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A puszúaszerí és
esengeleí fúvószenekar

Cikkijnk a 110. oldalon kezdődő Suli Firkaban!
(fotó: Lanto§ István)
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Ezt írtáh Csengelérííl l0 éve:

Csengelei telepesek

Csengelére mintha vadnyugati telepesek érkeztek volna. A puszta
homokból egyik napról a masikra va§váz utcá,k nőnek ki, a tető

deszkaborítasa is nomád építkezésre vall. A saloon és serifftábla azonban
hiáryzik - mégis valarni más készül itt, Kincset találtak az itteniek, s nem
szeretnék kiereszteni a marhrkból. Két sikertelen olajkút termálenergi-
ájílra alapozzál< a jóvőt.

Gazsoüts Józsefet, az Aranyhomok teesz elnökét szombaton is az
irodában talá,,ltam, rajta kívtil még vagy nyolcan lelték a munkájukat a

szövetkezetben ezen a héwégén. Az épitők, lakatosok a vacogtató
hidegben is folytattá.& a péntek este abbahagyott építkezést. Kapkodrisnak
nyoma sincs, igaz, a villanyriram sem bírná a lerohanó stilust, a nagy
te|esítrnényű hegesztő apparát kiszív minden energiát, Elpazmolnivaló
idő sincs, hiszen a munkafazisok napra beosztottak. Az első két ólnak
május 12-re kell elkészülni, mert a c§irkéket akkorra rendelték.
Szeptember 8-fua az utolsó ká épületnek is áilnia kell, mert csak így
aldjífr, az idén tervezett 640 ezer húscsirkét meghízlalni. Iövőre miir ez a
gazdar;ítg az l millió 400 ezer darabos kapacitásával a húsprogram biztos
pillére lehet. igy a 20 millió forintos beruhazás két é\,nél rövidebb idő
alau megíérül. De honnan van egy gyenge homokon gazdálkodó
téesznek ennyi pénze, amikor mindenki fogiihoz veri a garast?
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.{z értebnes célokért töíekvők most sincsenek elveszejtve. A megyei
tanács 3 milliós fejlesáési trárnogaás adolt, az energiaracionálási pályá-
zaton 5 milliós tiimogatás és hitelt lehetett kicsikarni, a kut megnyitásáért
.1áró 2 miüóra kamafinentes hitelt adott a kivitelező. Ez egyátalián nem
lebecsülendó segítség a Nagykanizsai Kőolajipari Vá,űalattól, rriadásul
más ajánlkozókhoz képest 1 millióval kevesebbet kértek, A tobbi pénz ós
munka a téesz saját erejét ktiti le, igaz, a tavalyi év rekordnyereséget
hozott, majdnem 19 millió forintot. Hát most van mire fordítani!

A lépcsőzetesség is biaosított, a mostani tervek végrehajtásrihoz elég
egy kút s, a második jó lesz tartaléknak, egy hasonló nagysrigrendű
l,állalkozáshoz. Addigra eldő| hogy a kertészetet vagy csirkenevelést
érdemesebb-e még inkább felírttatni.

A mostanság ismert legmegbiáatóbb és legolcsóbb technológiát vá-
lasaottriLk. A hőszigetelést a devkabodtris, a két ölia közötti légpr{.,rna és
a tetőt fedő hullárnpala biaosída, A fiitésre hasznalt termá|vh csurgaléka
még egy 8 ezer négyzetméteres foüaegyüttes hőigényét is fedezi. Itt ínáds
paprika-, paradicsom- és uborkapalantát nevelnek. Falun a munkahely is
nagy érték, a most születő kertészetben a hiirom ügyeletes s új dolgozó.
Kucsora Gézálré eddig gyesen volt, korábban bedolgozó, Losonczi
Ildikónak az iskola utrán ez az első muntahelye. Seres Ferencné 12 évet
töltött otthon gyesen és gyermeknevelésse| ház kcrrüli munkával.

A nagy építkezés valahol a harmadiitrál tart most. Kései volt a kezdet,
a térdig érő hóba nem volt szabad belekényszeríteni az embereket, akkor
inkább a szombalokat kell feláLldomi. A magasra tett léc nem öncélú: aki
ma nem fejleszt - csak visszafelé haladhat. A lakatosok reggel hétkor
kezdtek, délutrilr az otthoni mrrnkával fob,tas,á} a "szabadnapjukat".
Beláqák, itt is haladni kell, mert a csirkéket a megbeszélt időben hozrri
fogják. Zsebben hazavinni" melengetni mégsem lehet őket, s nadriigot
sem varrhatnak nekik, hogy meg ne finzmak. Igaz, huzatos most itt a
hegesaés, de a pálinkásüveg nem lehet megoldris. Ha mégis flíanak,
maguk toliák ?rtáhb a hegesztő á,lfuán},t, még ha ott áll melletttik a
traktor, akkor is. A hideg április valahogy csak le kell győzni.

Tóth Szeles Iswán

(Megielent a DéImaglarorszóg l986. április l4-i számában)
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A szerutefrétete XI I . resz

A sorozat céla a bérmá,lkozásra készülés segitése volt. A választott
védőszent életét, tu|ajdonságait, erényeit ismerni kell. Nevének hor-
dozó.jaként pélűját igyekszünk követni és segítségéért könyörgünk.
A Csengelei Krónikában több mint 50 magyar naptrárban talrilható

Szentnek a róvid életrajzát mutattuk be. Kiemelten a követendő jel-
lemvonások is megtalilhatók, Aki ezekhez nem fud hozzájuni, az a
hatodikos hittanktinyvben találhat szentekről szóló leírásokat, A püs-
pök ur mindenkitől meg szokta kérdezrri, hogy kinek a nevét válasz-
totta és miért.
A bérmáás szentségét a megkeresztelt ember btíneitől megtiszmlva

irruíLdságos lélekkel fogadja, nyitott szíwel engedje a harmadik Isten-
személy ajá,ndékainak közvetítését.

"A Szentlélek sajátos ereje gazdagítja a Mrrniikozókat, hogy Krisz-
tus tanúiként szavaikkal és életmódjukkal védelrnezzék a hitet. " A
Lélek nyilváLrrvaló kiá,radása az első píinkösd napján valósuh meg.
Erejével az apostolok azotnal hozzáíogtak "Isten csodáinak" hirdeté-
séhez. Akik akkoí hittek és megkeresáelkedtek a Szentlélek látható
alakban rájuk is leszálott és elteltek ajtfudékan,ai.

A bérmáLlás szentségét a püspök arya volgá.Lltaf a ki Szentmise ke_
íetében a bérmálkodók megvalljri.k hittiket. A fopap kiterjeszti kezeit a
bérrnilandó csoport ölé és kéri a Szentlélek kiáradását: "Mindenható
Isten, Urunknak, Jézus Kriszhrsnuk Atyju, teklnts le ezeke a megke-
reszteltekre, akikre kezünket rátesszíik, a keresaseg által megszabadi
tottad őket a biíntől, a te szolgáidnak vízból és Szentlélekből új életet
adtáLl. Amint megígérted, kiildd le Rájuk a Vigasztaló Szentlelket, add
meg nekik te|ességgel a Lelket, aki Fiadon, Jézus Krisztuson nyugo-
dott: a BÖLCSESSÉG és az értelem lelkét, a lÓr,qNÁCS es az
ERÓSSEG lelkét, az isteni TUDOMÁNY és JÁNBoRSÁG lelkét és
töltsd el őket az ISTENFELELEM lelkével, Krisaus, a mi Urunk
áItal."

Ezutrfur a bérrruí,lkozók egyenként jrárulnak a piispök elé. kérdésére
értbetően válaszolnak. például:
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- Ki a védő szented?
- *paan,lri Szent Margit. Szeretném engesztelő életét követni.
Majd a nagycsütörtökön megádott szent krizmával megkeni a szent-
séget felvevő homlokát, közben kézrátétel van és ezek a szavak hang-
zanak el: 'Margit! Vedd a Szentlélek ajandékának jelét!" Ene "A-
men" a válasz.
A bérmaszülő tanúként segíti a bérmálás hatásáná,,nak megéléseben:

"Elmélyii!ön benne az istenfiúság4 eröstidjtin a Krisztussal való
egysége, növekedjen a Lélek ajandék4 szorosabb legyen az Egybáa-
zal a kapcsolata, és bátrarr megvallja és gyakorolja hitét. "

A bérmalás e|tórölhetetlen lelki jegyet, karakert, béIyeget ad az em-
bernek magass.ígból szírmazó erőve| hogy Jézus Krisztus tanúja le-
gyen. Krisztus, mint "igaz szőlőtőhöz köti", hogy teremje a Szentlélek
gyíínölcseit. Ezek a következők: szeretet, öröm, békesség, tiirelerg
béketűrés, kedvesség, jóság, szelídség, szerénység, önmegturtóztatas,
lelki tisztasag.
Az Egyháa nagykoru tagiává lesz a megbérmált, ftilkentté, hogy

részt vegyen Krisznrs kíildetésében, a Lélek te[iességében. "Adja
Isten, hogy minden}i méltó legyen a kegyelem bőségére! Amen. "

Franyó IG,rofué

VÁsÁn,nnpTÁR
A lístáí a Kereskedelmi ÉIabű vetttik ót, az adatokért nem

tudunh felelősséget vállalni CéIszerű a vásórt megelőóen a helyi
Polgármesíert Hivaíalt telefonon felhíwti, meít egJ)es vósárok
elmaradhatnak!

A rövidítéseh feloldása: oák=on4,ágos áIlat- és kirakodő vósdr,
oh=on4ígos kirahodó vdsót, blrbúcsúvtisár, otFors4ígos óIlatvá-
sár, mgrmunkagépvtísór, oslroruigos sertés- és kirakodó vását,
av=auúí,vás ór, kjl=köaíti j órművós ór, R--ré g is égvás ár, ülrünnepí
vásán
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Április 16. (kedd): Bódvaszilas - oák, Eger - ok, Fertőszentmik-
1ós - orlk.

Április 17. (szerda): Eger - ok, kegszemcse - oak, Jánoshalrna -

oák, Miskolc - osk, Rudabanya - oák, Tápiószecső - oák, Ujkér - oák,

Április 18. (csütörtök): Drávafok - oák, Edelény - oak, Eger -
ok, Pacsa - ok, Szeged - ok,

Április 19, (péntek): Komádi - oák, Miskolc - ok.
Április 20. (szombat): Aszód - oáLk, Debrecen - av, Eger - av,

Hajdúszoboszló - ok, Kecskemét - ok és kjv, Mezőberény - oáLk, Mis-
kolc - av, Mohács - oá.k, Pécs - ok és av, Srirbogard - oák, Siófok-Ki-
üti - av, Tura - av.

Április 2r, (vasárnap): Balassagyarmat - av, Bodrogkeresznir -

ok, Böhönye - oá,k, Cegléd - oák, Deb,recen - av, Eger - av, Hajdú-
szoboszló - ok, Heves - oák, av és mgv, Hódmezővásárhely - av,

Jiszapáti - av, Jrászladrfury - oák, Kapowá.,r - oiák és av, Kecskemét -
oá.,k, Kiskunfelegyhéna - av, Kunszentmiklós - oák, Miskolc - av.

Mórahalom - orik, Nyíregyháza - av, Pécs - oák és av, Siófok-Kilitr -
av, Szeged - av, Szolnok - av, Tiszakécske - orik, Tokaj - orik, Vác -

oik, Zalaegerueg - av.
Április 22, (hétfő): Lovászpatona - oiik, Szécsény - oáú<, Tisza-

csege ,- oák, Verpelét - oak.
Aprilis 23. (kedd): Eger - ok.
Április 24. (szerda): Erdőbenye - bv, Eger - ok, Miskolc - osk.
Április 25, (csütörtök): Drégelypalárrk - oák, Eger - ok. Ragá,ly

- oák, Szeged - ok.
Április 2ó. (péntek): Dévaványa - ok, Miskolc - ok.

Április 27. (srombat): esanyetet - oák, Dtbrecen - av, Eger -

av, Elek - oá,k, Hajdúszoboszló - ok, Isaszeg - orik, Jriszirokszállas -

oak, Kapuvrir - orik, Kecskemét - ok és kjv, Kondoros - oriLk, Mrigocs
- oiá,k, Mindszent - oák, Miskolc - av, Pécs - ok és av, Siófok-Kiliti -

av, Tura - av.
Április 28. (vasárnap): Albertirsa - oiik és av, Balassagyarmat -

av, Békésszentandras - oak, Csongrád - av, Debrecen - av, Eger - av,

Hajós - oák, Hajdúszoboszló - ok, Hódmezővrisá.,rhely - av, Kecs-
kemét - üv és kjv, Kisújvri.ülís - av, Miskolc - av, Nagykáta - oák,
Nagykőrös - oáLk, Nyíregyhráza - av, Örkény - oiik, Pápateszér - av,
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Pécs - oák és av, Pécwárad - oak, Siófok-I0iti - av, Szeged - av,
Szrák - oák, Szolnok - av, Tápiógyörgye - oiák, Veszprémvarsány -
br,. falaegerszeg - av.

|nriüs 29. (hétfő): -
Aprilis 30. (kedd): Eger - ok, Pincehely - oá,,k, Sajókaza - oák.

Focí krónika
Bainoki mérkőzések:

199ó. március 31. Csengele - Szegvár 0:2 (0:1)

Vezette Pördi. l00 néző.
Csengele: Kucsora, Szabó P. (Molná.Lr Zs. 46.'), Franczia, Pipicz,
Pataki (Dorogi 20.), Tufi Dancsok (Plgniczki 60 '), Dr. Bitó,
Szanka, Czifra, Muhel.

Ifi mérkózés: Csengele - Szegvár 1:1

1996. ápriüs 7. Fábiánsebestyén - Csengele 3:2 (3:2)

Vezette: Frenczengeld. 200 léző.
Csengele: Kucsor4 Szabó.P., Pipicz, Czifr4 Dóczi, Pigniczki T., Dr
Bitó, Dancsok, Pigniczki A., Szank4 Muhel.
Csengelei góllövő: Muhel (2).

Taríqlélros csapatunk 2: I-es veze!ésrőI vesztett. Ellenfelünket Fortu-
na istenasszony se4itette.

Ifi mérkőzés: Fábifursebestyén - Csengele 2:1 (2:0)

Kun-Szabó Tibor
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Díltéú a-tet anusz a é dő olt ős
A megyénkben hrárom foglalkozrisi ágban (egészségügy, kereske-

delem és közlekedés) dolgozók körében a diftéria-tetanusz elleni
védőolta{s <inkéntes és térítésmentes felvételére lesz lehetóség a közel-
jövőben.

1990-tő1 a volt Szor.jetunió utód á{lamaiban diftéria (torokgyík)
jár,tiny zajllk, amely hazrfu:kat is veszélyeztetheti. Az Egészségügyi
Világszervezetn ek ezidiig czuprfur néhany országból jelentettek behur-
colt difteria eseteket jránvrfuryos területekől. Hazrfukba még a fertőzést
nem hurcolták be.

Magyarországon 1938. óta kötelező a diftéria elleni védőoltás. Az
utóbbi 10 évben mindössze 4 diftéria megbetegedés foídult elő
hazankban, 1990-ben jelentették az utolsó megbetegedést, amikor
egy egészségügyi dolgozó íenőződött meg laboratoriumi munkája
során.

Magyarország kedvező járvá,,rryügyi helyzetének biaosítéka a kis-
gyermekkori igen magas átoltottság. Hazánkban 6 alkalommal
részesülnek diftéria elleni védőoltásban a gyermekek (3,4,5 hónapos
korban, továbbá 3,6 és l 1 éves korban).

A védőoltás azonban nem ad egy életre szóló védelmet, ezért ja-
vaso[iuk, hogy az egészségügyben, közlekedésben és kereskede-
lemben dolgozók, akik munkájuk során a fertőzés szemponljából
potenciilis veszélynek kitettek, ké!ék a védőoltást! A védőoltrist a
mrrnkahely foglalkozás-egészségügyi orvos4 illetve családorvos
adhatja be. A védőolt"ísok lebonyoütására rrráLjus hónaptól kerül sor.
Amikor az oltóanyag a megyében rendelkezésiinkre rill és az oltások
elkezdődhetne\ a sajtón keresztiil értesíteni fogiuk a lakossrigot.

A volt Szovjetunió utód áilamaiba utazóknak javasoluk még a
diftéria védőoltris felvételét, amelyet az Allami Népegészsegügyi és
Tisztiorvosi Szolgárlat Csongrád Megyei Intézetében a nemzetközi
oltóhelyen hetente szerdifur 9-11 óra között, pénteken 8-10 óra között
lehet térítésmentesen megkapni.

Dr. Hunyadi Ildikó
tisztifiíorvos
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|996 májrls 5-én 17 óra 3O p€rees kepilottel
műsoros est lesB a esen$elei tr'alrrhápban.

AKIK Örur vÁruÁre

^p^DóZKY 
tAóZto

M^D^p^óZ K^11

filOó JÓZfiI' hunoris[a /KaLő néni/
II^PMÁTII 

^NDPE^ 
operettprimadonna

Kísér:Auth Ede és Kocsis Csaba

reglek a Faluházban kaphaíókfelnőtteknek 300 Fí-os,
glerekeknek 200 Ft-os eglségfuon.

Sok szeretettel váduk kedves
verrdégeinket !

Rendezőség
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Egy kelleme§ délutánról...
Március 25-én délután nagyon jól éreaiik magunkat, mert látogatást

tettek iskolránkban a pusztaszeri zenét kedvelő, tanuló gyerekek.
Sok ígéretes tehetség szerepelt ezen a napon. Szrimunkra néhány kti-

lönleges hangszeft is bemutattak. Szebbnél szebb előadások következtek.
A hangszerek közül csodálkoáattunk a fimlya, fuvola klarinét varáas-
latos hangirin is. A legelső szereplő mindig később szeretne fellépni,
ezért mindeoki első volt: vidrfunan daloltunk a pusztaszeíi énektanrirnő

korban növekvő sorrendben követkeaek a

Az eryik pusaaveri fuvolás
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A csengelei Juvosok
(fotók: Lantos kwán)

szereplők. Ezen az egy-két órrirr kereszttil nagy izgalom lengte be az
iskola tízes tantermét. Az idelátogató fiatalokat Bakó Báüint tanár úr és
Cnósmé Szabó Edit tanámő készitette fe1. El voltunk bűvölve. Eszrevé-
telernk szerint a tehetséget nem korra vagy kilóra mérik, úgy Csengelén,
mint Pusztaszeíen. A vendégek előadásának fenypontjaként diszkó
zenére klarinéíon játszott egy tehetségesnek ígétkező ifú. Ezek utriLrr a
"mierrrk" következtek. Itt is először a fiatalabbak szerepeltek: furulyáut
l,ag,l trombitrfur játszottak. Majd a tavaly óta miíködő furulya együttes
szerepelt. Több szólamú előadásukat mindenki csodáúkozva hallgatta. A
műsor után a vendégek egy meglepetést tartogattak a csengelei
szereplőknek. Az ottani kézműves szakkör tagiai agyagból emblérruít
készítettek a vendégvri,róknak,

Köszönjük ezt a kellemes és egyben haszrros délutr{rrt! Remé!ük, hogy
láto g atásukat hammosan viszonozzák!

Cstfuryi Ildikó (8 osztály)
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Billenős lr'Á-val sóder szálűtást vállalok 1700 Ft/m3, É.deklődoi
lehet Csókási Znltárinál a Csengele, Felszabadulás u. 15/.d szám
alatt vag!í a 386 173 telefonsrámon.

Fotó szakboltom nyflt februá,r 5-én Kisteleken az SZTK-val szemben.

- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagy

vá,lasaékban kaphatók!
- Fényképezógep javítas, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt, ajá,ndék filrnmel is!

Nacsa Jiinomé Kistelek, Koszuth u. 16.

rádióO 06-601488324

Tóp-takarruíny hereshedésemet épííőanyag órusíníssal bővítettetn
10 qfeletti vósórlás esetén Csengele tefiletén ilíjíalan hózhoe§zóllítás!
Áz új nyinauraísi rend: keddtnt péníekig 7-től 16 óróig, szombaíon 7-

űl 12 óráig.
Baranyi József kereskedő Csengele, Arany I u. 1.

a386 021 rádióO06-60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő

hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. a386 082

Minden tipuzu szivaíayí javításál, továbbá hántájí gépekhez való
alkatrészek gyrirtá,srit (fogaskerék stb.) vallalom. PB-giáz szabvrirryos

csatlakozó (pörktitőhöz stb,) állandóan kapható.
Dénes Balrázs vállalkozó

Csengele, Felszabadulas u. 3. t386 017

A Csengelei Polgriór C§oport támogatóinak
havonta két§zer megieleíó lapja

Kiadja és soksmrosítja: C§engelei Polgárőr C§oport Felelós kiadó: Kucsora Pét€r

Szerke§ztőség: Csengelg Felszabadulás u..1 1. Felel(k szerke§aó: Molnar Mihály


