínéímyel, kaláccsal és udtóitaloklíal
Hnáltak bermtlriket. Eartán körctkerett a csopmt ftlosáá§a a
wrrdégfogadó cgaládoldtoz. A 32 utazó fele az óvoda ámyékot
adó fái alatt álütotta fel a sáírát, Este miíd€nki vacsora
megtrlvást kapott eg-ep c§alÁdhoz. A követlreó naptól az
óvoda vemtóje vetie pffiogásba a csopu,tot, aki a verrdégek és a
wídéglótók között te*rntett }epcsolatot. Ngn volt olyan eringi
uiaá köd{lrrk, aki n&árry sót ne hrdott volrra mondani
maryrul, de kOszönefibket fej€},etj0k ki rok ma5lamak, elcik
vették a fára&ágot, hogr németií írtuljmak.
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Minó az enrrg1 mind a cserrgelei felnóttek el grerekek majd
mindsrü}ap a kOzolberr fekvó kiskwrmajsai strffdra lÁ€Etták.
Az e5ik este az iskolában dieztót szertleáek a perekeink
résdre, és az egiik r§rt erringit szüleémapi tortával lepték meg.

Két alkalonnnal utá2ltunk a körelb€n fekvó nagnároeba"
Szege&e, ahol a mrlzeumot, a Dómot tekintcttük meg, majd a
gétáóutcán vá§foolhJnk. Ery kisebb lá§aám,l csoport
Csongrádra lótogatott, alrol a lassan folyó Tisza kanyarulaíábort
ery valódi homoksbrrdot tátlrattrrrrk" me§ a terrgapoftihoz
hasonló. A Tisze az ukráír he5rdóól fo\nk, .z ánrédelern miatt
a folyóparti házekat fálábakra W,. lsmercteket §zeí€áírnk
az üdüló jellegú tanyák árairól mel;ret a bskrrrrmajsai
firdómester ajárrlott megvételre. Ery rijonrran épült táírya

60.000 DIv{, vagv egr régebü épitéeű 25.000 DM. Atsámltva a
ma5rar havi átlagleresetet mely l50-20O Drvt #hetó, ho5r itt
legalább olyan nehÉz ela&ri, mint Bajororságban

t\d4ieÉm mind€ír e§te felderitó gépek Épüttek Crerryele
ölöt! a srerbmagar határ merréry 8 közelben lévó bosmiai
háborris szini& mindamyirrrrkban a békerÉ5rat ékesáette.

Délutárronkérrt ée estérrként az eringieknek lehetórégük volt
a kultrirfiááan tevékerrykedrri, barkácsolni, játszani, va5t
otvasrri pl. korábbi csoportok knr-völryi t ítózkodá§áról.
Csengel*rrek is van egr a mi nEringe;r Boúe"-nllhoz hasonló
heM lapja.

Iürárdulá.ei iettunk Öpusáaszerrc, alrol a maryaro& rrernzeti
emléknrlve található, Ery óriási parorámafesbnérry emlékeztet
a honfoglalásra, A következó év agugusáusáhn unnepük az
ráüarnalapttás 1100 évfordrrlóját melyre az oíBzá8 mindeíl
részé,f ól éíkgulek üímeptók.

A brlcsrrestérr ma$lar r,errdéghróink még esrgrcr bizorty§á-
got iettek verrdégsreretetükról. Az 6in8i és cserrgelei c§aládok
g órnda udvarán 5űtek össze e5r "gulyásítnnepre", melyet a
nrqruok esak "pörkölt'-nek morrdanak. Az eringi vtziórcsoport
wadóje Csengele község polgármesterérrek ery emlélaásdót
ajándékomtt" Voósboí és 5rcrtyaférry meüett a ma5ar hOlgek
spontárr kezdtek el népdalokaí énekelni, majd felváltva ugJianlry
az eringiek bajor dalokkal vérlasmltak. N4ajd végttl magar
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c§áídá§t mutattak be nekti,rrk. Mindar jóravaló eringi arcrt
fáradomtt, ho5r megtanu§rrk e tárrc ribnusát, mely többnyirc
nog,redóráig tarüott ami az eringieket lcimedtette, de a maryr
hOlgyek mé8 íldéíL frissen tárcolták tovább.

A kovetkezó reggel eljöfi a bucstt ideje. §ütemérrrryet kalács-

csal, dií,íryével paprikával és brrrgorryával indltottak b€ínüí,ket
rifuuk, miután megkoszorrmk rljMl a íé§ztnlfiól tüpe§áett

rrcrrdégrreretettlket. lvIirrderr Ésdvevó ldvárrrága egi ering
vary cserrgelei vismrrtlátás volt.

(Áz eredett citr a ilémet testvéffu\ségünft bpjábaa, az Eringer
Bote 1995 okóberi súnában jelent meg, Szará nem voh
ugnn lelmntetve, de vahszfullleg dr. Radolf Gitg, a csoport
vezetője trta. Foldította Mésztros Aranka,)

vÁsÁnnAprÁR
A list& a Xqeske&bní Éuwt l** &, u fuot&t

|elelősségd flerr, íadrrn* yóllabtL Cól§zeill a vósfu
megdőzőel a he$ Po$bfialai Eivgloü kleíononíclhlvlú
mat egles |úrboh ehgfuttú.

Á tffie*teblfua: oák--otsz.&os űId- és bahoű
vfudr, olrats4ógas hbohoű vó,&, brbínsílvósb, HqL
*égvúsb, n rrFnfumllvé§adi vútb, oborsdgol úllúyó§b,
oú+mgr ot*ógos óIlfr- é§ wutagQlúsb, asle=anzágos
sqtés- és hiu*oű vósb, arúóvúsbt aúngFúL és
nu*as@ó§b.

Novenber 1. (srerda): tébéíry, őszi rúsár, Mrkolc , oák,

Tab - oák, Veszprémvarsány - oák.
November 2. (csütörlök): Ó!,od - oák, Vé§áó - oák, ZalÁ,

komár (Kiskomárom) - oá.

Novcmbcr 3. (péntek): 6yöílsíös , é 6yuta , oók,
Hódrnez,óvásártrely - oá" Péc§ - R, Szombathely - ol<, Tomyi-
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san§nikló8 - ok,
November 4. (smmbat): Abony - o{ Békéscsaba - oák,

Denrccen - av, lIajdrlsmbosdó - ok, Jászbeí*íry - av+rn§,
Kecskernét - av, Komló - oák é§ av, tvía5ramárrdor - oák,
Máícdi - a\rFmgv, &sa - oálq Péc§ - oák+R és av, Porosdó -
oák, Siófok-Ifliti - av, Sambaí}ely - oálí, Ziíe - oák.

Novembór §. (rasármp): Abony - av és bolhapiac, Alap -
bv, Bék*c§aba - av, Borrylrád - oák, Crongrád - oák, Debrcc€r, -
av, Dömsöd - oek, Drmaíbl&áf - av, 6yt nslö§ - av, Qór - av,
Flajdrlrzoboedó - ok, Flatvarr - av, Hó&nezóvásárlrc§ - av, lu§ák
- orik, Jászapáti - oák, Kaposvár - ok, Kaposvár - 04 Kapuváí -
av, Kecskernél - av, Kislnrihalas - oák+kutyavárádav, Kistelek
- oák, Körín€írd - av, Lajosmizse - oák és av, Mskolc - av,
Nag5rbaracska - bv, Na§káta - oák, Naryk&Oe - av,
Nylrepháza - av, Pócs - olrt-R+av, P&-Mndsrentpusáa - bv,
Pusztaszabolcs - bv, Sárisáp - bv, Siófok-Kiliti - av, Sorlcifakud
- bv, Szarvar - oák, Sreged - av, §zentes - av, Tab - av, Tái - bv,
Tiszakéc§ke - av, TörükszentmiHór - av, Vámosszabadi - bv,
Várárosmiske - bv, Zaslvaíéka§ - bv, Zalaszerrtgót - bv,

November 6. (hétfő): Durrarijváror - oák, Gönc - bv, Kör-
merrd - oák, Putnok - oák, Ráckeve - oák, §zikszó - oák.

November 7, (trsdd): Beled - oók, Cesléd - oá, Nas/t<a-
nizsa - oák, S4iókaza - oák, S"llye - oÉrk, §oltvadkert - oítk,
Smmbalhely - oálq Tiszf,luc - oák.

November 3. (srerrla): Csorna - oák, Heves - oá, lvíakó -
oá, Mezócgát - oák.

November 9, (csüíör{ök): Komádi - é Ióvó - oák, I\Áeu&
köve§d - oálq Mélyhit - oák, Pamorihalma - ok,

November 10. (póníck): Al"p - oát, O!ínód - bv, Pusúa_
merges - orák, Sá§d - oák, Szigetvár - oálc, Szombthely - ok.

November 11. (srombat): Apc - oák" Bátasdk - oók,
Csákvár - oák, Debrecen - av, FIajdriszobosdó - ok, Jánoshida -
oak, Jászberény - oák, Kecskemét - av, Kiskuí,ínajea - oúrk,

Mezóberérry - av, ŐzÁ - oák, Péc§ - ok és av, Polgárdi - oák,
Siófok-l(iliti - av, Szerrtlórinc - oát<, Tokod - h+nrrw.
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Novenber 12. (vasámap): Baja - av, Békércróa - av,
Bé.kés§z€ntandrá§ - oák, Csontova I. - bv" Cserdi - bv, Cse$fi€
- bv, Csofl/ás - oák, Deb,íecen - av, hmavecse - oák, Gyöf,s/Oo-
falu - bq t{ajdrlrrcbosdó - ok, llatvan - av, Herrcs - av, Hód-
mezórdsárhely - av, Isarreg - bv, Jásusz€ntan&ás - oák, Kecske
mét - a1 Kernerressreírhnáíton - bv, Kórzegborosdó - bv,
Krmhegies - oó, Krnszenfunffion - oák, Merdegnyó - oák,
Mskolc - av, Nemeskolta - bv, Nyiíesrit ázB - av, Pásáó - oák,
Pécs - oák és av, Püspök§zilá§ - bv, Siójut - oák, Siófok-Kiliti -
av, Söpte - bv, §reged-Kirkrrndorozsma - o&, §nged - av,
§zerrtes - oák, Szombarhely - kjq Tata - bv, Tápiósu Éírtnáítoíl -
oák, Törtel - oók, Tiszaftred ^ av,Za|aegaemg - av, Zsédeny -
bv.

November 13. ftéífó): Békes - oá+mgv, Körmeí,d - oálq
l,ovás4patorra , oák, §iklós - oák.

November 14, (keül): Ivárr - oák, Péteflrására - oák, Szom-
bathely - oák.

Novcmbor 15. (srerrlra): kegszemcse - oák, Jeros}ralma -

oák, JárrosháEa - oák, Karcsa - oál Kiskrxrgélegrháza - oák.

rbcisíaKaDrugÍAsoK
Egmeged évszáuda annak, hogl közséwk eynkhwi

kerületében mint űrl menwsszony és vőIegény házasságot
Iwtattek

25 éll. Rinondna is súlya van emek a számnak, de ak*or
is, amikar két emher eftryt tdőt - ,|óban és rosszban kitartva
egtmás mellet - eltllk. Az arynh+rytnket hpozgatva 1970,
éyben 33 eshnőt jegnett be az a|*oti arryakőúrwentő Trlri
Ferenctté Qlonfra néni), fujnos a bejegnések azt tanlsltják,
hog ebből 8 esetben a házasságot felbontották Kettő esetbetl
valamelyik /é| a Jérj vag afehség halálesete miatt szílnt meg
a hámsság,

Sobt közlkk eilúltöztek a lúzségből" máshol telepedtek
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le. AHk itt matadtak és családot alapttottak, ebben az évben
ünneplik, illetve ttrmepelték hámssaguk 25. élforútlóját, A
hétkaznapok szarke eglhanglsága - a mtnden lblafi e§áró idő is -
megköveteli, hogl az ember pihenőket taftson, Umepe|en. Üme-
pelje és értékelje családja, ismefősei körébe -ki szűftebb, k bövebb
körben ütmepi hangulatban az eltelt 25 évet. A közösen eltöltött
évehnek, szeretetilnknek megvannak a glíimölcsei. Á kadatcot
Íeledíen, a sikerefut felerősítik az évek, de §Zerete§tnket gyermeke-
ink és hozzátartozoink élvezik.

Ktvónom, hogl ezen az lhrnepnapon lzglenek boldogok, soWig
élvezzék gterekeik, unoklik szerctetét békében, és újabb 25 év
e lte ltével thmepeljenek családjaik és ismerőseik ftörébm !

Tegék dolgukat Naft mutatva, ahognn Váci Mihály trta:
"Nem elég a jóra vágni:
A jót akarni kell!
Es nem elég alrarni,
De tefiri, tenni klll!"

Tóth Istvánné
anyakat7ra,gze16

FOCI KRONIKA

1995. október 15. Csengcle - Tanárléprű Fóiskola 0:1 (0:1)
Vezette: Jakus- 1O0 néz6.
Creagele: Kurrc4 §Zjbó P.(II€im 30), Tóü G., Dócd (Ád&n 35'), Bóróc4
Dorogi, Brnl(Pdlki 70'L loemcziTúri. Pfuoiczki T., Muhd.
kjnos ennyivel jobb volt az ellen!él!

1995. októbor 22. JATa _ Csengele 2:0 (0:0)
Vezette: Ivíarczi. 400 nézó.
Creagele Kuc*or4 §zóó P., T{rlü G., Bórócz, Cró,kári J. §nr 75'), Dorogi,
PisDiaki T. (Pdrki ó0), Brna Loroncai, Tliíi, Muhd.
Jobb erőbea lévő ülWsiek a másodikféIidőbenftlénk nőtteh.
Ifi mérkóree: Üllér - Cserrgele 4:2 (l:2)

Kun-§zabó Tibor
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Szeptember 29-él re§el 8 óralcor kadodött az islolai spartnap, Mmden

&Erek izgdtoftan vána a fehdatokat,
A napot bémebgttö tomával k@dtük, zenéra Azután e. abój*,íebórók

akadályerseryn kduekszett, airiban nagnn sok érdekes játé* wll A kővdlca|
vérserrJ|jáíék e t-& osztályig bvó futás wlt, ahol oszülronkéft íe{elé habdla
kell2tt öbb kórt funt a firipólyún {JtÁna a leMsök llosnú lóul íuldla wE aai
a régt homokbánln íelé tartotL Á futás kezben több állónfu wI| ahol r&áka
alübfrank célba dabfu,nk képet kirakfunk §b. Fél l -kor erednéttyltdeés wh
Minden o§ztáb ma?kdPta az elén he|aésén az okbvebt Déhtülsz hbrbbda és

fcri naccsek btt* wha, ha e esó szü nem zayarta wha a táf sasátoL
Mindenki nagan jól érate md4át és jó yolra hd jólúre is i|rcn kellenes

,Portna,ban wha ré§zÜl'k! 
súh Gabrielta 7. osztály

T ónctnrrf olunm lrcedódótút

Olúóet Gán dáutfu kfzdéá vette Czhólt Z§hlrl túár bácri fderége
vezeté*úvel arxtrolyrn

Solan örecgyúltfuk A cr4rt fde ryolcadikoro}ból álh Eló.zóf irmííteűilok
mqid a tíír& aéüi aév§ott fiL é8 rkik sk ftátq m& bee&ná& z elr6 fááre járó
1200 rt djd. Eaúb néüery ryr*wló l§{* teÍrlttílL E?*€t ne esl §oí§
rimrnr zcn{re ir 3yatcolfrrk Mindcrkinct ld ery állmdó p&jL K6óern úrct€t
b tír{dstút kélrz€í, A ki§ób*n* kcdó órárs, l na&/ób6l§l* ncxped aégrrc tdl
jámiut

Ne&cm napm teirzil rcmátm má:o& ir lgl váckc&* róla ér @ ha
vrlrkinek nregtcbuih ú úv.f'í',l{iuk A 7-8. osdóboso& a k§óbbi id6podr&
jójjca*! 

Hcücz Téodüa ?. oűááty



_383_

aaI#TP-DÉTEsEK
Csengeb tafiw 159. szám alatti ingatlan eladó 3,5 hald ftIddel
Norton hit és ipan áram van! Erdeklődni lehet Csókósi Józseínénál
a csirketelep mellett.

Eledó t db W-2t400 romyomtató (l2.m0 F0 és 2 db Philipt mono
morritor (5.500 Ft/dD. Érdeklódni lehet Vigh Attil,a polackozott iíal
bol§ában (ieleforr; 386 063).

Ktlünböz6 un áJíl (láJhép, szerrrkE, óIlalak slb,) keí€teret képeh,
$atanhl xwrgólyowű Tv4§Úato& és lttógóbóqlok kaphatóh a
kes§zó lrufieíít l,híógboton ban

Navók né Wzlt&tyó Erzs ébet

Báláúst, száíúá§t é8 répaszelet
bllerrccsel 1200 ltlm3 &0n.

sálütá§t végzek. Sódm száltííás

csóká§i Tibor
Csengele, Árrry J. u.5. l 386 006

Táp_taharnány tercslEd&.mat ópftóanyag áruslífusal bóvftcttm"
10 q fclettl rdsárlás csoúén Csengclo tcríIctén dlrrnbn hárhor§álliúá§!

Baran5rl Jór§Gí lcrcsi.dö
C§Ongcl?. Arany J. lL 1, l3t6 0il4 rádtól0fu{t/4to 6?t

enenih lFÁqat §ódeí szlitlllást vólhlok: 1.100 IYma, Étltekl&lnt bha
eókáll Zoilhnál a &engafu, Felsubadglás n IS/Á" s6óa, aW vagt a
3t6 173 í€leíoion

Családi esan&ryekre (lakodalom, bntl€ás stb,) 220 Volttsl milködó
hlhőkocsit telret b&etri CsókÁi Lá9,1óról a Csengetq Petófi u.20. szám
elett f6|6f61; 3E6 082.
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Vál}atom foúó és videó fetvételek ké§díé§ét (esHlvó§ btrodal_
malr csatádi e§cméüyek súb.}. Fotó cit<kekeú ánrsííok §rfucs
amatóríilm Hdolgotá§ 1 mp ahtt 22 Fí/kóp ámn

Nacsa Ján§íé
Kist€le,k, Kossuü u. 34. sáín

a 364 54l

Simson kipufogók ér egréb §imsorr alkafuészek, valamint BTZ 150 éx

ErZ lsl-mottrkcíékpfookhoz kipufogók a bolti ámál olcsóbbdr

kaPtnók a Pártfuál' ,*uMháy lá&alo§nÁ
Ki§telek Trrya 3 45.szárn

8 ssó rcr

Mindcn tipusü szivattJÉ javitását, tovóM háááji gépddrez való

alkEfu,észetí pártását (foga§keíÉk stb.) válalom. PB-eáz §zabv&Iyos

csailakoó (po,rkolöhöz stb.) átlarrdóan kapható.

Deres Balázs úilalkoá
Csorgele, Fel*abadrrlfu u 3. sám

a 3Eó0l7

Garancia felelórség,, casco-, lakás, és vagronbi::tosítá§t kOthet

Csangelén. Részletes üjékoztaóval álok a tisdelt ü5ifelek rerdel-

keé§&e' 
süli Leio§íÉ
r 386044

csenoéIei /7,WIffifu A Crcagdri Pob&ór §.{p6i lbogdfu1
!ryarLirllc ncgi&6lrrir

Kiadia e s&racosítia. Creagdoi Polgár6f Csopqt Fddör kiadó: Xucrca Pér€Í

§zetteta6cég: C:eagelg Fdnóaölár u..11. Feláór saertcd6: MobÉ Mihály


