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Orukormányzati ülés
1996. Jebruár 5-én tartofta saron köyetkező alését a csengelei

önkormámmt.
Á két ö koní}ál+Eati t}lés lrl)zött ujnz bearltuk a páI7aaltot a

Csengrb-Kiskunmajsa assztkötő út megépltésére,4 Csongrád
negni 2327 m smkasg 5a oÁ-át szeretnénk kiépíteni ebhen az élhen,
a násik.felét pedig a ktrletkezó éyben. Kiskunmajsa is ig/ adta be a
pályáaatot. ,4: 50 9'o bruttó 25 millió foint, melyből az
ünkormámzatnak 9 nilliót kell biztósítanid, ha a Jnlyómtot eltqnr-
jük. Em€lletí rewezzük 1-2 utcbnk a betonozását is, temészetesen
a lako s s ág hozzáj áru lasóual.

Áz Önkotm(ulrat megkapta az államtóí a köItségvetés sarak-
sitmail mefi: az 1995-ös áihez |isaolryifua nem nagnn bővttlt.
1995-ben Ba összes tárnogatás és bevétel 53.608.684 Ft yolt, ez
t996-batz 54.ó38.216 I?t. Ezekből a szitmok-ból látható, hogl az
ullam a ftb. 2,r-30 9iras in!ációra össz{sen 1,049,5-12 Ft-ot
bfutosííott. Ez uaga után v,onja a szigoni takarékosságot.

Á /enti össaeg lre íartahnazza a t&sadalombiztosttás által adott
pénzí, a fogawosnak és a véd(mőnek adoft nmogatast.

,1z t 906-os költséqvetés alapelosztása rugl vornlakban {nely
t., nn é s:ct( s ? n n é g váttozhat) :

?olgúrmesurt Hiratal lő.000,000 Ft
Polgánn. Hiv. nükötlési lehdataira és tartalékra 15.I58.000 Ft
,4ttalnnos l-rkota és (hoda 23.000.000 Ft

Á teswleti ülósen Csengele klltertlletének szabátyozási vlzsgá-
latáról és progzcrnjáróI tájékoztatást adtak Hettyák Jmre és Tasi
Júnos oklepeles építészmérfröftark" Hangsúlvoznk, hogl e terv nélftul
épitési engedély lakoft furt]ktan kh,tJl nem adható hi, amely alég
komoly dolgokat yon ffiaqa után, ffiind a lakosságnál, mind a
htvatalndl. A terv ;foglalkozik az új szeméttelep hefuével. a hamok-
bányawl, a belteri]tet nög,eket!ésével stb.
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,4 testíllet hatarozatot hozott arra, hogl pályizatot kell kilrni az
,,ilnlanos Isknla igazgatói állasára, amefuet a Művelfulési KözlW-
be n ke lI megj elente tni.

.4 képviselő-tes$]let több atftalommal foglalkozoft a /alunkbtm
múkótlő \,ízmíl ttzzmeltetéséyel és a kisteleki Köz aemi §mlgáható
Kít rug mértékű víallj emelésével. A vízmű üzerneheréséle

ryilyázatot lrtunk bi és a benyijtott páIyázatok kaztl a kisteleki
Gázépszer Kjt ajtlntatát fogadwk el. Á jelenlegi víztlíj 39 Ft+J2 Yó

,1re, ,qz i}zemeltető az Önhonúnymtnak a 39 Ft-Ml 4 Ft-ot
isszatéit, tinit elk lönltett számtán keeetve Jejlesztésre va&l
e s etle 8?s nagyobb m eghibásodás javltására hivánunk lelhasmáhi.

Dénes Bahzs
képvisélő

ráuhea hfuek
.A, F aluház az alábbi n5.itvaíartási idók szerint iizemel :

Hóífű 17-19 NéInetrrye,lvtanfolyarrr
17-22 Asztalitenisz és biliórd

Kedd ti- 1ó Köín^itár
Srerda 18-20 §zabás-varrástarrfolyarrr

18-22 ,A§áalitenisz és büárd
Csütörtök 8-16 Könyvtff

l?-19 Néptanc
l'7,21 Asszrnvkórus ós citerazenekar
l9-2l Röplabda

Pérrtck 13- 17 Társa§tárc gyerekeknek
Smmbaí 13-17 Tmsastáncfelnőtteknek(trrétheíente)

Lantosné Horváth lren
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A szentefré{ete X. rész

§rsní l}alárs pűsp)k a korai kereszterrység srerrtje, akinek emléke-
rcte firyelenrre ntéllú ui,:,-"li+.i;,g,-u1 iiiararli ferur, Balázs örnrény
szllietégű, Sze.ba.sáe rrópe püspökké valasáotta a szentéleű i§út. Egr
hegln barlangbarr élt - vadáI,Iatok veíték köűi- kmen irbvította,
nv*óglítota a ráblzottakat, rnlg 31ó kOrul furicola helytartó polruilói
cl nenr hurcoltak. A böítönben töltött ,absága alatt is sokarr keresték
ibl- gyógnrlár*t remélve. Itt mentett íneg e§ titldokló giemreket is,
ípy l€ft a torokbajok elkni védős-aent. A legenda szerint vizbefojtas
átatí halálra ítélték. .{ Szent a parka én,e óvid álda§t mondott, aztán
a vizenjáwa a tó közepéíe merrt és kérte bíráit, hory istgrreikbe veteft
iúitel kovec*ék. tlatvarrot félíi elfogadia a kihivást és mind belefuliadt
a 1,lzbe, Utána ót is lefejezték.

Srent Dorott_va (l]óra} szúz vértarrü Cézlrreában született. Szép
sege, oÉossá3a. ahxltossága. ,rzűzi tl,rzta§ága és a bűntől való
.1óleltne kszlrsn:r+rt 1,o1t. Sapriiius elfogatta, megkJ.rroáatt4 de ő bátran
megvallotta hitét, éÉ meíu.rJrei jeg5.ese irarrti szerelmét, órömmel
v,agyik áz öíök tav&§z oí§zÁEirbe. lvíikor a vesáőhel5rre vitték, 'I'eotil

rétor csrlfolódva rnorrdt4 nrajd küldök rózsát és alrnát, }n megérkezik
jegyeséhez. f)ortrttya kérte a hóhért, hogy imádkoáassor1 megjelent
nehr egy kisfiü róz§ákkal és almakkal. Ö elkitlcite 't'eofilnak. Mikor
nregláiük, rragyorl nregrendiiltet rnert l'eb,nurban rózsát és a|rnát rnég
nem láttak" l'eofi.l tjrsail,{ü egótt és sokarr má,sok is kereszténle.kké,
siit vértanrrkká le"ltek §zent Dfua koz,trenjárasáta azJtn is csodÁk
történtek,

Bilbrt Srent Jrilia (.lullarma) apácq rendalapltó. Cuvillyben szü-
letett l751-ben paragá családból. Jltmborsága, ]steabe veteft hite
kiemelkedő volr. Huszonkét éves korában nilyos beteg iett megH-
nult, eközben vallási éIete. ebné$,illt na?onta áldozoa. Végtelen
türelsmmel Üselte a megpróbá.,1taíást, de igtehezett mások hasmóra
lenni. hgya köé gjljjlötte a gverekeket és katekizrrrusía olctatta óket.
Néháiy barátrójével és Váfir a§a vezeiétével - aki feütmerte, ho5,-
Jülia keg,,elemmel elhalmozott lélek - *ikerült létíehozíli árvaházüat,
iskoiílkat, §iit tátúiókepzót is. Vallási magatartásuk közeppontjában



-íe:us és ,\,íúria Szivének tisztelete dllí. 1804-ben a Slrlú Szív
ü.ln§p€n bérnságáb,1l cso,:lá.q rnódorr nreggtó$,ult. ElOljsrókéni
tekrnreiyes szimit alapitá"si hozrrti létre, Flíí,oklatóként tevékenlrkedett,
1} lig 1S ló-balt a \,,í"qpi§uit slavaival az ajkán rrreg}iall. 1969-ben
avattá-k szenlte.

Sr*nt Lidrina {T,ídis, l,,iviá} Schiedanrbru eg5rszeni családban srlt-
1eren i 3 80-ban. Renrlkíviili szep§sge mindenkit m€ávai ragadott,
\ükor s:*ilei fuizasságra alrarták kénysrerltetri. kijelentetie, hogy arra
,teri liitent: '|torzitsa el testét", hog_v nc legyen keróje. l39s-trerr sú|wos
ietegsegte e§ölt" daganátok ieptek ei á le§tét, Az akkori idtik
legh:resebt, orvosa kijelentette; na földi ru,li§n"k el kell némulrri
lsrennek it1 n1.{lvánvaló kezevel szemben". HriszJus szenvedésének
szettt]elése kőzbeft feltsmerte Lídia. hogv- mar ne.rn ó szenved. lmnem
}I.risztus szenved benne. Cyakralr reszesült nreruryei vígalztalásbarr.
,ir-arrgl,ala és a §nrzanya aild. I\,íenn;ei je5-.ese megajándékozLl
seblrelveivel. sligmaüzólt lett. A testi szenvedest tbkozta a lelki kln is.
sajat plélriirrosa és kivfurcsi láitlgatók tapi:rtatlrrr kérdéseilkel zerl,-
lat-ak. Betegágyalröz 1,1ít&\,on sokan ö7rhlöttek, papok és vilígiak,
elókelók es egysz,eriiek. Ö mirulenktn segített tesi-lelki tlolgai*,hm,
r-eltarur a jilv,ót, különösen a lelkialla$ltukra vilrigítolt rá.

Srcut Bcrnadett (Bernard) Lour,
rlestretl 184,4-tntr §nilótett, lrírt te§tveí
közüi a legidósebb. §züiei molnarok
r,ollrk- i858. febnrár 1!. és júüus 16,
kozött i8-szor jelent meg neki egy
iitiig1 aki kerte : "Irnadkozz á bujló_
st-lkert, ,. lvíondd meg a papoknk, ., itt
kap,ol,rát építsenek nekem. Körme.
netten jöjjenek ide,,. Menj. igyal a
t'oirasbÓl.,. " .,\ felszóüt&sra kaparrú kez-
,-lett a trarlang eljan és felfhkadt a víz,,
nrel5,,tól ruigi;orr sok uyóu5{thatatlan
Ltteg rrygdg vissan egószségét. A hetyi
P§rrl ale l|,,a eleir.rte a tarrulatlnrr lárrv
lat omasat ban ketelkedett. de "En vagrok
e Szepióteielr §l]getrüal-í§" 1iirl,rlatJ<.oz-
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iaíri.s rrün íarnogatla az egl,házi jor,áha$,as{, Bemadeti 18ó8_barr

belepetl az Iskola- es §rcretet-Nórerek kó:ze, iit rninden riIódon

rrr*gzrl,á:Cák. Ó készségge! és türelernrnel fogatlolt minde és lúkíl
nár;tt átte az tr,Imtzk. 7'udttt: ",4z nnber scmmi és ,semmije nints. ami
nt,.qn {slen aimdákc volira. " l !i79-ben hali meg. te§íe nem láiöii
rorniást, trla is eperr láüralr-l. 1933-barr avalük sllentté.

Sztnt t\'{áFás apostol. tskmioti -rúdng irelyett valasáottek a tizen-

keneclik a4xrxillltrak. lúsz ri is kezdettól ti;gva -1ezrrs tánitvíl,r:iá voit-

"A tönétw <zlaptls i§nerőjl, tisEía szivű, bolcs szelkmü, éles elmé.iű.

tarvicsadásbart me1dbntolt, bátor eg;éniség". Csodák iisérték az

utiarr. ílalalalior is hirdette kivegzóinek: "KereszténlTrek lenni a

iegj*rgyr:bb dicsóseg". 
Frarrró Kkolyné

Polgárőr közgyűlés
Február 2án üartoúta óves trörpyiilesét a Csengelei Prrlgáór

Csopcrt a T'aluhálban. Elősrór Kucsora Péter csopartvcr€íó
*nrlékezett vissra az ólmíllt évre. Legnaglobb eredménynek art
ítélt€ meg, hoRY* a belterltleíen nagi mértekben vi§srasxorultak a
betiirtsek §ajnos a prrlgárlirök köité is kerütek olyalr sremélye\
lkik rrem oda valók volta§ de aroktól íörrid úlon megváltunk,

Kuc§órn PéíÉr kiisrönetet múndott a polgárdrség §uporrrora-

in*lq akik lehetové teííék a csopori mri}ódest; .Baranyi lldilró,
Bararrvi Jórset Csáki László, Csengele l&ihség Orkonrrányrata,
{_.]sókási Lísirló" t,]sóttási f ibclr, Csókisi Zoltan, Dénes Baláas,
!:orgó Jerúo i§. Lengrel János (Kelőpatak Kft )! Mé§rárO§
Fercnc, Figrricnlri Péíer, Rényiné dr. Tomniáli Renáta, §ípos
Ilona, §üli ísrv-írrr, íiüli Lajos, Sréplaki §ámdor, §rigma-Pack Kíí.,
§tücs Inrlt, I'ilth űsaba, TótIr Tibtr, Yarga Mihály, Vpíí€r Kft-,
Vighné .Irürász Ánttt

Á tiikos sravaás során újra vála§r.tották a csoport eddig veze-

kiit. A {:soportv€r§lrö Hrrcsora Péíer, hel5retíese Mésráro§ La.ios, a
ti{lrár Moíurr §íiháty, a hc[ye.tícse Árvai tíálmán lett.
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Kiemelkeű smrgalmáérú íárgrjuta}omban résresült rrésf pol-
gáór: l{opase Jóascf, Krm_§e*bó Tibor, Mésáros Lajos és §ági
[styán

.{ hivaí:alos ré§rú vac§ora é§ hajnalig úarló tánc lrövcííc. Mielőtt
rahki megvádolná a potgárőrséget, hogt a falu pénzón
muhitoamk (meri volt már ilyen!), lrözlöm, hogr a vactoát
Baranyi Jóasef és §opasr Jórseí álltn, a rerelort p€dig D€ne§
Br}i*q fizctte. Kbsrlinjük támogatásukat!

M. M.

vérndás lesz rrz
E$ószsó$házbanr!

Febre{if 27-étt 9-től U óráig a cseagelei Egátasfuhtlzbut véraáls
lesz. ,4z l kivhtdas, hog mkdea egesl,séges íehrőa a,errtz
legakibb e§ alhalommal a$on vérl Gondoljwth haeg
enzberkbsainhfi, I*ikfle* éIetét menli tleg a leailo tér, es
jelenjlln* rneg nlinél naglobh lászbnbaí,!

Vö?ösker/,'sz,

Ltgyf df ,garlási idah, a bt stel eh reuáőrségevt

.{ Kisteieki Rendórkapitárryxág igazgat inrendéezeti Osáálya az alábbi
iJóponiokbarr fogadja sz üs4blekei:
KÉdd 8 - 12

Srerda 8 - i2 és i3 - 1?
Csütörtiik E - 12
Hétfőn és péníeken nincs ü5rtbltbgadas!
.t tbnti i<lópntoktxur lehet irrtézrri a gepkocsi áirast. rendsám
rasarlast. szertréiyi igazc,lvány es r.,ezetlii errgedélv cseréjét.
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A Csengelei Polgarór Csoport
1996. ruúrcius 9én (szottúaton) 19 óra kezdeUel

vacsorával egybekötött

ZZ

NJoNJAPI
mÁneT

rendez a csengelei Faluhazban.

Fellép a §zegedi 'Gumímacik"
akrobatiftus rock & rolt

tánccsoport.

A zenét a márjól ismert nyárlórinci
Nomád zenekar szolgáltatj a.

Jegyek március 6_ig elővételben válthatók ?00 Ft-os
erységarban Vígh Attila palackozott itai boltjában

iMájus i. u. 52. szám).



Felvételin
}, ínglbrz,t+s t}llepesít. kilúr,,ó szep;égú rió jelerrtkezik tiikáműl*L.
- ,.i.e.1,+illl tird-+'l - kerden ru iga.rgató,
- i,ehet, l',u,ieg nent orobáitarll,

§*o§a árrytru ru i9 viil$.f *.*

,i,,i!ía:nosltllqtillóh,ltt ig,,fratal llmy cígarett,,ira gújí. ,.4 kö:elébelt
, 1 ! ! r, y ;, 71 1 1 1 1; i 11 77.., t ií lng u s ft r? gi ?q1: é.| t í? s:,
- tirll:i, l,rierwtlttek lnial-*,vjgtöre,yrt. uintscrn az uk,űtt rág,lijt,,;aki
I-tt r - rsrcnáia tt.litllLll -. tle uost trun}úbtt kell uennen.

§,&ln,g1 *.lc g gg, wl& § ísiir'őtÉ

_ Ismer*rl u ii? ttég§r é§ ery atrulca aöríénetét?
, §em.
- Er; sc, r}c rr*;itrle k tlolog l*hcí.



Héú
a

fiaJz - 8§y íémána

í,

- |,étnl tl l:r,ttté!l,i i+uzulványt. itgasittáitvr, forgalni engedélvt!

tRtllryine tlr. Torantái Renáta mizai)

.4.-",=nr

'B
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HIRDETE§EK
!F.dó l Csengele íanya §25. srárn alratíi tanya 1 hotd
lBldíeritleííel. }íáromfázisú üllany és norúonlrrit van. További
információ: Sándor Jóxethé Csengele íaItya 252.

i-otó szakboltom ryvílt lebruár 5-én a Kislelek. Kossuth u. 1ó. szám
<ihlt,
- Fé4vképezőgépek, Jilnek, eleuek, tllbumok, Mpkeretek nagl
tá laset é khtm kapható k.
- Fi nyfte pelőgép javttós, sankWtácsadás.
Filmbidolgozás 1 nap alatt, ajcfudékfilmmel is.

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. 16.

(SZTK-vaI szembet)

Eladó sánrítógéphez való 1 db VT-21400 somyomtató (l2.0O0 Ft) ós
1 db Philips mono monitor (5.500 Ft/db). e.auHódr,i lehet Vigh
_{nila palackomtt ital boltiában (telefon: 386 0ó3).

Táp-ta|rarmány kcrestedéstmet ópltóanyag áru§itással bóvitett€m-
r0 q í.ltitl yásár}ás esttén Csengele ttrliietén diJtalan házhoxál-
ltía§i

Baranyi .}ózseí k*,restcdó
C§engsle, Arany J. lr l.

E3t6 $24 Mdbll06-60/4t0 6?t

Billedős lFÁ-yat údet sg,tilllüst váIlalak: 1.100 Ivn 3. Erdetadnr !e-
hpt Csókd.li Ztlltáandl d C§ef,gate, Fekzabadulás u, I§/A, szóm alatr
lvg) 4 3Eő I73 leleíonafl.
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C',saládi eseméry,,ekre ('lakodalom, ballagás stb.) 220 trolttat működő
hűtőkocsit lehet bérehi Csókási Llj,szlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
,szám alatt. D386 082

Ivíinden üpusú §ávat§.u javitását, továbbá háááji gépelírez való
alkalrésrek gaariását (fogaskerék stb.) válalom. PB-gáz szabvarryos
csatlakoá í.pörkOlóhOz rtb.) allandóarr kapható.

Dérres Balázs vallalkoó
Csengele, Felszabadulás u. 3. sáín

a 386 017

Gmarrcia feielósség-, casco-, lakás- és varyonbidosítá§t köthet
Cseqgelén. Résdetes tájékodaróval állok a üsáelt ugdelek rerrdel-
kezésére.

süü Lajo§né
a 386 044

eseno6lel /7@Wfu Á Crcagd§i Pd8i(őí crcport r.iroo8ílit t
hrvmte té&zcr mcgidca8 lpjr

Kiadja er rokszorosaja: Crengelei Polgbór c§oPort Felelóe kiadó: l(Ucsqra Pa€r
Sz{ík€Éztórég: Cregelg Felrzóeórllír u..1l. Fetelór szeíkÉÉá,ö: Molnrir Miha}y


