
V. évfolyam 6. szám 1996. március 15.

]B*mu.úaúÍoozoúú * oru**g*n*i,

Auur.*y]kóo*u

Á nőnapi bdlról szóló beszámolónk a 79. oldalan!
(fotó: Cstkos J&ros)
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űaulalcgumi úesrűmolo
Kedverőtlen íenn6he§ek 199§. évi íámoptása

Az elműt évberr 449 teúellel 5,886,300 Ft íámogatást kaptak. U5ranitt
jelerrtós uüqjárással sikeffilt elií,íézí}i 64.350 ft pórki$zeté§t, Mintegt
200 fó részére saját költségemerr levélberr küldtem értesiést a pendel-
vétel üsaében. A takarékszövetkezetnél törtérrő kifizetéskor kevés
eltéréssel jelen voltam és ájékoaíaíást adtam minderr megielentnek,

Iífi ltségcsöklreníó támo gatások

1995. második felében 590 ö 1988 hektár fbldterlllebe nyijtott be
támogalás igérrylest ó§§ze§€ít 5.24a.45"| Ft-ra. Ebból 164 esetb€fi

gázolqi foryasáási adó viegzatéfítési igéíty 1131 hektárra 1.|45-224
Ft, 90 esetberr útalap elszárnolás 952 hekttfra 488.09l Ft, 325 esetb€íl
ósá vetértámogaüs l?89 hektárra 3,362.|92 Ft volt, és néhány nyári
igénylés a tavasá vetés elrnaíadásából.

Lakossági megírlodíás

590 tb X l nap, illetve 1000 Ft útikölt§ég személygepkocsira ,

félíniuió forintot meghaladó megtakadtás a lakosság részére. A fenti
kifizeté§ 449 tétet OTP-g üs.intézése e§€tfu megközelttól€ us/aneá
a nagrxágrendet képviseli. Továbbá 60 f6 földldméé§i költ§€-
csöl&ente§i kérelínelrek es 30 ál|att€ívé§áé§i tánogatás igenylésének
továbtdtása l00 ezer forintra tehetó. Ezerr tril a Takarélrszövetkeret
párr.kifizetés, mrrnkadíja is jelentós tétel, Az Árt hitel
hogszabbítást 3 fó részfue übbször intédem a hivatatoknál. 1995.

decemMbeíl szakelóadót lúvtáín a 5úlésre, alrol l20 fó vett résd.
Jarruár hórr,apban kb. 40 fó részére intédem helybeni Zoldkonyv
érvénye§lté§t. 200 szemé$tól s/űjtóttem be adatokat az asálytk
felmérésére. A ferrtiek ügyintéuéÁe, utárrjárás átválalá§ából 1 miüó
forintoi kapott Cserrgele lakossága a gazdajegzói mrrrrka&Or betölté§e

kapcsárr.
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§renfusi Kereskedelmi Napok és Vásár

1996. március 29-31, ködttt rerrdezik meg a fV. §zenúegi Kereske-
delmi Napokat é§ Vá§árt. Aki a rerrdezvérryan résd vermi vagy
lciáll{íarri szeretre, u, rÁIwn jeleae ezerr sándékát.

f'opdónapok elmaradá§a

Azon esetekber\ amikor fogadónapokon mas elfoglaltságból nem
tudok megielermi - igekrrnt pótnappal helyettesíteni, de az nem vált
be -, a fogadóhely kapujára ragasztott hlrdeléssel élet u5rarreá a
szernben lévó helyi takaréksávetkezetnél és a hlídetótáblákon is
m€i§métlem. Sajnos a kiragasáott plalcí,úokat s/a}ían letépik, tsl
aÉn a ÁjékoúáÁsért nem tudok felelósséget vállalni!

Gregus §ándomé
gazdajwző

A szentefré{ete XI. resz

§reuí Matild királyné a Widrrkind fejedelrni nemzetségból
sármamtt. A herfordi kolostotbaíl nevelkedett. A miniatrlrafestészet-
tól a latin nyelv ismeretéig mindent e.lsajátttott. lllrneve e{jutott
Henrik herceghez, aki feleségü kérte a jámbor, Mjos leányt.
Csodálatoe harmónübaíl élt és uíalkodott az elsó nérnet királyi páf.
N{atild öt permek édmanyja és haájának is uryla",hisz jósógosan és

"fóradthatatlarul ipkezett íérjét is az igazságossdg, a szeltdség
útján wzetrli. Fiai; §zerrt Bnlító kölni érsek é§ Ottó német-római
csáuzár. Férje ée Herrrik fia halála urán öaleryi visszavonultságbrr élt.
A rendelkezesre ráilló vagyonaból templomokat, kolo§torokat építtetett.
Naglelkú szeretettel htta el az árválrat és elhagnttakat. Végü az
utolsó körrtösét is elajárrdékozta. 968. márpius l4-én halt meg. lvíár
eleteberr szerríként tisáelték.
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Srení Perpeha és Felicitas két fiatal véítáínlnó tásailrkal eg;rutt

a teslvéi összetaltás ragngó péaáját adták. Pül*ttn Kaít},á€ó
kömyékére való patrieius nó volt, aki kiváló rrer,elésben résre§ült,
naplószerű teljegnést készíreft a kereszuég íelvétele előtti
taruMsáról, nmit Satrrnrs hitoktató rrezetett, Az ifirl c.sapabrak tagia
volt Felicitas rabszolganó, két szabad férfi és egt rabszolga. A lcit
közö§ség kiállta a megpróbáltatást. 8 hónapi föld alatti böítönbeíL a
bizorrytalansfubarr úhgosságért imádkoztak, elr:kor Perpetua aá
áJmodta, hog eg5, letra lábanál sd,rtány heve,rt, ók pedig es.má§ utiíI
foltrapaszkodtak az égbe. Saírmus n}€nt fel elsónek és lekiáltott:

"Várlak,,. Jéars nevéberr ráléptem a sárkárry fejére, mintha az lenne az
elsó tbk.- Attól fogva nem is í€ínenykedtünk a ülágban." Nemsokára
vadállatok elé vetették, maid tórre1 lesártli]k őket.

Szent Jórsef, a Sdzarrya je5rcse,
Jéars nevelője. Nááretberr lakott,
Dávid nemzetségéből sárrnazott. Je-
gyességre lépett a fiaÍll dávidi sáí-
mn-áql }r,{ár,iáva- majd an$ral felsz&
l1ásfua vette fele#gül és váIialta
nevelóapai feladatát a szulet€ndó

ryermeknek. József szerepét Isten
lratározta meg. Ó több volt, mint
nevelóap4 tóle rietüe át Jéa]s au
ÓszOvetségi Ud'urendnek ábra}rámi
örökségét. Józeef I§teíl kegrelmével
rutgl szertettel tetí elc4et a2 é8i
akaratnak Yégtelen hittel és bim-
tamrnal fuaesítette a megblzatóst:
sállást keresett, élelmet biáositott,
merletdteűe, védte az isterri Gyermeket
és Edesarr5.ját. F'elnevelte, taírírofi4
aggodott Érte, mlg karjai közlrtt adia
lelkét vissza Teremtőjének. Jéans ér
Mária Szerrtséges §dve tisáelóinek
peldaképe és pártfogója, könyörög
éítttí,k.



Bolrlog Gábor misszionárius, püspök, vértan{r 175&berr szülelett

Frarrciaorságbarl Pappá szentelése után Klnába" a szecsuáni íarto-
mányba randelték. Üldözé§ek, bortürbüntete§ek akadályoáák mwká-
ját. A pogáíryok kóárl sokaíl követték u, eglszedl, abmíoq
"szentéleű'| Püspököt, ahi osztomtt nyájának szewedésében és

nélkühzésében. Az egész klrrai missáó sámára nagr áldást jelenteti a
Gábrrr püspök által megtartott zsirrat. Papjaival meget§/ezett a
keresáérryek lelki gorrdoásával, a térltéssel kapcsolatos erységes
eljárásokban. Szemirráriurnot hozott létre. Kiemelten hangsúlyozn a
vitági keresztények apostolkodásóMk nagl jeknűségéí. l815-beít
lult vértatrrl halált.

Mór Srent Benedek §zeizete§ sztilei néger rabszolgák voltak
Eüópüban, Eey gazdag, jósdvű Merusseri nevü rir §zolgálatába
kerirltek Sácfiába" ab jósásuh jánborságuk és szorgalmuk
elismeréséill visszaádt]a szabadságukat. Benedek fiuk "na$,on
tehetséges, jóravaló, kemény munkához szokott, hűséges szolgiáüa-

üval bimrryos 1ű szeú." Szent Jeromos l54?,ben
találkozott az i§rlval él í5t srclt: *Berredek.,, add el 0lrcidet é; qgiere

velem a remeteségbe!*. A felszólítá§t késedelern nélkül körntte, Javait
eladta" szétosíotta a rzegérryelrrek é§ boölózött f€,renc€s szerzetesnek.
||Bec§ letessé7e, tíszusága, alázatossága, elgedehnessége és az
imádságban való buzgósága miatt rigy üsztelték, mint valami
arrpalt.u A testvárek megválasztották elo|iáröjrrknak. Emberek ámda-

ta keresie fel, kérték tarrácsát é.s imáját.
§rent Zsuzsanna vértarrrt asrzony, az öfínéíry fóneínességból rár-

mazott. Apj8 i§ hiléért áldozta életét. Férje Varsken gntz fejedelem is
keresáéíry volt, de pe,nsa hatásra el}rag;rta hitét. Elri<or Zsuzsarula
grermekeivel elment a palotáMl, e,rószak}al hazavitték. Az assmny
nem akarí a posdlry lakomdn meg|eletmi, ezért a fejedelem 30O
ostoresapást méretelt íá é§ böítönbe zfuatla, HaI évi raboskodás,
bőjtöIés, virraszíás és imádkozás utón felajónlotta átdozatót
családjáért, ha%ijáért, népéért & üsszaadta lelkét Teremtójének.
Szerrt életének hlre elteIjedt, zarándokok keresték fel már életében ig,
aáta is, hogy kérjék közbenjárását,

Frárryó Károlyné
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Csengeki pktylrik

M€gkclúít |í§fua Pöczett ?

Közel egl éve ttlnt elfatunkhól Erdélyi Mihdlyné. + üry sok talál,
gatásri'késztette az embereket, sokat beszéltek róla, Február vége

}nU * o hír terjedt el Csengelén, hogl a szeméttelepen megtalálták

a fejér. Erról ttytlatfraznk az illetéfusek-

Ártai l{ehan t<ommrmális rállalkoró:

Mint kommrrrrális vállatkoának, a szernéttelep is a felU5ieletem alá

tartozik, Utoljára még a mrllt év véséíL olyarr novonber }OrOl végez-

ttirrk tereprerldezest á rremétteleperr, de alkor seín, találhtílk seín-

nrilyerr emhri te*tészt. Gub€rálni szoktak ugyan nélrárryarr, de azok

,"- 3"1"*uk semmi rerrdklvülit. A szeméttelep óre ebberr az idószak-

ban id, Kormárryos ímre volt. l{a valami érdemlegest talált a

sz€métbeíL példálú ló§zfrt, akkor mindig szólt nekeín, Egr ernberi

fejet biztosarr nem hallgatott volrra el!

Csitros János. a Kisíeleki RenilórkapiÉnyság nyomorója:

Az eltürrési üggel én foglalkozom. 1995. március 5-érr kaphrrk beje-

terrtést aíóI, hosi Erdéryi Miháyí,ét már régerr nem láíták, Jelenleg

álamigazgatási e§árás keretéberr keressűk az eltUrrtet, oszágos
kolrlde i* ulrer,aut*. Sorra felkerestílk a tokonai| hoúxtcrnnt
is, de semmi ádemlege§ adat nem m€fiilt fel. Nyommást csak alrkor

."r.d"lrr"k el az ilyen_ oge,kbeq ha bűncseletrnérry alapos §.4!!j4
mer{tl fel. e ro5ratekor rraetyi 5rereket pszichológus szakéítóvel

halgatlatfuk tl, Ó" nz fél nry alatt eeíír tudott belóle információt

kisiadni az arryja tartór&odási helyéról. A rerrdórséget rrem érte§tüették

arót, ho6r a merrgetei srernétteteperr koporryát találtak volna!

M.M.
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Mezőgnzdasó$i belrú nyílú

Régóta erzett hi&ryt ráIntetett meg Kiss Nándor, arrrikor március 4-
ar megnPtotta mezógazda§ági boltjái. Az Ararry János utcai itzletbeir
vasárolni lehet növénwédó§zeleket, c§avarárukal szögeket, mútráryá-
ka| vetőmagoka| kOtOzó arryagokai, dótfuratokat, locsolótünlóket.
Zildkönyves veryszerek is kaphatók,

Izeiitóül két fu. Ammonia 34 g/r-.os 29S0 Ft/q, nagi&akcióe vetóbuí-
gonya 65 Ft&g,

Az uzlet árrjkésdete folyarnatosarr bóvOlni fog. A késóbbiekben
grtözóberende#§eket és §zivaityikal is forgalmaz majd.

Hétköarap 8-tól 16 óráig, smmbaton 8-tól 12 óráig lehet vásárolni.

M.M.

Tln npi bal
Á nönap alkalmából az idén Mlat rendezctt a Csengelei Polgár-

őr Csoport, A ren<le.zvényen közel 200-anjelentek meg.
Kezdetként a csengelei Ásszottykónts és Citerazenekar mutaí-

koatí be. Köünség előt| előszőr léptek íel, ehhez Mpest salp
szírtponaht mutattah bár van még mit ínomltaili a műsorulcon. Á
népdalok közötti szltnetbea hangzott el Sánta Ferenc köszöntője és
egl általános iskolás szavalata.

Á birkapörköltet Árvai Káhnán, Horváth Péter, Magony Ántal és
Tóth Sándor igen fnomra Jőzhette, ínert a íelszolgálóft alig glőzték
cserélni a táhkat.

A vacsora után a szegeá 'Gumimacik" akrobatishts rocll and
roll csoport Mpett fel. Rövid, de amál lá*ányosabb műsofukla a
koudség "veuő" volt. Ezutón a tóncot ffiá? csak egl btlvészbemutató
szak{tatta meg. Stan lászh meglepetésként lépett Jel, ugnnis nem
volt előre beharangozva műsora" Kifitnő műsorába egl kis humort is
csempészett, ígl méltán aratatt nag) sikeft.



A "Gumimacik- bemutatójából
(foó: Cstkos János)

Szilrtén meglepetésként karillt sol a ból szépe megváIasztósára.
Erről csak két szemező és a zenekar tudoft. Á zenészek yálasztották

hi a legszebb halget, hogl ne leglea senki etfogult. Ók a ktltatak, a
viselkedés és a tánc alapján Tóth Renátót vóhsztották hi, gondohm
a csahd nagt meglepetésére. A bál szépe egl virágkosarat kapott,

Á tombola sorsoláson a ftdijat, egl aranyláncot meűlhl Kon-
tesz lÁszló nyerte el. Á nőnap alkalnából tovább is ajándékozía
kedvesének,

A bál hajnali 4 órakor fejezódőtt be .

Végezetiil köszönetet kell mondanunk, hogl a szponzoraink tdmo-
gatűk a rendezvétryt, Ányagilag segltett a csengelei Önkonnáryzat,
a Kelőpatak Kfr (|fr Lenglel Jómos), id, Lenglel Jhtos és Tóth
Tibor. Á tomboW szponzorálta Baranyi lldiko, Baranyi JózseJ
Csúki lászló, Csókisi Zoltán, Déiles Balózs, Forgó Jenő, Nováktté
Vlzhányó Erzsébet, Sipos lhna, Szeptaki Sóndor és Tmga Mifuily,

MolnárMihálv
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SüfÉ,F x§
VOltr r,gusuer agul nuilüt nűp...

Az tsfuMl ll@iflhlróh lwa nuu l@rl ulíulfioh
Wtulwl

Eafufi ű lr@l n slf,lú* íWelanrul hlsétlflE ue-
,Iwlólk úrl0 l&iwwr. Iűflíhíl qauü ,slnoupu és
Jakn;l&hmrr luw au eddU relftfr fiuíú, ,rrta,il4 llwgl
íelszfure luil&Jőfr. Htsm, Jn fu a tülló tlsrtfutl tm
gaarnufu Mlal&s ógtskcrgwftl A Ialrüluh padu billIhé,h.
frggelm# az órftl a anullffi és a ,ffi$uh lrouxúdu,súl
uiuMe. Jó wrrl e srartffifull ln fl hl9 arú$Wrwtts
uúla&ru lrúWs. AW úrlth ű dlaffi, Wa e cő$ruó
nuaübuan es whrsldóre úg6lwafialfuffirlswh fr
síűtalwsíffi. A tnutú rnv rüffibrft a fulfusu|ul ,lwtl
rum guóilh íalsúlltaat e luuilúfur. CMi tw srM tda-
de a Jú úksrffi. t|U a Ml$lrúl alű& hOü bf,era&',aróB ts
ftleshadmh w,futl a tWotl, BzétlJó a atfur, @

8x wll bhat űx a rffi,lg lW lruu lí&t a stMh bllsl-
hffi lünxluillah ft6lÉW et nhutltl elúűr, fiugtsrnae*ffiGt
és a tuslűrl lJ hew&Mfi slhffiila

csw IuM rs ilílfrjbrMfuta
B.asrW
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Idón, i§ losp
ngílü nap!

Március 20-fur a csengelei ÁtaLinos Iskolában nyílt
tanitási nap lesz Az érdeklödó szillőlret sok szerctettel
váriuk!

Az l§k0l8 Igazgatmág3

Iskolaí
beíraúkoz;ás

Értesíteín a Sdtlóke! ho5r tarikoteler gyermekíiket az általános
iskotánk elsó évfolyan&a 1996. áp,rilis ll-én é§ 12-én 8-12 ó,fa

közötti idóben ííattutják be. A belratkoáskor be kell mutgtri a
ryermek szUleési arryakOnyvi kivonatál és sarrélyi lapját.

Taíikötele§ az a gtermek, aki az iskolába lépéshez sdks{ges
fejlettséget elétte, ée a hatodik életévét május 31-ig betolü. A sdtlók
kérelmére a giermek tankotelessé váhat a}*or is, ha a hxodik
életévét decernber 31-i8 beiölü (1993. évi Ir(xD( tö,r,/ény 6.§ (2)

bekezdér b) pont).
Varga Iászlóné

isursutó
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HIRDETESEK
VieGo§ liglelem! A Csengele, Felszabadulás u, í9. sám alatti
fodrásúrleíembol megnynú a videobreúta lólcsönró. Félerer
filn ködlt vábgaíüaí! A lólcsönrési díj a lilm frissességótóI
ffiggóen 50_90-150 Ftt.
Nyitvabrtáqi idó: hétfó 14_19, kedd-péntek t_19, smmbat &13 és
16-19, vasfutap 16-19.
§zereteűel várom kedves ügrfeleimet!

F'ranczb Gyöngi

Fotó szakboltom nyllí íebfuál 5-én a Kistebken, az SZTK-val
szemben.
- Fenyképezőgépek, filnek, ebmek, albumok, .képkerctek nagl
választékban kaplatók
- Fbrykepezőgép javltás, s zaktanácsadás.
- Fihnbidolgozás l nap alatt, ajándék,filmmel is.

Nacsa Jáaosné
Kistebk, Kossuth u. 16.

rááótb aó-ő0/488 324

Táp-hhrmány kcrw}cdé§finct éptóanyag ánrsí6ssnt bóvftctttm.
l0 q íclctti vit§árli3 t§ctón C§engclc terilletén diJt8lan h&hoü§rál-
ütá§! fu új nltvatartásl rcnd; tcddtól pfuteHg 7-ót 16 órát&
sroEbatou ?-tól 12 órálg.

Baranyt Jóxeí }ereskodó
cbmgel." Arany J. n 1.

83t6 024 ,ádbEffi-60/4t0 ó?t
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Családi esembryekre (akodahn, balhgás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkoc§it lehet bérelni Csókósi lÁszhtól a Csengele, Petőfi u. 20.

szhn alatt. a38ő 082

Mnden üpusú szivat§nr javltÁsát, továbhi háááji gryekhez való
alkatrÉ.srek gyfotását (fogaskerék stb.) vállalom, PB-gáz szabványos
csatlakoó (porkolóhöz stb.) állarrdóar kspható.

Dérres Balázs vállalkoá
Csenge§ Felszabadulás u. 3. száín

a 3860l7

A Crcogd.i Palg&& C.opút tbogdlínú,
hrvcata tétlz<t mqidca6 lryja

Kia{ia é roftzotoc{ia; C:eqelei Polg&6r Csapoít Felelóc ldadó: Kucrora Péte.

§zqk*dóeeg: Creagde, Fdesbr&lóc u..ll. Feld6s eed<erd6: MoLtfo Mihály


