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Ujéai fugörttő
A raúszallá[tás óta e{te[t Űőszafra[att nnn csupán potitftai

és gaad,aságí raúszerfm{ioá[toz*t nq. fu{qváttazot+ wrruk
hiní bzett tísatebtiirl&is.

E eno fuatifus jogóIknanff an ne*lint, óíkry o Qáro fu.afr nan
rsafra jagffitt frűIau eaáEes&ali frmen &őtefuettsé8&.ket
ís. futíní kett ő iB úL t $ f oga bn

!{a a reafitásofrat lesszüfr lfrydeúe és Jeliű{tóffisajót
eírhefi flornuíínfut, rájaíid"ft, frogy l,riflíarua1íffi,fuifr vntnafr
Aű ái és jó tukj lons ág aí ís.

A.a éa utoísó mpjaűan ,ú{qr" tetajífta j,óiníu[atmfut, a
rossainluÍaamfutt, az aeínhy ein{*, aa admáEtetatqeíníE*,
a tíszte{*iinfr*, aa bígységia^fr*. f4ysz,ózla{ sz átroÁi* Kész*ihlk
sajtít nwgnfrót, sajtt nwpnfuaft Dónt* eImíníaúL fragy njót
tnb{qeu,fra ttnltatója narc 6íIrgír et,.

fa eK a sz ótruíiís o frwn aup án p hz 6 at n ótnűí Fwtó a k
Wónotn ninía uage{í k froaufu frog! ttb kqúEí\ a truttatója

ajó irányfu 6í(qiatt
Kúwinon, hogy 6éfresség6at és jó qé.szs$6al éS'-tafr!

XiutíruLaÉaím uagdeí kfrosna(aúmeryű m gaadag 6 o t,
{og új étl*!

Súnta ferenc
pofiárrester



A Ríver Band fellépóso a
Faluházbrrn

D:celnber 15-én lépett fel a csengelei FalulilázbaíI a szegedi River
Bgrd zenekaf. A ryerekek - óvodások és iskolások - már na5lon
lzrtak a mrlsort. Igaz, erlrlig még nern ismertilk óket, de elózetesen
rneg rudhrk néali bemutatkozó vida}kazettÁjuka! mely megrryerte
tetszésünket,

A konceÉ elsósorban glerrnekeknek szóit, isme,rt gyermekdalokat,
karácsonyi dallamokat, megzenésitett verseket adíak eló,

A zerrekar tagiai fiatal pedagógusok, íry kelló pedagógili körül-
tekintéssel állithatták Ossze majdnem e5, órá,s repertoarjukat.

Ez a ropke 60 perc felejthetetlerr élínefi},t nyujtott gyerrnekeinknek.
Az óvodások nevében szerebrék köszönetet mondanj a koncert meg-
szervezesééít az álíalános iskola diárkOnkormán;zatának!

Mészírros Aíanka

a,\,AlARNAPTAR
A tist& a Kercskefulnú Étetat ,.l* &, lg csak azokat a

t tixbokd tgtdjuh kőNűW gni* gbbm, is megjelealek Áz uddohétt
felelősségd nem lad nh vóllalní Célszeú a pdsbl megeliízően c
helyi Pafuúrmas,teti Eiv&alt teletonon felhívní mefl eglan vásbok
ebnuadh&aak

Á röviáűések felaldása oák-ors4ógos lillú- é§ kirakó vós&, ok-
országos kirúó vtlsfu, bvbúcsúvtisb, os*-országas seflé§- é§

hiraké vásór, o&msaigos állúyásfu, kv-Wavósb, üv-frtnqi
tltísfu, R-tégisápdafu, aruutóvúsfu, kjv*-özt*i jfumlt vú.sfu

Jauuár 1. (hétfó): Putnok - olik.
Janrár 2. (kedd): CeglM - oq Eger - ok, Tiszaluc - oák.
Janrrár 3. (srerda): Eger - ok, Mskolc - oák es osk.
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Janrrár 4. (csüíórtök); Eger - ok, Ónoa - oat, Óza - oa Pecs - R,
Vésztó - oák.

Janrrár §. (pártek); Hó&neóvásfulrely - oár, Mekolc - oh Ózd -
oá,, Péc§ - R.

Janrrár 6. (szombaú): Abony - oá, Békéscsaba - oák, Deb,fecfíl -
av, Eger - av, F{aldriszoboszló - ok, Kecskeínét - ok és §v, Komló -
túk es av, tvíagyarí,&rdor - oá<, Miskolc - av, ÓlÁ - ok, Pécs - oák és

R, Siófok-Kiliü - av.
JanrrÁr 7. (vasárrurp): Debrcc€í, - aq Eger - av, Gyór - av, Flaj&i-

szobo§zló - ok, Hódmezövásártrely , av, Iásza$h - oák, Kapowár -

oak, Kecskemét - üv é§ av, Kishmlralas - oák és av és kv, Kistelek -

oák, Lajosmizse - av, Miskolc - av, Nyíreryháza - av, Pecr - ok és R
és av, §iófok-Kiliü - av, Szente§ - oá, §zolnok - av, Tiszakéc§ke - av.

Janrár t. (hétfó); Csongrád - oá.

Jaurrár 9. (kedd): Eger - ok.
Janrér 10. (srerda): Csoííls - oák. Eger - ok, Mezöcsá - oák,

Miskolc - osk.
Janrrár 11. (csütöríSk): Eger - ok, Mezókövesd - oá,

Janrrár 12. (peníek); Mskolc - ok, §ásd - oák.
Janrrár 13. (srombat): Debrecen - av, Dévavártya - oálg Eger - av,

Iíajdrlsmbosáó - ok, Jászberény - oák, Kadarkut - ok, Kecskemét - ok
és §v, Mskolc - av, Pécs ok ér aq Siófok-Kiliti - av.

Janrár 14. (vasfutap): Balassagyamlat - av, Deb,recerr - av, Du-
nartjváros - oák, Eger - av, Ftrajdrlszoboszló - olq H&nezóvásáíhely -

av, Jászdóxa - oák, Kaposvár - ok, Kecskemét - üv és §v, Merz-
iegpryó - ok, Mskolc - av, Naryk6rOs - av, Nyiresdui,za - av, Pásdó -

oálr, Pécs - oák és av, Siófok-Kitiü - av, §zentes - oálc" Smlnok - av,
Ttkökszentniklós - av.

Jáürrár 15. (héífó): Epek - oák, Szendó, oák.
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ilIí wan a skőű szoknya alatí?
II. rész

Az agressziütás nem jcllemző az angol autósolffa, rnert erról volt
alkalmam meggyózidni, amikor egr bérell kocsival érr is az utÁ:ra
merésdredtem, de enől majd később.

Nem irtam még london egréb hirességeiről, a Big Ben, a Tower,
a Trafalgar tel, e Parlünerrt é§ §ok má§ nevezete§§égról, melyekól a
kiváncsiak bármely útjköiryvból információkat szererlretnek, Szá-
momra a legszetrbnek megis London par{<jai túntek. Ffu aá irom, ho5l
}ratalma§ és kisebb parkok egész sora taláható az amury zsufoit
nagwrirosbar4 nem tulzrrk. Javaslonr az odalátogatólank, hogy a sok
bolyongas utÁn, az embertömeg, a ler,egó és a láradtság miaft, ha
megtajdul a fejük, akkor keresseírek ery parkot. ahol nem meglepő, ha
valaki leül vagy lefekszik a íür,e és leveü a cipójét, mert az arrgolok is
eá esinalják .

Sajnon pár nap nem elég london megismeréséhez, de élményekben
gaalagon inrlul trrrik tovább §kóeüba.

Londonból Edinbrrrghba e5, e.gész éjszakai buszozíseal si}e,íült
eljutni. Fklinbrrrgh egl csodálatot váme. Hivhátnánk a srelsóségek
v,ikosánák i§, Ha e turi§ia §éíá a váro§ban, akkor nagy meglepeté*ként
erlreü, ho$r minderr utcábarr szinte más és mas koóarr éreáeti magá1.
Kepzeljék el, a város közepen (!) ery hegen van a várog bUs*esége,
az eclilrburpüi vár- Ez kófulbetül o1yá4 miílthÁ Szegederr a Szécherlvi
téren lernre egy heg;r a tetején ery várral. Itt töítfu! hory elószór
hallottunk ma5lar szót. Az esnt utcirrr séülhmk, amikor előttürk
magyarul szólalt meg valaki. Fürtelen meglepódésünkben csak arrrryit
tudfuú kinyögíti : "nra5ranrl beszelnek". N-íire a hölp hátrafordult és
epésen megjeryezfe; Mások is begzélhefuiek ma5arullo, majd
faftépnél hagyott bennürket. Ez rnlt az elsó találkoz{s ma5aokkal.
de rpnr a legszebb emlékü. Ké§óbb íalákoáunk egy kedves fiatal
párrat, akik bebizonyíiották, vanfiak kedves ma5,ar embe,rek is.

Körülbéliil egy hórr,apot töltöttilnk Edinburghban, Közben sikeíüJt
egy bérelt kocsival bejámi Skócia nagr részét, beleértve a lrjres i,och
Ness-i tavat is.
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J4 el is felejtettenr: a l,oclr Ness-i szörny Udvödi a Kónika olvasóit,
de sajnos riportot nern fudtaín ké§ziteni rzele, mert siekrie kellett a
postára.

§orrdolom felrrrerttlt a kérdés, hory milyerr vüÉtni az uttest bal
oldalín? Minden félelmern ellenére solrkal mirrt vártam.

tIá {á mondom, jón magától, alckor nern hiszem, ho5t
tűmaryardráam, de ez térrylq igaz. Problémát csak a vátó
*"gtalále"u okoáa" hisrcrr hiába ketestem a jobb übam meüett
mna6 tutrOt volt. A pedálok és az ún. kezeló szervek pedig ugan-
úp "állnak" .

naiúureh 
"tán 

Skye szigetere merrt0nk, e5r kis faluba: Kyleakinba"
A falu talán kisebb, mirrt Csengele. Volt két templom, e5r iskola és

három pub tltuFsóözó). A pubokban mindeírütt találháó unegép,
bilifuda§áal, ameüyen állandóarr ját§zanat, edrt a heíyieknek elég jól
me5r a játék. Ezt magam is tapasáalhattam, amikor hossras úszolás
uUn jatsmttam e§' mecc§et a leg5lengeb,rrek @sm csak a jálékban)

kirrézó srápcal, és csak a srerencse mentett meg a c§rlfos vereségtól,

A szigeterr a helyielcnek neryr sok munkalehetósegOk vgl A földet

nem leÉet múrrclni az idójárás miat! mebre jellemzó, hory a nyár
rrem tul nreleg, a tél nem tril hideg, és sokat esik az e§ó. Tááí nincs

zoldség-§.ttmolcs termesdés, mindEnt külfóIdról hozlrk b€. Esredül
a rideg állattartáe a jellemzö, me.tt a sok esó szép és dtlsfrvl legelóket

öntöz, áol §zabadon legelrrek a birlcák és a vörös hossá§zönl tehenek

Qásd a cimlapo,rr rzetptó képet)' 
Dolgoáatrak a helyiek, mint halárzok, vagi a kornporT, me§ ahiiszi

az auaókat a "Fölehe", vas/ a hldoí\ mely azért epült, íí}eít nagy

forgalom esetérr torlódások voliak a kompnál. Az u-t,olsó mrrrrkale-

heiOseg az idegerrforgalom, sállodák, prrziók, stb. voltak.

Mi f §zá'lbdában dolgozhrrik, atrol alkalmunk nyilt össrehasorrlitani
a magyar és a helyi áeleket, étkezési szokásokat. lla nem részletezeín

ffil aáo§oka! elég csak annyit kijelentenem: a mas.ar kosá so}í{al

iobb szinte mind€n teklntetberu külsó,íe, izviUgtarl stb. TalÁn csak
-róban 

n raraduIrk el, hory kint nenr hasrrának állati zsírt a fózés-

sütéshez .

Volt szercnc§ém megisrnemi a hetyr focit is. Salnos eryetlen al-
kaíonl kivételév,el érr mindig dolgoztam a mérkőzkek idópontjábar,,



rle ez az ery meccs elég is volt amqhog megmutas§4 mi a kUlOnbség
a magvar mentaliás és a Lilttbldi közötí. A meccs elején ''mi'' szerer,-
iünic rtzetést (teljesen véletlenül nekem sikerült betal.{rlni a kapuba),
de a végén 3:2-re kikaptrrrik. Furcsa volt lábri, alrogy a nálam, sokkal
idósebbek a 92. pe.rcberr is hajtottak, roharrtak. N'íaryar pályákon rit-
kifl lát}rató lurrcialsággal játszott a két csapat.Vrrlt a játékoxokban
T'|jZ| Ez az, aíni véleményem szerint hiáryzik va5l csak ritkárr
tapasztalhaló a ma$lar játékosokbarr, Érdekesség, ho$l ez jeüemző a
snrrkolóka is, Kis gyerekeket csak valamely naryobb csapat mezeberr
leher látni. Úgy hordják a mezeket. mint nri a polókat.

A he}yi fiaíalok egyik firrcsasága; szinte mindefi dohánlzik és
iszik!!! Heterrte kapnak fizetést, amit árltalában a fizetésrrapon (hétfrn)
majdnem el is isanak, a maradékol pedig a hét tóbbi napj&L Mvel a
kómyékerr nem tű sok a sáralioási lehetóség, hiszerr csak a
pubokbarr volt disco, aá hisrem ez nem meglepó" hiszen szabadidejük
na5t reszet a pubokban töltik. (A legközetebbi moá 80 mértbidre varr
(128 krrD, tehát üla-vi§§za 160 nérfbldet (256 lon) kell megtermiük
egy filmért .

Gondolom §okakban tblrnerül a kérdés: skótok-e a skótok? A vá-
]asz: nern!

Az elején firrcsa volt az a segítőkészség, örrzetlerrség" amit ott
tapasztalhmk, ellentétben a maryarorságival. Az ernberek barát
s,ágosak, kedves€k és nem nevetnek ki, ha nem beszélsz jól arrgolrrl,
Báí ald jól be§zél angolul, az se bidos" hogy megérti a skót ájsólést.
Te§esen más, mint amit akár ittlron tarrul vary akár Londonbarr hall az
ember. Hosmi hónapok keilettek ahho4 hogy a ffilílnk rááljon ene a
ájszólásra,

Nem irtam még e$l rr.r$lon fontos dologról, amit a félév tapasz-
talataiból értettii,rrk meg. Amüor kierkeutünk a magyarorsá8i vad
roliarrásból (értsd: perrz utárri roharuís, munkahelyi, megélhetesi
problémák), furcsa volt az a nlnrgalom, melyet az tapasztalhat meg
akinek siker{rlt hosszab ideig élni ott. Késóbb rájöttilnk, miért nem
kell nrindenk-irrek a $rrzt hajszolrú, évekig spórolni, ha sá}ksége varr
va]amire.

Mindenki (!) megvehet mindent, amit csak akar részletre, kivéve
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lakástT,ag hízat, meít egl ház kb. 50.000-80.000 font, és ezzel

szemhen nagyon olcsón lehet bérelni laká§t-

Pár példa a lehetóségelröl: heti 2-8 fonttért Mrmilyerr rnűszaki

cilr&et, va$, heü 12-15 fonttért mfu (ió) hasaúlt autót, vag5r heti 20

tbnttért már rij autót lehei vásárolni. Ehez természeúesen szükséges

betekinterriirrik az ottani állaekeresetekbe. Átlagosan heti kb. 200-400

tbntot keresnek e neín m€a§ r.égzetiségüek, de persze van aki eryrél

sokkal kevesebtret es van aki gokkal többet keres hetente,

Sokar utazhrrrk autóttoppai és megismerte&ünk érdekes embe-

rekkel. Egr fffi pelá{ul heti 2000-2500 fontot (!) keresett ó csináta
e5, 5 csiltagos szálloda kommuniká,ciós rerrdszerct,
-A 

reszletfehetelek nem olyarrok, mint itthon. ütt nern kell kamatot

frzetrri, sót a rragrobb tételeknél (brttor stb.) akár jóvóre is elkezrlheterl

a törlesztést és isak a tényleges árat kell kifizefuied, nem a l,S-szere-

§et, íninl itthon. Fertze eá csak azért teheük meg, meft az inflació
alacsorly.

Gondolom o fent emlltett példák is muiatjÉrk, lrogy teljesen más

életszinvonalon és életfblfbgas szennt élnek (élhetrrek) ott az embe-

rek. Nem véletlerq hogy bár euópalakrralt tartjuk óket, mégis teljesen

ktlönbözó gondolkodásúak, mint az ráűag euro,pai ernber. Sót. Néha
buukék is e,fre. Eá jelzi, hogr megóriáek pár hagvomanyt.

Például Anglilíban (e§ Skocübaíl is) a hideg- és melegvlz lliilön
csapból fotyik, ami elég zavaó, ha lbgat va5, kezet mos az ember,

mert va5, leforrázod magad va5t lehűtOd .

A koáekedésük is idetartozih de a mértékegrségekben is kulon_

bömek, és még sok olymr apróságpellyel jeizik: Ók mások. Mindezek
ellenéft beímeín csak kellemes eínlékek maradtak meg az embereloól.

Nem lehet nem imi a skót táj szepségeiról, A hatalmas heryekől
nrelyek egirmást erit, a ryönyörü zöld frról, a mókrów hossaiszóíú
vOrós tehenekról, a esodálatosarr tiszüa leregóról, a ryakori esóról,

Azt, hogr Skociába tévedt a nrri§ta, ógtö,íl eszrevesá a hatalmas
hegyekr,5l, rnelyeket átalábarr elfednek az álandóarr gomolpó vadkék
feilúk, a grakori esők. Nem szabad kihás.lli a felsorolásból a

fantnszlikusan uép és szinekben gazdag savárványokat, amelyek
rerrdktvű gyakoriaii a sok egózés rniatt .

Az egész félév g5,0ny6ü és felejthetetlerr volt, de útbarr hazafelé a
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repüón (nenr lelret összehaoonüIani a 2,5 óra lepülóutat a 1,5 napos
buszoással) jó volt végre marym §át hflllani, magyar rljságot olvasni
e§ HAZAJÖNNI!!!

Utóirat; }Iogy mi a címben feltett kérdésre a váa§d Nos, min-
denki fantáaiájára bizom a megfejtést.

Heim Tamás

Focista §zezorrráró

A hsluIfrI narn r6rn(Wftkn!"

Decembe.r t7-én tartotta vezonzitrőjű a csengelei focicsapat az
Öregnralom verrdéglőberr. A labdanrgók nem nás/ ererrye lehet a
pontosság, mert közel háromneryedórás késéssel kezdfiött a 6rülés.

Az ószi szezont Kurr-Szabó Tibor elrrok-xlzö értékelte, Mint el-
mondta" me$re IIL oszályü csapattal kezdtek eg5rel magasabb
osáálybarr. A II. oszályba k€rülé§ váíatlanul érintette a csengelei
tbcistakat, és löleg az ifi csapat miatt válaltak el a ferrtebb kerülést.
IIa nern $löngül a játéko§ állomarry, harrem javul, alikor berur rnarad-
haírrak, "a helyzet nem remén5,,telen'|!

A 15 játsmtt merkőresMl 3-at megnyertek, i l-et eivetátettek es 1

öntetlen lett. Ezzel 10 pntot a:íffeúek és az utolsó, ló. helyen
á.,lhak. A gólarány 22:34.

Régi szokás, hogl a kimagasló eredményeket eléró sportolókat
koszontik. A srnzon legjobb játékosa és gólkirálya Muhel Antal leit,
aki 19 gólt lótt a osapat 22-jétÁl.'. A legszorgalmasabb focistá elisms,
rest l)orogi András kapta. Citromdtjas most setrki sern lett. Az edzó
megemlékezett még Korom Tiborról is, aki uglan nagvszáju
emberkéni ismer! de tóreidezóként sokai seglteti azért, hop6r ne
legyenek tntranyok a palyánál.

A lakiarugók jarruar 28-án kezdik nieg a táva§zi szemrrra való tbl-
késáüést ér márciu§ 10-én folytatjak a bajnokságot,

A gyúlést a §old-M Kft. átal szporrmrált ebetl árta,
tVI.M.
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A ***dlfennúaoúás cseng*l*i
úörüóneúe (1[."ósr)

A rerrdfenníartás intézrrrényének kezdetei az l700-as évek elejére
nyúirrak üsszr. Cserrgele pusaa ekkor Szeged város birtoka volt
(egészen l950-ig). A városi órök, hajduk é§ börtönóíök felüryelóje a
városi kapi!í,rry volt, ákit a szegedi belsó tanács iágiai közül
valasáottak. l732-b€n a vrirosi kapitarry alá l hadnasy és 3 h4idu
(satrapa) í,artozott. 1745-ó§ és l752-es adat szerint a vfuosi
rendészethez 5 mezóór és sálőcgósz is tartozott, akik a város
meprnúvelt hatánára felügyeltek. l752-berr 5-rc, majd 178ó-ban 1l
l-ór-e erttelkedett a hajdúk szárna. A városi kapitárry hivatala 1770 után
aiala-rlt ki- A hivatal személrzete 1?80-ban a kOvetkezókMl álit: 1

varosi kaptiriny, Z hadnagy és 2 rendbiztos. A rendbtáosok a
pusztatiiró elnevezest is vi§elték. Aláiuk volt rendelve ó lovas
nyargaló (másképp pusztázO lovas, persecutor). A pusztázók létsáma
l ]88-ra 10 tóre nótt,

i8i3-barr Paróetich Györry királyi biáos a rendészeti személyzet
átszervezesét rendelte el. Felsótanyán - ahová Cserrgele pusáa is
tartozott - három kapitany és pusáázóik vig5rááak a rendre. Szeged
kiilterttletén ebben az idószakban ryakoriak voitak a rablótámadasok.
ezert a városi tarrács allarrdóarr növelíe a rendfermtartó személyzet
létsziínáí. l82?-re már 24 hajdút atkalmaziak, de ez a sám folyton
emelkedett. Az alkapitána hivatal fö feladata a Szegedhez tartozo
puszták ellenórzese voli, és 62 alkapiüny szenréblesen is kijárt a
sállrársolcra. l848-ra az alkapitány elnevezés pusáai kapitányra
vaitozott. Ez évben már 14 pusárázó lovas tartozott irarryííása alá. [1]

Az 1848/49-es szabadsághare leveése uán ugyan újjászerveáék a
pusztáói smlgálaiot. Felvettek 20 fót erre a cé|íq de azok
tbg5ivertelenül voltak kérrytelen eliátri a szolgálatot, mivel a fbgyverek
be voitak gy{ijwe. [2] A nary kite{edéeü tanyavilágban egre tobb
lett a bujdosó hon,édek, §zökött k&tonák, betyárok sáma. A fegyver
nélinrli prrtzíázók nern nrertek fellépni velttk szemben. 1850 tavasától,
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megkezdődött a honv,fiek erőszakos besoroá.§a a csá§ári hadseregbe,
növelve eizel a be$áréletbe kanyszerüók sánrát. A pusz,lákon o§,arr
viszonyok alat.aítak ki, hogy azok már a rendferrrrtarás csődjét
ntutatták.

l850-ben feláütottái a csiiszif,i és kiráiyi csendórséget. Szeged
városa a 6. ezred szolnoki sámypararresnokságáihoz tartozott. [3] Ez
ev októberében a pusztázókat alájuk rendelték, de iryekeztek önálló
akciókat szervemi. A követkeó élTe a c§endóíök é§ pu§ztáák kömtt
olyarr mély ellentét alÁrllt ki, hogr 1851, ol,1óber l3-án n kerttleü
1Óispán megsziirrlette a pusztázók működését. Ett61 kezdve Szeged

hllterületét csak a csendórség eilerrőrirte, miátal a közbiáon§ag a
korábbirrál is rogszabb lett. [4] Becslések sz€rint a szegedi pusáákon
ekkor 20-25 csendőr tevékenykedett. [5]

1853 februaí elejérr FIarbnarm tábornok a szegedi háláíban 10

helyen .{.üttaaott fel órséget, 10-10 fóvel. [ó] Errrrek hatatfua ez év
őszere elfogadhatóvá valt a kOzbiztonság. 1853 után mri.,r ritkárr.rk
sáínitottak a nagyobb rablások, allatlopások. Az ostromáIlapot 1854
ápriÜsábarr az egász orság terUletén fireg§zürt. A bef_várok már csak
kisebb lopasokat mertek elkövetrri, mert a tarryai gazdák egyre
iöbb§zöí §zállták veluk szembe.

A megszirrró csendórség helyébe a városi tanács 186i-ben újra 20
pusáázót vett fel, majd a létsám 30-ra ernelkedett, [7] Ezel a
közrendészet újra a város hata§köébe került. A pusztáák ságoruan
elierróriáek a legeltetó pá,sztorokat és kisebb mulasztásokért is hat
helysdrri korbácsütést sarbhattak ki. A következó évtól a köóirtorrsfu
újra $rerrgülni kezdett, e$rre több vonairablá,§t követtek el. l864,tő1
ugyarr megfogyatkozott a betyarok sáma" de l8ó8-ban újra
megszaporodott a vorratrablások sárna. 1868. november l4-én
Cserrgele puszla közeiében, Péteri pusztán (ma;Pámorrsora) zrjlott le
sinlelszede§es, de sikertelerr vorr,atrablás. Ugrarritt 1868. december 8-

arr Rózsa Siurdor ég 5 tiá$a §iklatott ki egy Szeged felé kördeke1ő
l,orratot. A rablás itt sern sikerült, mert a szerelvényerr utaá katoruák

t{izére vigsza kellett vonulniuk [8] Ery 1962-es szalcdolgozat 1gy a:
"Ezen a teíületen [&ngelétl - Á szerző] egletelen csárda úllntt, ahol
Rázsa Sándor sűán me§ordalt. Ea a csárda a kiskunmajsai határ
lelé volt, ffióst a HoníóglflIás Tsz kazpontja um a helllétt. Ití veszéIy
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idején jeleztek is a betyámak. Ha nem volt semmi baj, akkor a
latustorfa h volt engedve a vödörrel egt}tí. Ea azonban hívatlan
és kellemetlen látogató akadt, teszem azt csendőrök, akkor az üres
,ödör a magasba lendak az ostorJával egfift. Ilyefil@l a beryár
elponott tlgt, hog] üthettéft boml a nyomát." [9]

A megromlott koáiztotuág hebrreálütására az 1868:XXXIL
törvérrycilck felhatalmazása alapjarr a belt$,miniszter hrályi biztost
küldött ki az Alfoldre. Gróf Ráday Gedeon 1869. janu& elején kezdte
meg müködését Szegederr. Sikereket ért el, §áíno§ bűnözót lefogatott,

de tulkapá,sai miatt sokarr birálták. Terékerrységét 1872, október 3l,
eíl feje*e be, kózínegrryug\a§t keltve. I l 1]

l8?2-ben Felsótanyára - melyhez Cserrgele is tartozott - elemi
közigazgatási teendóket ig ellátó külterületi rprrdóóiáost telepítettek.

Iíanyiü{§a alá tartoáak a külterüeti lovasíendóók. l873-ban 20
fób5l r884-ben 28 fóból ált Szeged külter{tleti rendörsége, A
t66zi8az,8atÁri munka teraletérr jelentkezö űlterheltség miaít 1899-beil
a rendóóiáos mellé egl segédrendóóiáost helyeáek. I 12]

l881-ben létrehozták 8 masiaí királyi cserrdórsége! azonban az
illetékességc a város teíüetére nem terjedt ki, Szeged város 1883-ben
és 189_]-barr is kérte §reged tanyavilágába való beveretését, de erre

nem keritlt §or. I13]
l889-ben Felsókö4ponton (ma: BalÁstya) kozigazgatási koryontot

hoztak létre, Ez magában foglalt - tObb más mellett , ep rerrd&biáosi
iakot és lovasrerrdóri laktarryát it. [14]

A Taírá§sködár§aság ldkiáltá§a utáíl 1 9 1 9, márciut 2&án Szegederr

is léirejött a karhatalom. Tagiai a volt ceendórség, rerrdórseg és

határre,rrdónég képviselói lettek, de volták köátttük trurvgrcll
munkások is. A palarrcsnok Heffirer Károly lett.llsJ A Sregedról
1919. március 26-án é§ 2?-en elüvomtt Vöós Örség erységeiból,
rerrdórokból es önkéntesekböl srerveódött a felsótanyai Votos Önég.
Ermek pararrcsnoka Deyer József lett. Ery ismeretlen dáh]ínl
uReggeü jelentes" szmint Cserrgelén l0 szenély teljeslteti vórösóri
sznlgálatot. [ 16] Név szerint i§mert cserrgelei vöósór volt Balogh
Inrre ée Baloglr Mhály. [1?] A módos parasáoktól - emes/§zeí
önkerryeserr - rekvirálak, Juniusban 65 q üsztet osáottak lci
Felsóiarylán. ÜIdöáék a lfuck€f,e§kedelmet, az élelmiszer csernpészést
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es a tiltott állatvágásokat. [l8] Smged külterületén 3úlius hónap
végéig mükOdott a tarrácsi rerrdszer. [ 1 9]

MolnárMhály

Fonások:

pJ Szeged tórténete 2, (1ó8ő-lu9) §zeged I9E5) P.54&550.
[2J Sl?ged firténete 3. (a9-I9l9) §zeged 1991) 25.p.

[3] i.n. 2ó,p,

{q 
'.n. 

5ó9-570.
{5J i.m. 570.p. l2. tz.jeryat
lóI l.n. 572.p.

[7J i,n. 57ó.p.

[8J l.m 578.p,

[9J Török Ferenené: Csengele fbl,dművelésénekfejládése régen és napjaninkban
('Ezakdol4ozaL 1 9d2) 3.p.

fio] Szegel tórténete 3, (Ia&I9]9) (s^eged l99I) 579.p.

P I] l.u. 582.p.

P 2] i.n. p,ó82-ó83.

[I3J i.n. ő84. p.
[] 4] ln. ö89.p,

P 5] i,n. 896.p.

IóJ r.m.904.p,
P 7J Mint a [9J sztlmú, de 9. p.

P8J SzegetJ Elrténete 3. Q849-I919) §zaged ]99I) 903.p.

{l9] i.n. 90ó,p.

rál4házi hirel<
A fiatalok és felrróttek részére meghírdetett tánctanfolyamra elegendő
jelaíkeó íé§ztvevó g;ólt ossze, í5l janufo 13-tó1 megkezdódnek az
oktd&oh Aki meg eartrirn szeretne jelentkezrri, azt is sávesen vá{uk|

Lantosné Horváth ]rtón
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Reitvórry

Otrtóber l-jcrn ünnepcljiik crt a nrpot. tla meg akarod fudni,
hogr melyik ünrtep ez, írkkör tiilt§d ki a, ábnit és a függaileg§|
sorhan nregkapod a megfejtést!

\,,'j,zszintes: 1, Ó irta a l,égy jó mindhalálig cimii regenyt (vezeleknév),

2. Ebberr a sziuntnlrnazba csak ezek varuvrt: poziüv egesz szinitrk es

nulla. 3, .AJomrnagban lévő elemi részegske. 4, Dunantúli mészkó-
hegység. 5- Nem sötét. 6. Nrlvember 2'7,én van a néwrapia, ?, r\nglia
iöváro§a, S. Nepdaigyújtó volt 1vezetéknév) 9, í-lvod-l nénetül.
10. E5y irálretül, 1l- Az ABC elsó betűje. 12. Iosdor vegyjele,
1_] . ;tlírrrri;a nértékeg"5lsegg. 14. Ebbeíl a mesében szerepel a

csirdairirnpa.
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HIRDETESEK
Eladó kettö }800 m2-es hobbitelek a labdanigópálya melleft"

Érdeklődni lehet Apró Jánosnál a Csengele tanya 503. §zóm alatt
(konzervglár m e lle tt).

Eladó pelenlrárós 5terelrágy (irányár t000 Ft), sréíszerelheíó
alumínium fótiasáúor ráz 16 borüval (inilnyár §0.000 Ft),
Ugranitt öiző-védő mtmléra kiválóan alkalmas németjulásr
kiskusk kaphatók!

Rényi Lásrló
Csengele, F'elszabadulás u. 17. CD386 121

Eladó sámltógéphez való 1 db VT-2140(l somyomtató (12.000 Ft) és

2 clb Phiiips mono monitor (5.500 rt/db). Erdeklódni lehet Vigh
,{ttila palackozott ital boltjában (elefon: 386 063).

GyeteQCnéhok, aJózdékok, kön7vek, fttllönbözlí téméJít kereterptí képek,

|dt miní asptgdlyoufr Tv4§úalak és vtrógáIlványotr kaphalók a
Pr es s zó ne lll íl vir ógb olmmb an,

N av ákn é llízbóry ó Erzs éb a

Táp-ta}armány tfit§kÉdt§€net épitőanyag án§iti§§al bóvitettem"
10 q ícleífr vásárlás esetón Csengele területén dijtalan házhozsálli{rás!

Baran$ Józseí terestedó
Csengelg Arany J. u 1.

sstó 0il4 rádtófr06-60/4t0 6?t

Bttleníls IFÁ-va! sódeí szóIlfrlj,st vóIIalnE: L I a0 FVm3 , Érdeküídnt khet
Csókást Zolrónnál a Crelgek, Fel§ubadslá,§ * I5/A. góm ah# vagl a
386 í73 íebfonon

Családi esanérryeke (lakodalom, ballasB§ stb.) 220 Volfial működó
hiltókocsit lehet bérelni Cgókixi Lászlótól a Csengela Petőii u.20, szfun

alatt. Telefon: 386 082.



- 16-

Válalom fotó és videó felvételek késdtését (esküvók, lakodátmak,
családi aremáryek stb,). Fotó cilfteket ánrsitok. §zínes amatórfilm
kidr-rlgoirás 1 nap alatt 22 Fl/kép áron.

Nacsa Jáno§né
Kisielek, Kossuth u. 34. sám

a 364 54l

§imson kipufogók és e5éb Simson alkatrészek, valamint ETZ l50 és
ÉTZ 15 l rrrotorkeékpá,rolJroz kiputirgók a bolti ánúl olcsóbbarr
kaphatók a gyártónál:

Varga Mháy lakatosnÁ
Kistelek Tarrya 345.száín

8 reo rsr

Minderr tipusri szivat§nl javiíását, továbbá háá.iji gépekhez vaió
alkafuészek §ártrá§át (fogaskerék stb,) válalom. PB-gáz szabványos
csatlakom Sirkölóhöz sib.) állandóan kapható.

Dérres Baláz§ vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u. 3. sáín

t 386 0l7

Gararrcia tblelósség-, casco-, lakás- és va6lonbidosítá§t köthet
Csengelén, Részietes tájékoáatóval állrrk a üsdelt üg5ifelek rendel-
kezésére.

Sitli lajosné
a 38ó 044

A c§{ügd{i Pdgá(óí cropott tfuogacllinú,
hri.fits l&z.í E gid.rró lrpjs

Kia{ia é rckszor<xt{i& cs€útelei Polg&ör csopoít Felelö§ kiadó: Klrc§ora Pér§
§zgt€sáóiég: Cíftryele, Febzabaórlfu u..11. Fel€t6í e€.k€§á6: MoIa& Mih;§


