
csen élei

IV. édolyam 24" szám 1995" december 15.

Cserge{eru is iárt e li{ifu.űk fret
fuaopffi fuifuye{

!.fotó: Molnar lr'Iiiral,v }



.41§-

fr. saerftefr é{ete
ütn. rész

§lmt Milrlós püspökról a hagyomárry megjegya, hory kisded ko-

rában mfu as*etakérrt a Mjti traJnkon csak egysm szopott, Kruáló

epéniséggé íejlddött. Myrában ég jel 
. 
háü§ára pü8pötké

lri*"totilt. A keleti es,hÁz teínploínaibaq mint orvost ábrázolják,

Tengerészek védósErtj-eként is üsáe,ülq a legenda szerirrt a bajba

kenít matómk segítségut hivták, Ó megielent éÉ elháitotta a
veszél_vt, Életeben már 

' 
szerrtkerrt tisdelté! se§tell az abbknn

bedobott ajándékpéilzzel a hhom szegbty bány tisztaságának

megőnéséien. A város lakóil éhiruég idejen gabonáhffi juttatta

kaionákat mentett meg a hóhértól, de lqinkább a jó glermekeket
jutahnazta, még a vláefulladt éleét is visszaádta" Törtérretileg igazolt
ul"t, hosv Nagy Korrstantin ldejébeíl kormárryoáa az Eghóz keleti

tartománlait. RésX ,rett a Nic€ai zsirr,aton. 350 körol halt meg, A latin
egúrázbarr a X. sázadban terjedt el a tisáelete. A 14 segító szerrt közé

sómljuk. Pabónusa a 5lermekeknek, tarruló}nak, na5rlányoknak,
hqió§oknák" foglyoknalí" pékekn€k és kerc§kedókrck.

§rBnt Franciska a fizncir partanerrt elnOkérrek a Joharma rrevú le,
fuyq nti bérnátáskor a Franciska flevet kapta és ezt használta"

l5-S?-ben felerde lett Chantal beónak. Hat ryermekük saíetett a
leglisebb 2 hetes vol| amikor a férj meghalt. A jánbor és istenfélő
at4n te§es sztwel az imádságnak, vezeklésnek és gnrmekei nevelé,

sinek adta életét. Fogadabnat tett, hobl nem mew tobbé f{ihee
Nfikor gyermekei felnóttek, 1610-b€n megalapltotta a nViziiációs

rróvérek társaságát't. §zalézi Szerrt Ferenc volt a lelhiveretóje. Femne
püspök híres szónok, jámbor. de kedv* ember volt. Megkérdezte
bharrtd barOrrOt: oKeryelmes a§§zony, sándékábarr áll tljra férjhez

mermi?n. A tagadó váasaa e,rrrryit mondott: nAkkor a égért le kell
vermi!". F'ranciska legköretebb ékszer és csipkék nélk{il ment a
prédikációra. A Mónó az egésa vidék betegeinek on-osa és ápolója
i,olt. Az éhezóket csodÁlatos módon szaporodó karyénel tápláta.
ló4l-ben l*ten magá}cz vette jórágos gyermekérrek lelkét.
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Sz€Nrt Luca (Lúciá. Lúcsia) a VI.
sáaedbarr szilletett Sirapusa legelóke-
lóbb családjában. Eggrik alkalommal el-
ki§érte be.t€g édesartldát Cstalúábs"
Szent Ágota eiíiá,,lroz. Az ott meg,gró-
grult. Közben Luciának álmában megie-
lent Agota vértanú é§ szílzi szef,et€téfe
irlvalLozva megígérte, l:log az Úr meg-
jutalmalza hitartó hitéért, A szülók
belee5ieztek, hog5r nzúzkérri elle le ei+,
tét, de a kijelolt pogány vólegány -

miutá,rr meghallotta, hory mcrryasszonya
nagt kincsre tett szert - nem áilli el a
aándékótól, Mkor megtudta az igazsá-
got hogt a vaglonát is s2étos?totta, éEÍ
kincseket (erérryeket) grüjt, feljelentette ke,resztérrységéért. Áldomia
keüett voina a pogany is,tenelorch de a bátor leárrv eá mondta: "Egl
áldomt van, alni tetszik az Istermek, ez a szegbryekn való se§tés,
Mivel mar se,rnmim sem maradt, magam adom oda". Erre a biaő
paíanc§ot adott. hogv nyilvt{nosháóarr 5lalázzrárk meg, űzék ki belóle
a §zentlelket. A Iélek csodálatos módon megvédte, mert nem blrták
elmozdltani a tesét. Akkor karddal döfték át a torkát. Luca a lrrx
í= feny) szobÓl er€d. Védószerrtjukkérrt úsáelik a szembetegségben
szenveclók, a bünMnó utcanók, a fbldrnűvelók, vanónók és a lrcgyes
szersámmal dolgozók.

Srent János arpostol és evarrgélista, "a tarLitvány, alrrt Jéa§ szers.
tett". Zebedeus ée Szaloíne gyermeke. Áz ő szeretete és ltűsége is
hősies volt. Követte Mesterét végig a keresáútorr i§. Ott ált a kere§á
*latt Jázrrp nnyjl mellett As hallotta e rzót: ttAslzony, {me l fiarll
...átf,la lefi{rírk valamenrtyien a sziizanya gyermekei - tme a te arryád!''
A szerrt szűz halála és rnctrrrytrcvitele utáíl Efezu§ba költözött, Az idós
apo§tolt elfogták és Domitiarrus császi,r elé hurcoltak. Forró olajjal teli
üsibe dobták. de sérteüenü jótt ki. majd merget italtak vele, de az sern
ártotí neki Yégül Pathmos szigetére sámrldék, Evarrgéüumábarr
kiegészitetie az e|őző }uárrom szeirtirá§i esem@. A ''Jelenések
könirvé'rben leirta a Memry é§ a Föid titkail amit Isten látonriigbmr
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felürt neki. Kb, 120 éves korábarr, termésuetes üton halt meg,

a}rogarr Kriszh]s elóre megrrrondta Sok csoűt tett, 
_ 

halottakat
taiásztott lel Jézus rcpébeni. Utolsó éveiben egme csak eá iem§
telgelle: "Gyermekeim, szeressétek egnó§t!" rí8 ranitváíryai köziil
e5, is ehevelvedett, utána men! kérlelte: 'Térj meg, édes fiam...

Nókem rOlarl is gzámot kell adnom Kriszfus elótt!", .A hútlenek

bánattal a szivttkben lettek buzgó keresztényeklié, §ót \téftanúkká

§rent §rilve§rt€r ÉIB az eglháztörténelem Jorduhpon|jh kor-
mányozta Kiszttls titok?atos te§tét" az Eg,házat 32 ó,rTi. }rda:rerrtius

csá§ár z§amokefuától szabcdult meg Róma" arnikor Nary Konstantin
lepóáe. Ez meghoztra a szabad valhs5rakorlást is. E}tor éptüették fel
a Vatikáni-dombon a §zent Péter sí{a folotti bozilikát. Az O§tiai út
merrtérr Szerrt Pál slrjára e5r másik tanplomot és a §z€nt Ker€§zt

Bazilikát, melynek tbpcsOzet*e az Úrieax keresdjének daíabját
h€ly€zt&. Minderrki térdelve halad ezerr a szerrt lépcs&r az olürhoz -

mi is, alcik Rómába zmárrdokottrrrrk ,, közben kepelemért köíryör€
és sokszor meghallgatásra ',lÁl. §zent tronfuralí, Konstantin édesany-
járrÁ naey §zerepe vaír a templomok megépltéséban és a Szerrt

kereszt megíatálá§ábarr is. Csodálatoo módon meg5iógnrlt e5r
hatdokló, mikor megérintettek Kriszhrs k€re§ájével, A §ze,nt lépcsónél
is történtek csodák.

Frányó Károtyné

VásÁnnÁpTáfl
A li§ú a Kercsftedebrrt Érábőt lailh ft, az fua*h felelős-

séga nem tuúttt* vállabi Célszetll a pásfu megelihően a helyi
Poadnne§tafi frivdlb lelefoaoa íelhtvtl| mefl cgp§ vd§lboh
ebtuc tdnck

Á tövidt'tése* feloltlásu: uóFotgz*o§ ólIú- és *bahodó vttsfu,
ok=orszdgas *iraftaúó vúsór, brb{tcsítvósb, ktégisésvdlrb,
wnrnQtmüvés4úi vústb, oú?ofszóyo§ dlldl,ó§ór, oótmgr
ots4ágos óllU- és oslr-orczlgas sqlés- és
kba*odó vdstb, awaulóvdsfu, E},+mgw&rftr. és munhagquts&,
*iv:*ölílü jfumü vúsár, llv=ünnepi vúsúr.



-42l-

__ December t6. (srombaí): Ásvárryráó - oák, tfuj&itzoboszló - ok,
Kecskemét - av, Mernye - ok, Mohács - oák, Patvar - oálr, Patvarc
av-hngv, Pecs - ok és av, Ránalmáa - oák, Sarkad - *rrlmgv, Siófok_
Kiliti - av, Vajsdó - oík.
_ December 17. {v,asfurrap); Ajka - av és bolhapiac, Baja - ok, Ba-
lassn5,armat - av, Békéscsaba - av, De ,recerr - av, Ounarijvlros - av,
}fujdúsmbordó - ok, Flatvarr - av, Hódmezóvasárhely - av, raszapati -

l:v+rlcv, Járztarajerró - orik, Jászladány - oák, Kaposvár - ok es av,
Kecskemét - oák, KerTderes - oá, Mskolc - av, Monor - oák, Morror _

av, Mórahalom - oaj<, Nagykaruz§a - av,. Nlreg5rháza - av" Na5rkáta -
ftik, Orrrsháza - av, Pécs - oák és av, §iófok-Kiliü - av, §ászyár - ok
és av+mgv, §zeged - av" Szombathely - ldv, Tamási - ok és awrmgv,
Tápiósrel*oák, Tiszakécske".oák, Tokaj-oák, Túrkev*.oÉrk, Vác - oárk,

Decenber lt, (hétfö): Kapuvár - oák, Kormend - oák.

__ 
December 191 Gedd): Bódvarzilas - oák, Fertószerrtnfiós - oák,

rbtvan - oá{<, Mhályi - oák, §zombathely - oák.
Dec€mber 20. (srerda): Rudabánya - oák.

.December 21, (cslttörtök): Edelérry - oák" Pacsa - ok, Ragáy -
oálí, Seíkad - oák.

Decembsr 22, (pénúek): §zombl}rely - ok.

_.December 23- (srombat); Hqiól§zobo§zló - üv" Kecskoná - av,
Pécs ok és av, Siófok-Ki§ti - av.

Decembef 24. §asárnap): Békésc§eba - av, llatvan - av, rfujdu-
sanboszló - üv, Hódmezóvásárhely - av, Kecskemét - av, Miskolc - av,
Nylí§s/fiáza - av, Pécs - oák és av, Siófok-Kiliti - av, §zeged - av.

December 25. (hétfó): Körmend - oák.
December 2ó. (kedd): KislonfélegyhAza - oálq SajókF?a - oák.
December 27. (srerda) - December 2t. (csütörtök): -
Dccember 29. (pénúek): fXvavfoiya - oá, Szombathely - ok.

, 
December 30, (srombat): C4rál - oá, Iíaj&i§zobo§zló - o§ Jáeá-

mksz{llát - *áli, l{+cekeínét - av, Pécs - ok és av, Siófok-Kiliü - av,
Szarry - ok.

llec§mber 
_31. 

(vasánap): Békésc§aba - av, C§oríra - av, I{ajdú-
szoboszló - olg í{atvarr - av, Hódmezóvásárhely - av, Kunherye,§ - kjv,
Mskolc - av, Ny{repháza - av, Pásáó - av, §iófok-Kiliü - 

"", 
S*B.d

- av, Zalarzelrtgrót - av.
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Agrárkamarai taggytllé s

Dec€mbef 4-én l7 ófáíf, tagsólé§t hivott ös§ze az funirkanara- A
tagolonk sremélpe táló meg}rlvót küldött, amlmák a termelólrrek,
fik nem +neiai a szentzetnek, plakáton lett meghJrdetve a 5űés.

Az ülé§en három témakOr lett napirendre tűzrrc. Elsóként a Csong_
rád lvíeryei AgíÁíkaínam részéról váítunk elóadót aki tájékozÉatott
volrra bcrmrnkct o Kamara he\zeté*ól, feladarairól. Sairrog az elóodót
k,éír]rieíejnek vnttunlc rle}lt}özni, mivet n*rn ielerir rnÉo. N.ryr
kaphathmk vilasá többek között arla! hory a'c*ak nenrerrv Óá
forinto§ jövedelrnet termeló kisgazr|qqágok trriqidqrosaió! etikrx_e a
tagdíj kOvetelése. Emellé maradt még néhiny megválaszolratlaíI
kerdét, amiól sdvesen vettük volrra a Kamara taiekoaalá§at.

.Yá§odik témaként a Cserrgelérr hűtóházat épító Vetter lffi. ü$^/+
zelój: táJjkoztalia a ceengelei gú!&^t rrti ho5l milyeen falÜ *
minócégü á,ru fetvásárlására leez lehetórég az tilr,n 

-Onilis- 
rS-l

megrryitása után. Elmondta, sávesen verrrrék ha 
" 

c"e",getei termelók
:§öy"ry Gwfajta) exportálható dldségftléket termoszterr*rot,
lgrelembe v*p, ho§ a kulfoldon eladtr,ató-&rrért magasabb árat tud
bláosltani a Kft., mint a belföldi forgalmaásr! áruért, Jót eJtpoÉár,áíó
zöldségfélék a fehérpaprika (hegrievégű Tv.), a görögdirmye, a
spárga_és a róröstugJma. Kérte az ü5ruezetó a termelóket, Éory a Xn
§aját fötdjein t$íne§ztett ntdsfufélék -oilyir*et
növeljfk a saját gazda§fubán elóáIütott áruvol, ,nina*n nu"-ir"I}i
eryrxtképes íijták szaporitóaryagának be§zerrÉ§ét €4 termelési ted-
nológiák megfelelö alkalmazáeához regitséget rryrijt a Kft. Várjrrk
amlcrrak.a tc-rmelókre_k a jetentkezósé{ .rdk tánirúárrák az e:port-
zöldségek terrnesáéséhez. A terrnelési sándékot Bencsik Fer,ácrrá
lehet jelezrri. A tána lezárár3 után Vetter Etlil üs^/erctö néhány
szerrdücs ée'-itdttó erejég vendégü látta a megjelerrteket.

A harínadik iémaköóen dr. Tóth Vilray nyugalmazott meryei fu
kertész iáítottla meg elóadását. Az igen érd€lcMtó elOadrlrsban
tájékodaü§t adoű a támogatási leh§tó§égelfiól, arnak minderr fontos
észletéíe kitérve. Ezzel í€§á€n kitöltött§ a Kamara meg nem jelent
elóadója által haryott hézagot. Erek után ism€ítetté a megre zolblég-
termeszté*i, huj!áári helpetét. Fel}rivta a figyelme| how *
elkOvetkezó idóben a gazdák megfeleló t*sutás, megfeleló téc,nika,
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megfeleló piacképet fajták terrneeáésbe állítása nélkü nem képesek
jövedelrnezően termelni. Rámutatott, ho$i a meaógazdaság ury hrd
csak feínrunaíadni, ha qazddink meg§zokott ha$rományos terrnelés
helyett az új terrnelési rendsmrek felé törekednek.

A témeköf lezffisa után Gregur Sárulomé gázdáJegJrrö zárszaváva.l
feiezódött be az ltlé§,

Berrcsik Fererrc,
z ls/.aj,g@n'f,á{' Erizffi §ás daöke

O[aasóinfrfrazI

Fzz{ t xbnnat 6efeiezdika Csegeteí frőllíka IV. é,ío-
tyaruít (a szí{zle§zt€í fulíónsaóm fug fuítra anl!} fo{izld aa

lisagnhk a C§aueíeí Po Qthőr C§op ol.t tólíprtrtóínak {apja, ezát
nfuíal é7J úéqáLíeííífuí§ kű tan,alí, frogy a frhl*fruő &lre a
tónogatd*frat újtáknw.

Azoftót, aídkaz 1996-os &16* is froazá aftgnnfriutnía tap-
rtga, élrí 9m ft ténngatdst kaúní" rígft§ő6É a janwíi 7. szóm
óaéteíéfi, ,fr$uí, frogy ea a púu e4yesafrruí7wn ftís ösaeg, íe a
{apot csefraulűdtruílftfaatattrni Így ís oz Vtőík;*őQ'rsaí
az e{őáífuísi futt§éy k6. í"{ét íí"rtíí, a rruísík 50 76ot
xpanaoraía{. ó[$áft, aéfrongŰí paauíraijtL o[llasoUfuafr

fígyet}fléÁe ElínW frogy mínín u,ónúőt frap a frözs$í és az
ísfrahi frőnyrtuír, o* t&&ésnwttuu ebtaasfratók! a kpot
&lkagóal ís tfleg kfrEt raúe{ní, í&*k a korűóí szónofrat
itíssaarwúkgesafr E1kfrilé&

O hra.§ó fuhurk ftrí{efií§ frurócsaryi iinaq eÉpt íamnít

:PoSdrőrs$
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tr(aróeson;ri kereszúreitvóny

Víxrintes: l. Á megt'ejtés ekő része ló. Láryegtelar" l?. Pára- 18,
Az USA es/ik átlanába való, 20. Ö títa a N/reghöttentó meréket. 2l .

A szelérr vegrjele, 22, Nevelésh}doínányi intézet. 24. Ácsmog. 25.
Férfi becenév. 26. Az eücrÉki keíekasáát íüvidlté§e volt. 2?. 1orok
rryelül n{p. 29. Fut. 32. Kiejúett betü. 34, A Dplórnáciai Testttlet
nemretkozi je}dse. 35. Beótold Jakab álneve. 36. Évgak 3?.
Kifejlődé§Bk. 40, Az e5rik nlelviskola 4l. Vfuos ZáIétxlru 42.
aazda§€i tíí§a§€. 43. AzUSA N€ínfttbiáorrsfui Tarrácsa a4. Vá-
rot az Isdriai-félezigeterr. 45. Erüserr fipelés. 4?. Japán város.
49. Dlsz. S0.Nrrnero. 5l. Á megjfejtés 3. része. 54. Gxigérrés rérrirrrn
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ve${ele. 5ó. Torok németül. 57. tvlozambiki mgíikÁ't, óvidítve. 58.
Varróesd<öz 59, Arab uíBlkodók. 6l, Errrópa Krrpa,. ó2. tr{ár
ma5arul ir negieleró német lap. ó5, I(nog heVlet. 6?. Inrhedt
vlrusfajta, ó9, Spanyol és libanoni euójelzég. 70. Kacsa 7l. Batatoni
tüulóhely. 72. Ki!íüldöttet. ??. Nryszalr ?9. Elza egrnemű beüli. 80.
Allóvlz, 82. Nói fol)óirat. 83. Nem ál1. 84. Alkotó. 37. Mégis. 88.
Ittrium éo hidrogérr veryjele. 89. Köírynijdoí,§€. 9l. Mustárgáz 94.
Latin üdvödés. 95. Numem. 96. Elfoulja e5rnernű betüi. 9?. Odava-
kaíta&, l00. Te§er, 102, Kettós betú. 104. Vólegé!íry, l05. Nem az
106. világhtrú ma$lar szfornaánl fotós. l08. §kót népviselet. l10.
Birtos néíneml. l 13. Elt&. l 15. Elótagkérr| vtul krycsolratoo. 1 16. l
me§ejtés ó. része. l19. Kiejtott betii. 120. índonéu é.s lerr$lel aut&
jelzér. 12l. Pfubalyozik. l23, Német imprresszioni§b festó \,ott. 126.
Az epik ldí,ai \Ellá§ al$a- l21. Tibeü 5npjas ál!ar. l28. Fotyó
sparyolul.

trUggól€§§: l. Kötekedók. 2. Kocrnonauta- 3, Foíditva:
íIy€rsally€. 4. Hollarrd autójelds. 5. Vlzsgá|ia 6. Á me§ejtés 5.
része. 'l , Szolmiácös haíE. 8. Billeg. 9. Szrperr4ecies, í6údtht.
l0. Iágol. ll. TüreL 12. Fonala" 13. Kthrép. 14. Nég5mél eggyel
több. 15. A foíú 32-d í&Z. 16. Á negfeJtés 2. része. 19. Indíté&. 23.
Amnos betűk. 28. Sdt§a" 30. A megfejtés 4, része. 31. lie§l§ég
BebeÁzBiAban 33. Vicc. Sr. rccoinyttOkepaO. 38. A nSiellenm&
csú§§szen€ volt, 39. Ism€ít iíónö rlot Gúargit). 4l, Telepulés az
Al6ldüL 46. 7áí|bjAi, liechterrsieini és osárák arriójelzés. 4?, Nói
árek},aí,g. 48. Nedítért. 52. Sípoló es/nemú betűi. 53. Távlnti ó. 55.
Feléiele§. 60. Sparyol sziget. 63. Vis§zafele: lgtyakot 64. Néz. 66.
Szücirrn és kérr veryjele. 68. N6i név. fi. Éleiesó§. ?4. Elégtel€nt.
?5. Tognnzi lc.íé§áleve. 7ó. Az aludttejból vátik ki. ?8. Robbrr$
il},agok. 81, Kereslába8ok. 85. RIR. 8ó, Tisátó, 90, Juttat. 92. Brit
htrogmökség. 93. Vá$ódik. 98. Érrne elól4fra 99. Jultáí latin rreve.
l01. CJyöíIyö*ódik. l03. Svéd, zambiai ég sparryol autójetdsek. 10?.
Ivía5nr váms. 109. Fohászt, l1l, Prre2dtó. 1l2. Melegség. l14.
lr,Ía$ar fegrvergJ,ár. l 16. Mint a vlzezintg§ 40. 71'1 , Lob betűi k§ver-
ve. l18. Romárr p&uerység. l22, Nonlég repülógépjetzég. l24, Volt_
amper. l25. Törók autójelzés. M. M.



-426-

A keresztsejtverry megf,ejtéseké,lrt eg5i december hóí,ápól §óló
versike resdete olvalntó, amely a lvíaryar alföldi legújabb Kaleír-
dáriom l9l3-as sámában jelent meg. A helyer megfejtók között 3 db
1000 Ft-os ajárrdekcsomagot Boí§olük ki, amit Kiss Fcrcnc
vendégló fulajdonox (Felszabadulás u. 16.), NováImé VírMuyó
trrrsébet virágboltos (Felszabadrrlás u. 20.) és Víglué Jtthásr Anett
söózö hrlajdonoe (lvíájus l. u. 52.) ajeúott fel. A megfeitéeeket 1995.
jarruár ?-ig lehet leadrLi a azrr:kosüfué\ illetve az qiárrdékcsomagolcat
fel4iánló sremétyeknól.

Falug,,űlés
December 8án esíe 5 órai kezdettel tartotta Csengele Köxég

Önknrmfuymti Képviseb-usalete kaaneglallgaűssal egúekatatt
ülését.

Mnta Fbreflc Polgórmester Úr beszómoh a '94. decembet 12-től
eltelt idősmk alatt végzctt munffiról, inéz*edésekrőL
- Össnhasonlítota a:z 199,1. és 1995. évi testt}leti munkát Az idht
több testltbti űus wlt, mint tawly. bkkal több Mározatot hozott a
testület és tóbb rendeletet is albtank"
- ,4 Polgármesteri Hivatal munújában is memyiségi és minőségi
váltazásak történtek. Csdkkentett ütszámmal látják el a fiegnő-
vekedeft íe ldatokat, végzih az üglintézéseket.
- Önkormányzatunk költsé7yetéséről megudaft, hogt az űén 56
niilió íorintból lehetett gazdálkadni. Ennek jelentős részét az intéz-
,néfiyek íeffitafíása, finanszhozása viszi el, de beruházásta,
fejlesztésre is jutott, Máliusban megépült az IJL világMborús
emlékmű; májusban asz.faltozott utat kapott az Ákácfa utca;
b{jvttettéí a vlzhálómtot az Árpad és a Szegft utcában. Az utóbbi
utcában a vilhmoshálózatot is hiépltették; az óvoda és a fogorvosl
retdelő fitőberendezését korszeiJsltették; nwetnberben a Kossuih
utcút, Gz Árfrd utcót, valamint a Vadgerlés és Ady bdre utca elejét
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aszíaltazták: évktizben a polgármesteli Hivaíal épr)leíét javítgatták
Ósszesen több mint 8 nillió'forintot|orár"Űi 

"'*t" i munMkra,
ebből t.2S3.000 Ft lakossá§ nozzál.drutas volt, melyért köszönet
illeti az éintetteket.
- Pá_Iyázatok ú$án 4.234.000 Ft-ot lraphat onkománymtunk,
1le.!:ből 3.,5 nillió fonnbt a Kisktnmajn.Csengele ös§lekötő ,ltra
kellene elkakeni az t99ő-os évben.
- Eaglományteremtően megrendezték a Falunapolwt. Ak:kor kerütt
sot a,világhábonls emléknű /etavatásáfa is. Az'ütmepségen testvér-
községünk, Ering delegációja is részt yett,
- Yálnzik a Wanű üzemeltetése is. A Kisteleh Kazüzemi Szol7áltató
Krt,-vel fehnondta az önkormáqzat az ünemeltetésl, mert nag/on
7agas.dzn{ árat lgértek a jövő év/e. PáMmt ,ltján keresü;k új
üzameltetőt.
-_Á szovciális aglek kozltl a jövedelempótló támogaüsokkal volt a
legtöhb gond az elmúlt évbea. Sokaktól megvontáivag csökkentet-
ték ezí a jövedehnet Á Palgármesur Út súrint a mrű l*h"fireget
nem lrcrühi kell, hanem fteresni, és a hilüzvetltett nunkahelyeí el
keilfogadni, nem megnagnrázni, hog) miért flem t rálá it|ogid"i.
- A Fafuház az idén nár jól műkütik. de a kapcitásők ia§ ,urszu
ni nc s en e k hi h a s zná lva.
- Községünk mculata sokat vákozott az idén. A szeméttelepet
t!bbs1.!? is rmdezgették" Pmkn§totmk, rózsálrat, íákat ülteítek.
Reyllet1 a atjáP,at sem kell minden évben pótohti.
-,Á kazlekedési problénákat nem siherait megoldani, de remé|ilk,
I..ü ,Y_id időn bek}l megláItozik a hetínet, megszűnnek az
é le tve szé t]/e s ftöz lekedé sek.
- Á csengelei locicsapat felkerillt a megle III. oszűfubót a megle II.
osztályba. SportszenT munkát kfuáruni nehik.
-_A Polgárőr Csoport má7 öt éve működilí községünkben. Szeretném,
ha se§tenének a kazlekedési problémák 

^"gőldarabo, 
és minél

töhb totvajt cstpnének el,
-.Cselgele Önkonnbvata wlajdondba furak a gftgsr*rür. Jövó
év januárjától twábbra is az eddigi gtgnűaűnh Hegedűs
Ensébet üzemelteti válhtkozásban-
- A2 l996, M elleepzeléselről, A Csengele-Kislanmajsa összekölő ,tt
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megépttésérc szeletflénk összegrűjteni a pénzt, hogl sok év
váraftozás után rövidebb kövesúton jutlassunk el Majsára, Az intéz-
ményeft - óvoda, iskola, egészségügl - jüvőre is a leg|obb hozzáál-
lással szerehénk tlzemehení Áz idén meskeúett beruháúsokat,
kezdembryezéseket jfuőre folya|uk. Á hatékonyabb munka
érdekében várjuk a hkosság észrevételeit, őtlateit, seqltségét, hogl
sikerus legpn az önftormánjtzat munfrája!

A polgármester úr beszfunolója után Wossági észrevételeket,
h o zzá s zó tá s okat pár fu nk.

Korom Tibor megkösünte a Tesmlet e&ligi munlráját és minden
jót ktvánt az ellcCvetfuző Mrom évre. Kérdéseket is tett f&l, melyre a
pologármester úr váIaszoh.
l. Az önkormbtwt miffi nem tesz meg mindent, hogl visszasmitsa
a lekete munlíát, és miért nem Mp ftl az idegen munkaerő alkalma-
zán ellen?
Yálasz: Áz önkorm&ryzatnak nem íeladata ennek az ellenőnése, a
munfuerőpiac ellenőr felé bórmely állanpolga tehet beJelatést.
2. Á jövedelempótló támogatásnak a lebt az állam fizeti, a másik

íe6t kell az önkarmánqtrmk Ha valaW csak a marimális tsszeg
íelétkapja, alítor azt egésüben az álbnfizen?
Yálasz: Ámit megállaplt az önkonn&4nat, atuak a felét kapJa meg
az állantól, nem a mmimális összlgfelét.
j. Á kishtnmajsai út helyeft miéfí nem a já§zsuntlászlói utaí afralja
m egéptteni az önkormányat?
Válasz: Csak súmozással elhtott kazút épltésére lehet beadní

frlyá?atoí, csak arra lehet pénzt líérfli. A kskmmajsai út ibn, a
jászszentlászlói nem. Jászszenthszlótnk úncs is aryagi ereje a
kövemtat éplteai, Kishnmajsának peűg van efne a célra Jébetett
pénzeszlüze.

Kun-Subó Tibor Mrdése: Á polgármesfurt hivatal dolgozófunk
munkájával hogan egleztethető óssae, hog munkaidEben olcsó
cukona bhet hefizetni az egik dolgozónál?
Tálasz: A hivanlnak semmi höze dolgúinak a privát munftáihoz,
nem hivatalasan történt a cakor árusltás- Amemyibm a kérdés

leltevőJe nem lgt látja, bizottyttsa be az igazát akár polgái peres
úton ts.
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Gémes Sándor azt Mrdezte, hogt Mt orvas mellett a hétvégi o/-
1/osi ü§}eíetet miért nem lehet helyben elláni?
VáIasz: Túl sok munka juna e8/ of|osra, ha a másík szabadságon
lerme, vagl megbetegedne. Áz orvosoknak hétkömapofton is kell
rcljes agnletet vállahiuk és íp hétvégén §ern tudnák kipihenni
magulrat,

Több kérdés és észreyétel nem volt.
Csengele Község Önlcormányuti Képviselő-tesülete a köze@j

üuepek alí,ahnából kíván a bkosságnak kellemes larácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőí!

Tör?öly Aranlra
képvise lő

Falugűlési rekord

A lcgatibbi tabrylllés 4a pacig lvlou, A kotűbí éveftben
mqswkoU több ótás gtűIésehhez kQr§ a, rchorhah szlmlt-

Kidelé Jöva azan tuu*aúaaL aglut mléa yob ez a úvidség,
ürrihof ql frdglo§szalv tűqintoű l láqqte: |'tril doao6oű c4
öniotmblyzc' és a po$bm€sta, qfr voü tevés h*^r". 

,. *.

Míkulrfis-bál
1995. decenber 2.

Na$r készrilődé.s vette kezdetét a második alkalommal me8ren-
de#sr€ k€lrült Szttlók-Nevelók bálja elótt. Egr ilyen na6rszabóstl
rerrdealényt nem lehet létehoríri cnrÉn pár ember résaÉtelAnl, de a
bál léhejöttéb(rl igerr sokrr eegitettek: smtók, pedagógusok, az iskola
tarrulói" szporrmrok. Eartorr sze,tetnénk meglcöszörmi mindamk
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iárnogaíását, részrÉtelét akik elöoegítették a bál lét]ejöttét.
A bá l8 órakor kezdódött az üurepi mrlsoríal. Az iskola 'zerre.

kare" ismét bemutatta fimrlya trrdását és rlj hengszenel muiatkodak
be, a hombiával. A hetedik osáályo§ Tóth Jóusef Kaió n&iként
muláthtta a kozOnséget. Niíolrrár Tibor és llegedús lví&ria verset
morrdott a Mkulásól. Az óvodások is kiveték rérz0ket a
szereplésból, ítagyon üsie§en mondlák el a kis \rer§ikéket, Az Afaíty-
esó néptánc csoport rlj müsorrnl kedveskedett a közön§égn€k. Cziíok
Zoltáímé táncosei fordrottot táncoltak a ednpadon. A csongádi
Asszorrykórus ee a cit€íraz€nektr is fellépett a közörwég elótt. Vaga
Iásáóíré 1gft6fu i8a,gntónó koszonóje után a nyolcadikosok bé§si
keringóje nyitotta meg a bálat, melyeí igen ü§/e§en és szépen
üncoltak.

Örommel tapasdelfulí, hogy a 5rerekek sokat fejlődtek a srep
temberi iskolakezdés óta. Egrre jobbur játszarrak a hrrgsaekerr és
óvid háíom hónap alatt táncfudásuk sokat gnrapodott. Reínébüh
hory jovóre is lesz leheórégük teheteégttket a §dlök és a nevelók
rlagr örömé,re bemutatri!

A tombolnsffiolá§ra sok rzép ajóndék gólt oem, metyet utólag is
§zerehéíik m€gkösóími a felajánlólrnak! Nasi öíüínet szercutek vele
a szererrcsés nyerteselsnsk.

A gorsolás utjn Cziíok Zoltán ég mrrekara szolgáltdta a zerrét a
tárrctroz. A mrrlatság hajnal három órator fejddött be.

Lffitoe Istváíl

Vdltozatt a rendiírségi fogaúóóra ?en dje

Azítj höftaimegblrpfri§zúóbI& szabrl qgtíd hahaete tail
sor c csengelzi rcaűrségi fogúbba. Áz időpont lwűba is
szaúín E é§ I0 fua llzüt lesz" de csale nthdea pbalu szhtú
háen Decemha Mdqbm lehű mS 20-h| Ierr,íogddóórt Az
1996. j@rt b 3&t esaüIw fogaüótl subodcóg miú elirclfr-
húólryehnuad 

MobbMthú$
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HIRDETESEK
Eladó kattő 1800 m2-es hobbitelek a labdarúgópólln nettett.
Erdeklőclni tehet Apró Jánosnál a Csengele wrya- SbS.' szam abtt
(kottzcngúr meltett),

E}rű peknlrárós grerelrágr (iráuyórt000 Ft), vabmint 15 X 7§
rnéterres, össresrerelheó alumíniun táras fóliasátor és bozávah
új 12 m+s fólia (irányár 35,000 Ft). Uganiű örr&.véül nunlrárr
lrirá}óan alkalrnas németjrrhásr. kiskutyák lophatók!

Rényi Lásrló
Csengele, Felsrabadu}ás u, 17. 01386 121

Eladó sz&nitógéphezyaló l db VT-21400 somyomtaló (l2.0m Ft) ér
2 db Philipe mono monitoí (5.5m FVdb). fudekl&tíü lehet Vigh
Atűa palackozott ital boltjáb€n (telefon: 386 063).

Gyere$üéko$ Ltóadékok, höary*, ffilörbözlt tátqít fterulezfi Mpek,
val',nd',t aurgálro?fr Tv4síitok & tfuógűbóayar kaphatók a
Píerd nza& *ógüoüaiba^

N ov á*lt é l4zlt ótty ó Er a é b el

Tápb}arnány }rft§I.'dór.mct .Pitóatr},l|g áru§itá§§al bóvitcttcm.
10 q íclcttt vásátlás csetén C\engde ter{letén diJtalan házhorsállltós!

Baranyi Józseí lrcrcstcdó
csmgelg Amny J. u. 1,

t3t6 02Á ,ádbt06-60/460 ó7t

Btlklt& IFÁ+vtsódu sláIIúá§váIIaIok: I.I00 FVn3 , Ér**Wa* Una
Csókóst Zollónndt a Csengelg, Fekubadul^ ,t 15/,4" s4óm alall vagl a
3E6 I73 tele|onan

Családi esernáryekre (lakodalorq latle8ás stb.) 220 Vofttal múködó
híhőkocsit leiet bérelni Csókási Lág|óól a Cserrgelg Pdófi u.20. §zÁín
alatt Telefon: 386 082.
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Vállalom fotó és videó felvételek késdré§ét (esküvók, lakodalínak,
csalirdi e§eíneíryek stb,). Foó cikkeket foirsitok. Szinee enatő,ífilín
kidolgozás 1 nap alatt 22 Fttkép árcn.

Nacsa Jáno§né
Kietele§ Krrssuth u. 34. sárn

a 364 541

Simson kipufogók és e5ób §imson alkalíészek, valgnint ETZ 150 és
ETZ l51 motorkeékpámkhoz kipufogók a bolti &níl olcsóbb*rr
kaphatók a gyártóná:

Varga Mhály let<ltogli|
Kistelek Tanya 345. gúín

Mnderr tipunt §zivát§^i javitásá! to\,ábM hádáji gépekhez vató
allatrésrek ryárítását (fosa§kelék stb.) válalom. PB-gáz szabvártyos
csatlakozó (pörkölóhöz §tb-) állafldóan kapható.

Déí19s BnlAzs y{tffigzó
Csengele, Felszabadulás u. 3. sáín

a 3860l7

Crarancia felelósség-, casco-" lakás- és va5onbiáosítást köthet
Cserrgelérr. Résdeire§ tájékodatóval álok a tisztelt ügÉelek rcndel-
kezésére.

§tü l^ajosné
a 386 044

A cr.úgd{i Pdge& croport tbogúio.ú
hnlode kéarzrt mcgidraó lrpie

Kiadia é* solczorotttja Csagelei Polg&ór Csopoc Fdelós kiadó: Kucsrr Páer
§zert§d&fo: Creagelg Felrzóaó & u.. 1 1 . Feleló§ §zfít€d6: Moh& Müály


