
cse élei

\'. évfolyam 19. szám 1996. október 1.

Edng polgármestere a
G§engeteí aiándélcokkal

Az eringi látogaíásról szóló irásunk a 265. oldalon!
(fotó: Tóth Tiborné)
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$,r rhíftum
Ezt írták Csengeléről 60 éve:

§úlyos széngázmélgGzés
egy GsGngGlei tanyán

Súlyos szerencsétlenség történt szeídaía virradó éjszaka a
Csengele 491. szlrn alatti tanyan. Itt lakik a Simkó-család. Este

szérrrrel befiitöttek a dobká,lyhába és, hogy a káyha jól kiadja a

meleget, a csövekkel elr;ártíy'r., majd lefeküdtek aludni. A széngia,
amely nem tudott a csövön keresztiil a szabadba kiararnlani, betódult

a szobába, Reggelre mind a négyen. Simkó Pál 74 esztendős, Simkó
Ferenc 26 esztendős, Simkó Ferencné 24 esztendós csengelei lakosok
és a fiatal háuaspár l0 hónapos I(íroly nevű kisfiuk eszméletlenü
feküdtek az ágyban. A szomszédoknak feltiint, hogy Simkóék nem

adnak életjelt, behatoltak a lakasba, ahol azutátr megalá,{tri,,k az

eszméletlenül fekvő elnbereket.
A mentők szá.Lllították be a súlyos iillapotban lévő családot a

szegedi közkórhráaba. A kisfiúnak és az öreg Simkónak az íűapota
rendkivül váilságos, a fiatal par jobbn érzi magát, de az ó áüapotuk is

súlyos. Megr{rllapítást nyert, hogy a szerencsétlenséget Simkóék
tudatlansága okozt4 nern ludtak, hogy a uéngáa beá.ramlik a

szobáb4 ha e|zírjá.k útját a csőben. A vizsgáLlat a súlyos szeren-

csétlenség ügyében megindult.

(Megjelent a Tanyai Ujság 1936. október l l,i számában)
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l\émet látogatők Csengelén
Az erurgi vendégek virágot helyeztek el az emlékmúnél

Deutsche Gáste in Csengele
Die Gáste aus Ering legten am Kriegerdenknal Blumen nieder

A négvéves őszinte baniti kapcsolat, amely Szabó Bélát és
engem össze köt a Stark családdal, sok szép közös élmény tarka
virágár,al díszíti emlékeinket. A szivélyes baniti együttlétek során
- miközben szaporodnak az élménye\ emlékek - rádöbbentünk
arra, hogy nekünk közös történelmünk is van.

.{rra a szomoni történelmi valóságra, amelyre olykor-olykor
emlékezünk Az elhelyezett csokor azt is jelenti, hogy al ő
emlékezetükből se lehet kitörölni a múltat. A virággal nemcsak a
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(fotó: Motnár Mihály)
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szerelmet, a §zeretetet, hanem a legmélyebb tiszteletet is ki lehet
fejezni.

Úg5r gondolom, azzal a csokor virággal azt is tudtunkra
akarták adni, hogy a Csengele-Ering körötti baníti kapcsolat
nekik nem pipafiistöt je|ent.

A keryelet virágait megköszönöm azok nevében is, akik már
nem tuOját ert mógtenni! Köszönöm az Önkormányzat, a lakos-
ság és a nragam nevében is!

A cikket arért jelentetem meg két nyelven, mert számítok arra,
hogy az elkerül Eringbe is. A magam nevében íry szeretném
megköszönni a német vendégek szép gesztusát.

valkovics Antal

Die vierjáhrige öffene Freundschaftsbeziehung, die Bela
Szabo und mich mit der Familie Starks verbinden lassen, wird
unsere Erinerung von vielen bunten Blumen des gemeint-
schaftlichen Erlebnis geschmückt.

Seit einer Reihe yon liebenswürdigen befreundeten
Beisamenseinen - worunter unsere Erlebnisse und die Drine-
rungen anwachsen wurden - wurden wir uns bewuíJt, da8 wir
auch eine gemeinsame Geschichte haben.

An die traurige historische Realitilt dachtend, daran wir uns
hir und wieder erinneren müssen. Die Stráuíle, die von uns am
Kriegendenkmal gestellt wurden, das bedeutet, die
Vergangenheit aus ihren Gedáchtnissen auch nie auswischen
können.

Mit den Blumen können wir nicht nur die Liebe, sondern
auch die tifere Ehre ausdrücken.

Meiner Meirung nach, mit jenen Blumenstrauí] wol|ten Sie
uns zu wissen geben, daíl die Freundschaft zwischen Csengele-
Ering keinen Pfeiferauch ist.

Ich muíl im Nemen der Gefa|lenen, die ihren Dank
aussprechen können nicht, íiir die Blumen der Pietát danksagen.
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Danke im Namen der Selbstverwaltung, auch im Namen der
Eit,ohner unseres Dorfes.

Dieser Artikel wird auch Deutsch und Ungarisch erchienen,
weil ich daran gedacht hátte, dall er in Ering auch erscheinen
würde,

Antal valkovics
(dol me tsc her : Sándor Fej e s)

An erilngi látogaüfisról
l 996, szeptember l 3+ól 15-ig községiinkból mintegy 25 ős cso_

port utazott kl tewérközségúnkbe, a németországi Eringbe.
Ering egy bajor telepúlés, 2000 köruli lélekszrfurrrnal. Földrajzilag

az Inn partjá.Ln helyezkedik el, egyúttal ez a folyó vriLlasaja el
Ausztriától. Távolabb a dús növényzettel borított bajor hegyek
láthatók. A közelben, mÁtegy 20-25 km-re találkozik a Drrna, az Inn
és az I1z. Ez a nagy mennyiségű vn folytatja útját a Dunában,
egészen a Fekete-tengerig.

A hárorn folyó talílkozr{sa gyönyörű láwány. A torkolatok
ulrilkozásri,rrál mindhá,rom folyónak - a kiilönböző hordalékok miatt -
más színe van, mely késóbb a Dunába elegyedve egyszínűen, sebesen
fo\taüa útját.

A telepúlés külterúletén farmergazdasagok formájában gazdáLlkod_
nak. általában fejlett, magasszintű gépesítéssel és technológiával.
Zőmmel szarvasmarha tartassal (korszerű istriüók, fejőházak) és
kukorica termesáéssel foglalkoznak. A talaj szerkezete lőszös, kavi-
csos. jó vizgazdálkodású, magas humusztartalmú, kissé agyagos. Áz
ér,i csapadék 1000 mm korül van, Mindezekből eredően rnagas
terméshozamot tudnak elérni, hozzátéve a preciz, pontos, szorgalmas
munkájukat.

E rövid leírás utiin beszá,rnolok a lá,togatásun}ról. A késő délutáLrri

órákban érkezett meg a csopornrnk autóbusszal Eringbe, ahol szivé-
\,esen, baráti tisaeleuel fogadtak benniinket, Régebbi és új
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kapcsolatok kialakításrival, családoknril voltunk elhelyezve, vendégúl
lán a. Másnap egy közös progíírmon vettünk részt, mely egy felvo-
nulással kezdődött és az éjszakába nyúló, vacsorás ünnepséggel
r,égződött. Ezen az ünnepségen rnéltattuk a két település (Ering-
Csengele) kapcsolatát, és megerősítetttik, hogy ezt a kapcsolatot
tor,ább ápoljuk lehetőségeinkhez mérten.

A második napon elutaztunt a szomszédos Passauba. Megláto-
gatruk a Gizella templomot, amit gyönyöíú díszítésekkel, freskókkal,
barokk stílusban építettek az 1600-as években. A varosbaíl
megtekintettiik a korábbarr említett hii,,rom folyó taláLlkozását is.

A harmadik nap látogattunk el a mintegy 1 00- 1 20 krn-re,
Bodenmaisban lévő "Joska" kistá,,lyr,iveg-gyárba. Szemkáprááató
klsátytiveg-készítrnényeket láthattunk, viisá,,rolhattunk, máLr aki
megengedhette maglinak. Láthatnrk az üvegfuvás varáaslatos mester-

segét- Gyönyörű láwá.,rry volt,
E rövid három nap alatt tapasztalhattuk, megismerhettiik a német

emberek életmódját, életvitelét, szokásait. Ering egy átlag német

település, Nagyon sok követni valót láthattunk. Tapasaalhattuk,

A búcsuzás pillanaíai
(fotók: Molnáí Mihály)
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hogyarr vigyáznak környezetiikre, milyen a közlekedési kulturájuk,
hogyan tartjrik be a lakott területen a 30 km/óra sebességet és hogyan

tisztelik embertársaikat.
Úgy érzem, hogy ez a piir nap úgy marad meg az emlékeze-

tiinkben, hogy szép volt, jó volt. Mindnyájunknak adott egy útrava-
lót, rnégha apró dolgot is, amit idehaza kamatoztatni tudrrnk, esetleg

megvalósíthatunk.
Sajnos az esó mindhrirom nap sziintelenü1 esett.

srinta Ferenc
polgá,rTnester

|eggzí§l< találl<oztal < Csen5elén
A Szeged Kömyeki Jegyző Klub községünkben tartotta soTos

összejövetelét l996. szeptember l9-én a Faluhrizban.
Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a tanácskozást

megszervezzem, előadókat kájek fel és az értekezletet levezessem.

Ez olyan szakmai tanácskozás volt, amely rendszeresen más-miis
településen úlésezik és aktuáüs témakóröket beszél meg.

köszönthettem dr, kisida Erzsébet fiitanácsost, a Művelődési és

Kózoktatási Minisaérium rrrr-rnkatársáLt,kinek szernélyében olyan
előadót tisztelhettiink, aki a közoktatási törvény módosítáxí.rrak

előkészítésében aktívan résa vett. Üdvózölhettem dr. Tari Jánosnét, a
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal öosaályvezetőjét, dr.

CsonkáLrré dr. Balla Ilona foelőadót, aki a töwényességi ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat látja el Csengele község vonatkoziisában
(testiileti úlésekről készült jegyzőkönywek), Gulácsl,né Somogyi
Ilonát a Marosmenti Jegyző Klub vezetőjét, Kiszombor jegyzőjét,

valamennyi jegyző hölgyet és urat, Heim Géza lgazgaíó lorat az
általriLrros iskola részéről, Sánta Ferenc polgármester urat és a
megjelent testiileti tagokat. Többen miis fontos tirgyalás miatt nem
tudtak e|önni, többek között Pá§zti Tóth Glula ur, a Megyei
Közgyűlés alelrröke, dr. Huber Bertalan megyei fiíjegyző úr.
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A megn.vitó után felkórtem Siánta Ferenc polgarmester urat, hogy
róliden mutassa be községünket. Előadásában elmondta, hogy
lakóhe\ünkön van munkalehetőség, aki munkát a-kar váüalni, az ttrd.

K_remelte a kózel két év alatt elért eredményeket - 9 utca sziláfd
burkolattal való ellátását -" rnely a lakossággal és a testtilettel,
valamint a hivatallal való jó egyúttműködés eredménye.

A módosított közoktatásról szóló törvény ez év szeptembel l -jén
lepett életbe. Ennek ismertetóje dr. Kisida Erzsébet fiitanácsos volt,
aki olyan kózvetlen, gyakorlati tapasztalatokkal kiegészített előadást
tartott, hogy az idő észrevétlenül elrohant.

Rövid sztinet utáur tartalmas konzultáció következett.
E témakör leziá,riisa után dr. Tari liinosné fijosaáLlyvezető

§mertette a szeptember 12-14. között Siófokon megtartott Orsztfuos
Jegyző Konferencirin elfogadott néhrány állásfoglalíst, többek kOzOtt:

- SztiLkség van a képzés, továbbképzés megszervezésére a
közigazgatiisbarr. Meg kell oldani a települési képviselők, polgiirmes-
terek képzését is.
- Stabil köz;gazgatisra van szükség, ne legyen az apparáus a
crklusonkénti vii,Lltásnak kiszolgáltatva.
- Aranyos kozteherviselést kértek. Stb., stb.
(Csak e néhrárryat emeftem ki, ennéljóval többről volt szó.)

Gulácsyné Somogyi llona a Marosrnenti legyző Klub vezet<lie

töÍ\ én}tervezeteket adott itt azzal, hogy juttassam el a meghívott
jeglzőknek véleményezésre, rnie|ótt a Kormiiny benyujtja az
Országgyűlésnek tówényalkotásra.

Majd dr. Donos Piilné, Mórahalom varos jegyzője kért szót.
Elmondta, hogy ez a pálya nem könnyű, itt tlirőképesnek keli lenni,
a konfliktus helyzeteket kezelni kell. O ezt teszi Mórahalrnon 1979-
től napjainkig. Píúyiaatot nyújtott be a Csongrád Megyei Közgyűlés
aljegyzői állására, melyet elnyert és november l-tőt ezí tölti be.

Szeretné a kapcsolatot továbbra is tartani a Iegyő Klubbal, ahol
mindig jól érezte rnagát és munkájahoz szakmai segítséget kapott.
Sok sikert, eredrnényes munkát, további jó együttmíiködést kívill-
tun} az új munkaköréhez.

Ezek után megköszöntem" hogy a résztvevők elfogadtak meghí-
vásomat, Kúlön megköszöntem az előadóknak, hogy színes előadá-
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sukkal lekótötték figyelntinket. Sokan gratulátak uz elért

eredményekhez, eüsmerő szavakkal búcsúaak a megye egl,ik

legtávolabbi településéről, ahol sokan először já{tak.

Köszönöm mindazok íáradozását, akik hozzáiárultak a rendez-

vóny sikeréhez, községünk jó hímevének öregbitéséhez!

Franczia Jenőné
rnb. jegyző

ÁsattísofrCsenge[ert
1892 óía számos régészeti ósatás töríént Csengelén. Soroza-

tunkban ezek íöflénetét és eredményeit dolgoauk fel

III. Ásatás a Jójárt-tanya mellett

1938-ban a csengelei hatrirban, Jójá.rt József 504. szá.mú tanyája
mellett, közvetlenül a Jászszentlászlóra vezető dűlőútnal csekély (30-

40 cm) mélységben néhr{Lrry vasrégiséget talaltak. Egy vasláLrrdzsq két
vaszabla és két kengyelvas került a felszinre. Később itt Csallány
Dezsó, a szegedi múzeum munkataírsa próbaasatást végeztetett, de

csontvázat vagy sírt nem talát. A lelóhelytől 22 métene hilz'ódó
homokos fiildháton viszont 2,8 m mélységben egy érintetlen,

magában álló kora-avarkori sírt fedezett fel.

A felficsontváa lábbal délnek volt fektetve. A halott feje mellett

korongon készúlt, szíirke színú, letört fiilű agyagkorso volt. A jobb

kéznél talátak l1 háromélű vasnyílhegyet, melyek nagyságra és

alakra kiilönbözők voltak. Ezek egy része átlukasztott szá,rrnyú,

úgynevezett fiityiilő nyíl volt. A mikroszkópikus vizsgalat szerint a

nflvesszőket vastagabb nyírf;íból faí€íák ki. Ajobb kéznél 2 vaskés,

csüolóvas, kovakő és horzsakő keriilt elő. A medence körül talált
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Áz előkerült kard markalati része (elő- és hátoldal)

arany övdísz-garnitura 1 nagyszijvégből, 3 kisszijvégból, 3 kettősme-
zejű ővdíszbőL l felhold alakú övdíszbol és 1 vasfejű, brondemezes
csatból iíűott. A csaton. a nagy szljvégen és a felhold alakú éksoros
övdíszen kfuül a garnitura többi tagán oroszlrirr látható.

A csonwáz bal oldalá,n feküdt egy l07 cm hosszú, ezüst veíetes,
egyenes pengéjű, kétélú vaskard. A kard rnarkolatkarikával és
keskeny keresztvassal volt elláwa (keresavas ritka az avarkori kétélű
kardokná), A kardhüvely ffíafalemezból készült és azt ezüstleme-
zekkel díszítették A kard melletti íj csontlemezeiből 5 db toredék
maradt meg. Előkerúltek még bronzkarikák, bronzcsatoli és
szíjmaradvá.,rryok a hozzájuk tartozó ezüstrozettákkal. A meden-
cecsonton finomszövésű vászon darabja maradt meg.

A feltehetően katonai vezető vagy nemzetségfii sírját Csallány
Dezső a Folia Archeologica 1939-ben megielent I-II. kötetében
dolgoaa fel "Kora-avarkori sírleletek" címrnel. Megállapításai szerurt
az elókerült haszn itari tá!ígyak 620 és 640 között készúlhettek.

Molnár Müály



Q' E=ptmzotr-bébik
Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor a Polgárőrség

támogatóinak csalódi eseményeiről emlékezünk meg lapunkban, A
kl:elmúltban kel szponzorunknál is járt a gólya.

Ksmártonné Sípos llona - a ll,t 4V állomqs melletti Kisbetérő

tulajdonosa - julius 7-én 14 óra 30 perckor hozta világra Kismárton

Gyűrikat. A 2S00 grammal és 49 cm-rel született glermek jó
egészségnek örvend, és napjainkra 5 kg-ra és 60 cm hosszitságúra

cseperedeít fel.

Kismiárton Gyurika

Pigniczki László virágkertésznek és feleségének, Krizsán Erzsé-

beheÍ szeptember 2-án,,délután 4 órakor születeft meg Pigniczki
Lacika nevű glermeke. Ó 52 cm-rel és j800 grammal jött a világra,

ma már 4500 grammnál tart.



Pigniczki Lacika

Jó egészséget kívánunk az új jövevényehlek!

oAutóversenyzés

Polgárőrök

Jól szerepelt a Csdki-Sebők pdros

Szepternber hónapban két autóversenyen is résá vett a Csáki
László-Sebők Balrizs duó, és nem hoztak szégyent kicsiny falunkra.

§rándorfalvrfur a Rally Sprrrrt bajnokságon 27 altóval indultak.
"Természetesen" az első hely Csákiéké lett.

A jászberényi Tura bajnoksígon már nem versenykocsiva| hanem
véria kategóriában indultak Lada l200-es autójukkal. Ezen is 27
versenyző vetélkedett, de itt csak a bronzérmet sikerült megszerezni.
Figyelemre méltó viszont, hogy a verseny 93 résavevője közötl az
abszolút kategóriában a kilencedik helyen végeztek.

M. M,
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Úlla megáll a postauonat!
,t uÁv Szegedi Üzletigazgatóságától kapott tájékoztatá§ §rerint
1996. szeptember 29-tő| újra megáll Csengelén 20 őra 12 perckor
a Szegedtől Budapestig közlekedő po§tavonat. Ar intézkedóssel
sok Szegeden dolgozó személy utarási problémája oldódott meg.

Darts bajnokság

Vígh Attíla szinte aethetetlen
Szeptember 22-én újabb forduló volt a Korona söröző darts

bajnokságában. Az öt versenyszámból néglet Vigh Attila nyert, ígl
nem csodálkozhatunk azon, hogy eglre kevesebben merik a
megméretleté st vál lalni.

Cricketben Vígh Attila nyert 57 ponttal. MáSodik Csókasi Tibor, a
harmadik Fődi zolíán leít.

30]-ben sziníén Vígh Attila g)őzött. Homáth Péter l ponttal a
masodik, Tisóczki Ferenc 3I ponttal a harmadik helyen végzett.

Legíöbb pont dobásában Horváth Péter lett az első 517 ponttal.
A további sorrend: VíghAttila (5l2 pont), Fődi Zoltán (406 pont).

Shanghai-ban ujra Vígh Attila glőzött 109 ponttal. Csókási Tibor
94 ponttal második. Tisóczki Ferenc 44 ponttal harmadik leít.

(Ji versenys:ám volt a mesler 50l. A bajnok ebben is Vígh ÁUila
lett. Tisóczki Ferenc 169 ponttal a második, Csókási Tibor 179
ponttal a harmadik helyet szerezte meg.

A bajnokság után Vígh AUila ugy nyilaíkozotí, hogl a továbbiak-
ban néhátly versenyt bi fog hagyni, hogy másolnak is hagjon
nyerési esélyt.

M. M.
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HIRDETESEK

Eladó jó állapotu gyermek BMX kerékpár 5000 Ft-ért.
Erdeklődni lehet Vígh Attilánál a Korona sörözőben
(Május 1. u. 52.). Telefon: 386 063.

Eladó a Csengele tanya 93. szám alaffi, kövesút mel-
letti 3 szobás tanya, gazdasági épületekkel, fóliákkal,
10 hold földdel, 2 nortonkúttal, szőlővelo erdővel,
újonnan bekerített jószágtartásra alkalmas udvarral,
eperfákkal. Eladó továbbá BMX-16 kerékpár 5000 F't-
ért. Erdekődni lehet Vígh Istvánnát a Csengele, Május
l. u.8. szám alatt.

Fotó-videó iizletem {tj helyen, a posta mellett! HétJőn is
nyitva!
- Igazolvdnykép, glermeksorozat, ballagás, esküvő-
lakodalom, egléb rendezvények fel.vétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek
nag,, v ál as zté kb an kaphaíó k !
- Fé ny képez ő gép j avítás, s z aklanác s adás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!

Nacsa Jánosné
Kistelek, Kossuth u. ]ő.

rádióa06-60/488 j24 8 (este) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok: 1700 Füm3. Érdektódni
lehet Csókási Zoltánnál a Csengéle, Felszabadulás u. 15/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Táp-lakarruíryl kereskedésemel epítőanyag árusíltissal bővííetlem.

10 q íeleftí vósúrlás eselén Csengek teíületén díjtalan házhozsúllítás!
A nyitvalarfuísi rend. keddliíl pentekig 7-1ől 16 ótúig, szollrbűíon 7-1iíl

12 ótáíg.
Baranyi Jó6seJ kereskedő Csengele, Arany J, u, L

a386 024 rádió@06-ó0/480 678

Családi eseményelere (lakodalom, ballagás stb.) 220 l/olttal műkjdő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Laszlótól a Csengele, Peíőfi u. 20.

szám alqít. a386 082

Háaáji gépeküez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölóhöz §tb.) állandóan kapható.

Dénes Balám vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u, 3. 8386 017

A c§engel9i Polgalór c§oport támo8atóinak

havonta kétszel megielenö lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgrirör Csopon Felelós kiadó:Kucsora Páer
Szerke§ztőség: Csurgele, Felszabadulás u.1 l. Felelós szerkesaó: Mo|náLr Mihály



275 -

HIRDETESEK

Eiadó jó állapotu gyermek BMX kerékpár 5000 Ft-ért.
Erdeklődni lehet Vígh Attilánál a Korona sörözőben
(Május 1. u. 52.). Telefon: 386 063.

E|adó a Csengele tanya 93. szám alatti, kövesút mel-
lefti 3 szobás tanya, gazdasági épületekkel, fóliákkal,
10 hold földdel, 2 nortonkúttal, szőlővel, erdővel,
újonnan bekerített, jószágtartásra alkalmas udvarral,
eperfákkal. Eladó továbbá BMX-16 kerékpár 5000 Ft-
ért. Erdekődni lehet Vígh Istvánnál a Csengele, Május
l. u. 8. szám alatt.

Foíó-videó i|eleíem új helyen, a posta melleíl! HélJőn is
nyiíva!
- Igazolvónykép, gtermeksorozat, ballagáx, esküvő-
l a ko dalom, e gl éb rendezvénye k fe lv éte l e.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek
n a gy v ól as zté kb an kap ható k !
- Fényképezőgép javítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!

Nacsa ,Jánosné
Kistelek, Kossuth u. ]6.

rádióa06,60/488 324 B (este) 329 659


