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Öt éwes a Csengele-Erirrg!
testvérlnapcsolat

Ez év ápriüsában lesz 5 éve, hogy a vasfiiggöny megszíínése után

a két falu lakói először találkoztak. Le ke§ett vetkőzni a történelem

íltal ránk ruhazott előítéleteket. Az első látogatások még puhato-

lódzásnak tűrrtek, de mindannyiszor mélyebbé tették a barátságot.

1992. áprűs 23_én első fecskeként érkezett Peter Hoffinann, az

eriagi polgármester feleségével és még két családdal. Dr. Varga,

Czombos és Bencsik csatád szívesen fogadta őket. A barátságos

hangulatú látogatást egy szívélyes meghívás követte a csengelei

iskolások számára. Áég ez évben 30-40 fb indult útnak a messzi

távolba. Öt éwe visszagondolva ez nagyon nagy dolog volt!

"Mesébe illő valóság" címmel Varga Laszlóné írt legszebben errő|.

Először olvastunk, hallottunk Eringről, a szép, rendezett faluról.

Mesélnek a jól sikerült programokról, a soha el nem felejthető

vendégszerete§ikről! (Passaui varosnézés, rádiófelvétel, Esterházy
kastély megtekintése, kirándulás az Alpokba stb.)

1992. szeptember I7_én a csengelei képviselők indultak Eringbe
18 five| sajnos a polgá.rmester nélkül. A falu kinézete, szervezett-

sége, az emberek szorgalma példamutató a magyarok szárnara. Enől
a jó hangulatu látogatásról Dr.Varga Ferencné tt nagy sikerű

"hőskölteményt". (Csengele "kulcsának" átadása, korsó emelő ver-
seny, tizemlátogatá|sok, Badbirnbach me5ekintése.stb.)

|993. áprüs 14-én 27 ro érkezett Eringből. Orömmel viszonoz-
tuk vendégszeretetiiket. Törköly Péter, Kormányos Sándor, Harkai
István, a Tóth cég kedves vendéglátással is összekapcsolta a

látogatást. Kirrándulást szefveztiink Opusztaszerre és Szegedre ide-
genvezetővel (Klemrn Tamás). Az Aranylabdában dr. Varga Ferenc,

a Halászcsardában Tóth Tibor vendégeikéat ismerkedhettek meg a
magyaí konyha ízeivel. Az iskola színvonalas műsorral készült az
ünnepi estre, német nyelven adtrák elő produkciojukat.

1993. auguszttls 2-án eringi gyerekek jöttek Csengelére Dieter
Reisch és felesége, Angela kíséretében. Az eddig itt megforduló
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\endegek meggyőzték az eringi szülőket, hogy falu* nem Cbicago,
nem vadnyrgat és nem is Etiópia. A pedagógusok szervezésében
n€},on szép programok vártak a gyerekeket. Va]laltak felügyeletiiket
rs. mindenre gondosan figyeltek. Reméftik, az eringi gyerekek egyik
vep élménye maradt a csengelei nyar! (Sok sportprogrílm, Bugac
pusaára látogatás, homok-homok, szegedi varosnézés, buli, SZA-
BÁDSAG) Ha az eringi szülők láúhatták volna a fiilig homokos,
játéktól kipirult csemetéiket...

1994-ben hónapról hónapra olvasbattuk a belyi újságban Ering
történetét Mészaros Aranka szorgalmas munkájaként.

l994. júniusában egy elhamarkodott meghívásra érkezett az eringi
delegáció. A felelótlen kivitelezésű Faluhaz bemutatása csak
bossáságot okozott. Szerencsére az algyői önkormiányzat (Varga
Levente jóvoltából) műsorral zenés vacsorával várt mindenkit a jól
mtiködő, impozáns kulturhazukba. Ez a meghívás sajnos még
viszonzatlan maradt, viszont Hebersfeldennel alakítottak ki jó barát-
ságot Peter Hoffinann közbenjrárásával.

1994. július 29-tőI a csengelei iskolasok újabb szép hetet töltöttek
az eringi vendéglatóknál. Hamberger Willi és lelkiismeretes segítőtár-
sar komoly úszótanfolyamot szerveztek. A szakavatott víziőrök
r,édelmében több méter mély vízbe ugráltak fejest a gyermekeink!
(Áflatkertben jáítak, megnézték a Burghaust, ellátogattak a
természetvédelrni területre, sok-sok szórakoztató prograrn) "Mind
vép emlék" - írta a Csengelei Krónikában Papp Emese.

1995. ápriüs l8-an Peter Hoffinann eringi és Santa Ferenc új
csengelei polgármester talillkozott egymassal. A nyelvi nehézség nem
voh akadaly a kölcsönös szimpátia kialakulásahoz. "Bízom benne,
hogy a két közsóg kapcsolata révén tapasztalataink, ismereteink,
kuulturánk is kiszélesedhet. A látottakból ki kell válogatni a jót, amit
idehaza hasmosítani fudunk és mar többet tudunk, gazdagabbak
r,?gyunk!" - írta Santa Ferenc, az Ering-barátok örömére.

1995. junius 3-5. ktizött került rnegrendezésre az I. Csengelei
Falunapok, Pünkósd alkalrrrából. Akkor volt az emlékmű avatás,
Eriog zászlójának átadása, "A aemzetközi béke megőrzése szent
ügytink" - í*a Santa Ferenc. Taliln az;on a napon, pont azokban a
pillanatokban köttetett meg a SÉKE a lI. világháboru után a



-I04-

lelkekben és a szívekben, amikor a hősi emlékmű mellett, a magyaí
és az eringi zászlő alatt, Isten akarata előtt vendégeinkkel együtt
hajtottunk fejet. Ez fogúmana meg sokunkban a testvérkapcsolat
igazi jelentőségét. A lovasfelvonuláson a két polgarmester diszkocsi-
kénott, majd a műsoros bal csak növelte az emelkedett hangulatot.

1995. auguszfusában 32 erngi sátorozott az ővoda kertjében. A
csengelei pedagógusok, óvónők közül néhanyan önzetlenül vrállahrák

a nyari munkát. "Nemcsak a német gyerekek érdekében, hanem a
csengelei tanítvrányok nyelvi, szellemi fejlődésének érdekében is." -

írta Bencsik Ferenc, (Közös úszótanfolyam, szegedi Vadaspark
meglátogatás4 ópusztaszeri körkép megnézése, Disco + Manuel
születésnapjanak megíinneplése, kézműves foglalkozások) Mészáro s
Aranka és Nagy Czirók Gyöngyvér gondos szervezése és a sok
vendéglátó család lelkes, önzetlen segítsége éjfe§g tartó búcsúztatás-
sal végződött.

A nalunk vendégeskedő vni& csoport felkészültségét mutatja,
hogy az amshameri bajnokságon Hamberger Willi szervezésével I.
helyezést értek el.

1996. május l-től Karl Schacherbauer - aki az Abrahrám család
vendógeként már jart nalunk -, elnyerte Ering polgarmesteri címét. A
testvérkapcsolat nem szakadt meg most sem. l996. szeptember 13-ail
25 ro lftazott sajat költségén Eringbe. A tcibb évi barátság mellett is
jól estek a közeli város, Simbacb polgármesterének gondolatai: "A
nemzetközi testvériség szép példája a két ktilonböző országbeli fa]u
kapcsolat4 amely a történelem viharai fólé tudta emelni az emberek
barátságát. Eltörölték a határokat az egymas iránti önzetlen vendég-
szeretettel". Akáí 10 éwel ezelőtt is gondolta volna valaki, hogy egy
kis falu, Csengele polgármestere vezényli a bajor zenekart, 1000 ős
német vendégsereg vastapsa kozben?

Mindkét faluban sok munka van ebben a szép kapcsolattartásban,
önkormányzati segítseg is. A csengelei képviselő-testtilet minden
évben segítette a gyermekek kiutaáatását, és amennyire a szerény
lehetősége engedte, a vendégfogadást is.

Közeledik falunk tilrnepe... A falunapokra szinte minden vendég-
látó család ujra hívja eringi barátait is. Az önkormányzat meghívását
Dr. Varganénak volt lehetősége személyesen átadni Piinkösd tirrnepé-
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re az eringi önkormáxryzatnak. Bízunk benne, hogy elfogadjak és jó
hangulatta| mlnél többen, új családokkal is emelik az ünnep fenyét!

Itt tarrunk... Szeretném, ha a következő 5-5 éwől mindig új, ujabb
seneráció írna összefoglalót; egy barátsagról, ami még 1992-ben
kezdődött Ering kedves, seg{tőkész lakóival egy újsághírdetés
oh asása kozben!

Legyen bozzá béke, egészség, lehetőség !

Tóth Tiborné

A tévéiport írásos vúItoz.ata

[átogatóban Gsengelén a
GazsouiG§ tanyán

A Magyar Televízió Szegedi Körzeti Sűdiója ez év március 13-án
riportlilmeí sugárzoű a esengelei Gazsovics családróI A közel fel-
órds műsor írásbeli vdltazatdt közöIjük mosl Fábián Burna
szerkesztő és Czapáry Gabfiella rendező hozzójdrulásával

Riporter; Csengele, akár a tObbi Szeged környéki tanyakozpont, az
ötvenes évekbea lett önálló település. A szegedh ez íartoző bórfi}ldek,
a tanyák, a pusáa első nagy gazdái ekkor építették első hazaikat.
Csengele a'60-as évek végén érte virágkorát. Akkor, amikor néhrány
er-en át 3600 lakosa volt. Ez a lélekszá:rn azőta évente 253a-ca1
kevesebb, és nem az elvándorlás miatt. T.avaly példáut 13 kisgyermek
jött a világra, míg 45 csengelei húnyt eL Így lehet, hogy ma Úg több,
mrnt 2000 lelket szá,rnlal az alfoldi község, ahol pedig még mindig
rrrágzóbb a gazdálkodás, mint másutt. A rossz minőségű, 6-8
aranykorona értékű foldeket, a homokvidéket élelmes gazdáú<
művelik. Fejlett a folia- és üveghrázkultűra, az allattenyésztés az
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értékesítési gondok miatt jelentősen visszaesett. Itt, Cserrgelén még
mindig nagygazdanak számít id. Gazsovics Józsi bácsi. Ot látogattuk
meg felesége és családja körében,
Id. Gazsovics Józsefné: '51-bea kerültem én ide a családba. Utárrna
meilt el a ferjem katonának.
Riporter: Rögtön, az esküvő utan?
Id. Gazsovics Józsefné: Hát nem, mert tavasszal esküdttink és ő
ősszel ment el katonának. Fiam'52-ben született, akkor még oda volt
a ferjem katonának. '53-ban szerelt le és azóta itt vagyunk. Együtt
éltiink a ferjem szüleivel. Addig, míg a szüleivel dolgoztunk kint a
fildben meg az allatokkal, Hát hadd ne mondjarr1 hogy akkor
annyira rossz világ volt, hogy tényleg alig jutott az ember egyről a
kettőre, sőt nem is tudott. Mert akkor voltak a sntkvűitgi beadiisok,
és annyira szegényen tudtunk akkor élni, hogy alig tudta az ember

követni aá a kicsi dolgokat, amikre legfrképpen szúksége volt az
etnbernek.
Riporter: Azért most is a mezőgazdasággal foglalkoznak, névleg a
hiirom József Mert úgy fudorrr, hogy a családban ez hagyomány,
hogy a fiú szülöttek azok József nevet kapnak. Es egyke mindenki.
Tehát id. Gazsovics Józse{ mondhatom így, hogy kozépső Gazsovics
József és legifabb Gazsovics József is.egyke. Ez is hagyomány?
Id. Gazsovics Józsefoé: Igen, igen. Es az egész, mondhatnám az ét
rószemről is, a család mind József volt. Edesapám, a testvérerq
annak a fi4 úgyhogy itt a családban is négy József volt, mert a
ferjemnek az édesapja is József volt, igy mind József
Riporter: Ugyanúgy hagyomrány a József név, mint az hogy
mezőgazdasággal foglalkoznak. Pedig, ha jól tudom, úgy a
csatádfinek, id. Gazsovics Józsefirek az eredeti szakmája kovács.
Id. Gazsovics József: Igen.
Riporter: Es a fianak a szakrája. meg az mellett még a géplaka-
tostól a háiózati villanyszerelővel bezarólag mind műszaki és a
legi§abb Gazsovics Józsefirek is műszaki szakmája van, amennyiben
ő mezőgazdasági gépszerelő. De mégis mindahfityan a mezőgazda-
sággal foglalkoznak. Ennek mi az oka?
Id. Gazsovics Jórsef: Talan onnan kell kezdeni, hogy van egy
családcentrikus összevonzása. Vagyis, hogyha azt nézem, hogy a
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kor ács szakmát utáltam, meg kellett ugyan tanulnom. A leszerelésem
utan a.;o apám aá mondta, hogy akkor gazdálkodjá| ahogy akarsz.
\-oh l0 hold haszonbéres fi)ld, ezen gazdalkodtam öniillóan, közös
konyhára persze a szüleimmel. Innentől fejlődött atétel, mire olyanná
ráh a mezőgazdxág, amilyenre én elképzeltem, akkorára önként
eh,ittuk a téeszbe a gazdaságot. De előtte volt még csábitásom,
ugtr,anis katonáéknal hajós voltar4 ffi gépészi beosáásban...
Riporter: Csak dolgozott valamennyit a szakmájában...
Id. Gazsovics József: Amikor szereltem lefelé, nagyon hívtak a
Széchenyi tengerjaró hajóra fogépésznek. A mezőgazdaság vonzóbb
lett_ hazajöttem.
Riporter: Így btt aztintengerjaró helyett tengeri járó...
Id. Garsovics József: Es mivel, uram bocsáss, a ló volt a leglénye-
gesebb a mezőgazdaságban, így mondhatnátm, hogy lovas tengerész
r oltam.
Riporter: Egy-két elődöt feíjegyzett mir a történelem. Akkor
menjtink tovább, kozépső Gazsovics József
Gazsovics József: '52-ben beleszülettem e tanyavilágba. Átahnos
iskola utálrr elkerültem, mivel a villanyszerelő szakma mar akkor is
l-onzott, elkerültem az újszegedi Rózsa Ferenc Szakközépiskolába és
urána elmentem iparitanulónak, mint mezőgazdasági géplakatos. Ide
kenihem a helyi termelőszövetkezetnek a javítómíihelyébe. Fölszaba-
dulásom után úgyszintén ide szerződtem le. Akkor még kezdő
órabérként 6 forint 50 fillérrel. Es 21 évet húztam le itt, a helyi
termelőszövetkezetben. Maradtam, rnint mező gazdasági vallalkozó,
kir-áltottam a vallalkozói igazolvanyt.
Riporter: Még nem adta vissza?
Gazsovics József: Még nem adtam vissza, de a szorítások végett
megfontolandó, hogy nem-e vissza kék adni.
Riporternő: Mi itt körülnéztiink az épületben. Nagyobb az
rrodahelység tán, mlnt az normálisan elképzelhető lenne egy ilyen
gazdasagban.
Gazsovics József: Hát igen. Sajnos máma már az adminisztráció
lassan többet igényel időben, mint maga az effektív munka.
Id. Gazsovics Józsefné: Mikor még a fiam megindult, akkor volt,
bog"r,, odamentem neki segíteni. Nem volt, aki segítsen neki, sőt
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sokszor az uramnak is, mikor olyat csinalt, hogy nem bírt vele
egyedül, nem volt, aki segítsen, akkor odamentem neki segíteni.

Id. Gazsovics József: Mindenki csinálja a családban. lnasként a
hOlgyek, mert ugye ott ők a beosztottak. A konyhában ők a fönökök,
mindenütt nem lehetnek önökök.
Riporternő: Engem azért még Józsi bácsi történetei érdekelnének,
Mert nehezen tudom elképzelni, hogy miért volt mégis vonzóbb a

gazdaság, mint a hajőzás, a tengerészet, ezek a kalandos dolgok.
Id. Gazsovics József: Annyi az összesben a titok, hogy a mezőgaz-
daságunkban az a b:rlorryos szabadság lényegesen több volt, mint
bárhol másutt. Mondjuk a tengerjaró hajó is vonzott volna, az
érdekében, hogy a világot láthattam volna. De a szabadság ott tul
kicsi volt. Kicsi volt a mozgásterülete. Ennélfogva amezőgazdaságot
láttamlegérdekesebbnek. Főleg azért, hogy úgy gondoltam én akkor,
hogy a mezőgazdasagot is lehet szépen, meg jól csinálni. Lehet
gazdaságosan is csinálni, persze temérdek dologgal számolva rá.

Mire a feleségemmel megforgattunk egy hektar foldet 70 centi
mélyen, betiltetttik őszibarackkal, és ez mire termőre fordult, a
remény az nem sikerült, mert akkor aa mondták, hogy még kapálni
se mehettink bele, nembogy részest kapjunk belőle. Ugyanis ekkor
volt a tsz-átszervezés, így lettem egy évig kovácsa a termelő-
szövetkezetnek '6l-ben. Hát akkor egy kicsit a mezőgazdasági
remény megingott. '62-ben, úgymond, hogy a politika ellenére a
szövetkezetben tsz-elnök lettem és ezt 27 évig csináltarn itt helyben.

Megtanultunk egytitt élni: a szövetkezeti gazdálkodás és a háeté$i

gazdaság. Kifejlődött Csengelén a háutájt gazdasíry. Azt biuem,
ahogy jöttek, Iáthattil< a foliától kezdve az egyebekig. Akkor, mikor
a többi községben bontották atanyalűágot, mink állafilköltségvetési
tiimogatássalvillamosítottuk a tanyákat. Csengelén minden 7 hektár
foldre esik egy tanya, és ha jól vagyok informálva, három tanya
kivételével mindben villany van. Mikor a villany odakerült a
parasztemberhez, nem kellett binatni, hogy mit kell vele csinálni. Es
jól megfert ahánáji gazdaság és a nagyiizem együtt. Mondjar4 hogy
L2 ezet darab sertést is adott le éves szinten a hánájí gazóaséry.

Csengele össáerülete 5200 hektár. Hát a rendszerváltás megingatta
ezt az egészet. En a rendszerváltáskor nyugd{as korhatárt értem e1 és
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eliöttem baza, t$rakezdtem elölról. Most, ha összesítem, akkor a
háboru után gyerekként elölről kezdtiik a dolgot, aáan Rakosi ideje
után ú.lrakezdtíik a dolgot elölről, aztin a tsz-átszervezés után újra
kezdnik a dolgot elolről, és egy kicsit most talén ez a negyedik
ufakezdés már a család javára. En mar most erre képtelen vagyok,
ugl,anis a múlt évben össze§iedtem négy infarktust. Nem nagy
remény van az újrakezdósre, ugyanis most nem látom valószínűnek
azí,- hogy az ado§, befektetett temérdek munka nemhogy
megíérüljón, hanem ne hozzon ráfizetést. Minden szánnítasok alapján
azt büonyitja a mezőgazdaság, hogy riffizetóses. Ráfizetni viszont
csak addig lehet, míg varr rnit ráfizetni.
Riporter: Azt mondjrik nagyon sokan agazdálkodók, nemcsak azok,
aklk most harom napig kint voltak a traktorokkal, hanem
közgazdászok is, hogyha a gazdaember körülnézne, és nem a
mezőgazdasággal foglalkozna, hanem azt apénzt amit beinvesztá1 a
termelésébe, betenné a bankba és csak a kamataiból élne, sokkal
iobban kijönne, mint hogyha befektetne egy gazdaságba. Önök bogy
látjak €ú, érdemes? Mert azért három generáció egyfolyában
foglalkozik a gazdasággal. Nagyon sokan azt mondjak, hogy elég
volt. Beteszem a bankba és a kamataiból élek. Nem gondolkoztak
még ezen?
Gazsovics József: Volt rajta gondolkozva. Ez gyakorlatdag annyiban
igaz- hogy talan akkor ülni lehetne a szobában, nem kellene dolgozni
és úgy szerényen meg lehetne belőle élni. Ha volna ez a nagyobb
mennyiségű artyagi, amit be lehetne rakni. De mivel nincs, így kény-
telenek vagyunk dolgozni.
Riporter: Kórülnézve itt a gazdasáEbxr, aá hiszem a profil a juh, a
juhászat. Javítsanak ki persze, ha tévedek| Aztírrl' láttam itt szarvas-
marhákat, vaghír'ó is. Ez egy profilt jelent itt Csenge lekörnyékén?
Id. Gazsovics József: Nincs hagyománya atájkörzetben a juhnak. Itt
volt az utóbbi időben. Viszont most ez a bizonyos nagyüzemi
gazdasagok megsziínésével ez a bizonyos, úgymond használhatatlan
egl,éb célra, legelő bérleti lehetősóge megszünt. Igy u allomanyt is
rissza ke§ett csökkenteni arra a mértékre, ami eltartható. Na most én
ennek ellenére sajnalom a juhot, mert jelen pillanatban a nemzetközi
piacon nincs még útban. Míg a magyaí szarvasmarha, sertés, egyéb a
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nemzetközi piacon útban van, Azt hiszem, hogy napról-napra haíjuk
a híradásokból, hogy a magyaí termékre nem nagy szükség van
nyugaton, annak ellenére, hogy nyugat felé akarunk menni. A juh az
nem folösleges allat nyugaton, mert náluk nincs, illetve csak saját

szükségletükre van. Afil| azt jelenti, bogy a j"b T egy nagyon
szerény állat, de nagyon nagy gondosságot igényel. Es egy nagyon-
nagyon komoly szakma is. Még annyit talr{n mondjak el a juhról,

hogy olyan mint a parasztember, hogy titkolja a betegségét. Ugyanis
a juhok, mikor már az állatorvos meglátj4 hogy beteg, vagy azt
hlvjak, akkor már az el van pusztulva. Hetekig képes eltitkolni, hogy
beteg. Tehát olyan mint a parasztember, hogy influenzás ugyan, de

fet kell kelni, menni kell megetetai az áűatot Ott is dolgozni kell, a

parasztember is titkolja a betegségét.
Riporter: Menjünk tovább! Nem messze a juhoktól találhatók a
szílrvasmaíhiik, ha jól láttam. Es egészen szép aagy legelő is vaíl
hozzá. Saját fold, vagy bérlik?
Gazsovics József: Saját öld. Ez itt atanya korul saját fold, és van a
takarmanytermesztésre, illetve legelőre van bérelt frld is.

Riporter: Ha mondjuk valami gondjuk varr hirtelen, mondjuk fontos,
sürgős elintéznivalojuk és a család három ferfi tagja eltávozik
itthonról, akkor győzk az asszonyok egyébként ezt a rengeteg
jőuágot,vagy elkel a segítség, mondjuk a szomszéd tanyárőI?

Id. Gazsovics József: Altalában győzni kell nekik! Nincs jobb
megoldás, legfeljebb a fibzés marad el.

Riporter: Jószág az első. Hallottarn, hogy errefelé a tanyavilágban,
ez egy igazinjó szólás-mondas: Első a jőszág, és utárra a gazda, ha
van ideje, eszik.
Id. Gazsovics Józsefn é: Ez igy igaz. Ez igy igaz.
Riporter: Amíg a jőuágnem evett, addig agazdanem eszik.
Id. Gazsovics József: Ugyanis nem lehet nyugodt addig. Ő a saját

zsebére dolgozik. A jószág etetése legalább olyan, mint a katonáé,
hogy meghatározo§ időben enni ke§ neki adni. A jószág is egy i}yen

valami. Aztárr' lehet nyugodtan odaülni a reggelihez, mikor a jőszág
már evett. Akkor 1ehet nyugodtan odaiilni a vacsorához, mikor már a
jőuágnál el van végezve. Ez vele járó tétel, ez benne a rabszolgaság.
Es e, is baj. Hogy mondjam... A vendéggel is azért van baj a
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paraszma], hogy meghatérozoít időre van szorítva a vendég. Mert
vendég van, vagy nincs, az ál7atokat meg kell eteni. Most rosszul
;önne H ar, hogy a vendégnek mondani, hogy varjál már, majd
krmegryünk megetetni a malacokat, meg a §rukokat, meg az egyebet.
Riporter: A jőszílgot nem lehet otthagyni, hiszen mindig etetni kell,
gondomi kell. Gazda szeme halalja a jószágot, mondják, vagy
mondák valamikor. Nehezen lehet elmenni, mondjuk kirandulni.
Mikor voltak uto|jára külfirldön?
Id. Gazsovics József: En voltam, meg a feleségem. Nyolc éve,
kilenc?
Id. Gazsovics Józsefné: Körúlbeltil nyolc.
Id. Gazsovics Jórsef: Nyolc éve, kilenc. Az unokám volt egyszer
Rómában, annak is vagy tiz éve. Külöldön a lányom meg a fiam,
ezek még nem voltak. De itteni nyaralás is elmarad.
Riporternő: Egyáltatan hogyan telik egy napjuk? Mennyire dolgoz-
nak együtt, mert hát itt két családról van szó?
Id. Gaasovics József: A regge§ felkelés most a téti időszakban fél6,
és hétóra fel nyolcra meg vannak az éúLatok etetve. Mindenki az
asztalhoz ül, megreggelizik. A hölgyek a kajakészítéshez fognak
hozzá, a fiuk mennek a gépek javításfua, ugyanis a jelenlegi
gepállomány van itt. Ez mind olyan, úgynrond az ócskavasból
összeszedett valami és itt kerül felujítasra. Ez rengeteg munkát vesz
igenybe. Talán ann}.lt helyesbítenék az előbbin, hogy a kérdésre adott
r á|asz a fiamnál 20 hel*fut jelent a tanyával. Ezen kívül még van l00
hektár fold, csak aztávalabb. Na, most ezeket a gépeket ócskavasból
taipraálítani, mert az anyagiak nem futották. Hát ezt csinaljak ők. A
reggeli befejezésétől a következő ál7atok etetéséig így köti le a két fiú
munkáját.
Riporternő: Nem ttínik sokkal konnyebbnek, mint a katonaság.
Most szerelt le...
Iíj. Gazsovics József: Igen, egy éve szereltem le. A katonaság az
konnyebb vott, az igaz. De ét ezt szeretem csináni, a szakmában
dolgoml, végül is gépszerelő és karbantartó a szakmám. Ezt
szeretem csinálni.
Riporter: És a korabeli i{úkkal, tehát lányokkal, fiúkkal tartjak a
kapcsolatot,vW csak kizárólag itt a tanyán él és dolgozik?
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Ifi. Gazsovics József: Hát a kapcsolatot azt fbképp _ mivel

FÓlegyhazan végeztem az iskolát, azokkal tartom, de itt a tanyán

dolgozom.
Riporter: Az Ónök ismerősei, akik tanyan gazdalkodnak, azok

mondták, hogy te§esen besáktilt mar a gazdaságra a figyelmtik.

Hiszen tápért kell menni, intózni kell a kukoricát, el kell adni a hbőt,

és egyszerűen, amikor este visszajönnek, beroglmak az ágyba és már

ninőnekik arra idejük, hogy a szomszédba átmenjenek. Ez jellemző,,!

Ifi. Gazsovics József: Hát igen. A családban itt mindenki nagyon

sokat dolgozik és este - tehát nincs hétvége, szabad így fogalrnaz_

nom _ ukkor mar mindenki faradt, és inkább lepihen vagy lefekszik,

minthogy még elmenjen szórakozni.Ez je§emző.

Riporternő: Lehet ísy egy életen keresztül? Tehát ez ew l<rdátás, ez

eúntött, hogy eá fogja csináJni? Mert itt az apai örökség, tovább

kell vinni?
Ifi. Gazsovics József: Hát igen, eldontöttern, hogy ezt fogom,

Riporter: Ez egyrészről kényszer, másrészről meg szeretet?

Ifi. Gazsovics József: Igen. Főkepp a szeretet, nem is a kényszer.

Riporter: Itt a többi gazdasáryban nem tudom, hogy hogy megy ez -,

de azért az oruág nagy részére jellemző az, hogy felvásrárolják

eryrnástól a gazdál< foldet, bérlik stb., stb. E? *t jelenti, hogy

,rágyon sot< gLaanak elege van a termelésből. Önök, ha lehetőség

lenne rá, vennének-e foldet, bérelnének-e még foldet, holott elléggé
_ mint ahogy Józsi bácsi mondta - bizonytalan a gazdalkodas jövője?

Id. Gazsovics József: Pillanatnyilag nem. Nem szabad volna foldet

venni, nem szabad volna beruházni, mégha tőkeháttér biaosítva
volna is, ugyanis minden jel arra vall, hogy fbleg ez a térség, értem

alatta ahomoktérséget, hogy ez feleslegessé fog válni. Ázt blszem, az

Önok előtt is ismeretes, ugyanis síirűn elhangzik a híradiistech-

nikákban, hogy a gyenge minőségű termőfoldeket erdősíteni kell.

Már pedig Csengele Csongrád megye leggyengébb termőképességű

területe. Ugyanis Csengele l956-ig Szeged város tulajdona volt [A
helyes évszám 1950! - A szerk.]. Itt arajta lévő emberek, vagy arajta
lakó emberek haszonbérlők voltak. Most ez azért volt így, hogy
leguto!ára felosztott puszta volt. Akkor is volt okos ember, 1896-barr

1000 hold erdőt telepítettek be Csengehén, ezt találtél< erdőnek
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alkalmamak az akkori szakemberek. Megmaradt a tobbi pusztának.
Hog}, a nevet elkerüljerq hogy ki sütötte ki a varosniil, hogy ez
hrsrnosítható lesz úgy, hogy haszonbérlőknek kell kiadni. Igy lett
belőle a csengelei puszta. [A bérftldek kiosztása korábban, 1852-ben
megkezdődött! - A szerk.] Akkor is volt okos ember, aki jó
gazda*ígi húzast csinált. Na, most az akkori lakosság íEy u
uradalmakból került ide. Aki a szabadságra vágyó ember voh, azért
jön ide haszonbérlőnek, hogy egy kicsit <inalló legyen. Ugyan
r lsszajárt a fekete foldre dolgomi, de itt épített egy tanyácskát az ő
haszonbérelt foldjére. Itt megszokta, igényelte a szabadságot,
megpróbált meghonosodni. Az volt még egy gazdaságihűzás, amikor
'56-ban kitaláltak a gazdaság vezetők, hogy örök tulajdont kell
Csengeléból csinalni. Ekkor az itt rajta lévő haszonbéres emberekkel
amegváltási díjat az adőn felül még bekövetelték, hogy önálló, vagy
öröktulajdonná valjon az ő haszonbéres fildje. '59-ben fizettiik ki az
utolsó tételt, és '6l-ben beléptünk vele a téeszbe. Akkor miár tehetttik,
mert saját tulajdonunk volt.
Riporter: Lehet, hogy itt azt fogláú< mondani, hogy kOttizkódörq de
nekem vesszőparipítm az a téma, hogy legifabb Józseftrez fordulok,
mert a többiek ugye miir hazasságban élnek. Ha mondjuk jön egy
menyecske és aá mondja, hogy Józsi, én segítenék neked, ellátom a
gazdasígot és két év múlva azt mondja, hogy én ezt nem bírom
tor,ább, vagy jössz velem, vagy elmegyek nélküled, Es akkor mit
mond?
Ifi. Garsovics József: Erre kilátás, a mostaniak közül, hogy mond-
jaa a mostaniak közül erre van kilátás, a mostani lanyok köztil. Erre
azt mondanám, hogy nem mennék, tehát nem mennók el innen.
Riporternő: Tehát menjen a menyecske?
Ifi. Galsics József: lgen.
Riporter: Menjen a traktor, menjen a gazdasáry. Azért előbb-utóbb
úg,r,is horograakad egy, aki azt mondja, hogy maradok. Ebben bizk?
Ifi. Gazsovics Jórsef: Igen, ebben bízok.
Riporter: Kívánom, hogy sikerú!ön!
Ifi. Gazsovics József: Köszönörn.
Riporternő: Na most én az asszonyoktól kérdezem meg, hogy
akkor, amikor Önöknek volt módjuk arr4 hogy bemenjenek Szeged-
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re, mert tudom, hogy volt a családnak egy háza Szegeden, akkor
azért nem rástát< a ferfiak fiilét, hogy menjtink, menjtink innen, elég

volt? Elég volt a frldből meg ajószágból!
Id. Gazsovics Józsefné: Hát én nem. Akkor még anyósom is élt,

neki lett volna inkább kedve. Az utóbbi időben apósom nem

dolgozott, neki lett volna ií,kább kedve. En raga*kodtam eLlhez a

tanyáútoz, olyan szép ez itten kint. Nyaron pláne, mikor minden,

tényleg olyan szép szokott a kert is lenni, szóp virágokkal- Meg hát

az állatokkal megszoktuk, ezt szoktuk meg. Végül is, amit az ernber

megszok, azt jő csinálni.
Riporter: Kedves llona, hasonló a véleménye?
Gazsovics Józsefné: Igen, én is nagyon szeretek itt a tanyan. Semmi
olyan tervem, hogy elmenjek innen, semmi olyan nincs.

Riporternő: Egyébként ugyancsak tarryan nőtt lo1?

Gazsovics Józsefné: Igen, Csengelén születterrr, itt is nőuem fel.

Úgyhogy ebben éltern
Riporternő: Es ez egy gyerekkori kapcsolat, ezek szerint baonylrd'!
Gazsovics Józsefné: Igen.
Riporternő: Egyébként, ha már a hagyományoknál tartunk, akkor
szót kell ejteni a hírről is, mert akármennyire nem űgy néz kl, ez

baony egy valyoghaz.
Id. Gazsovics József: Az anyagiak fiiggvénye volt elsősotban a

vályog. Az első építési engedély volt, amit a megyében váIyoghána
kiadtak. Na most ez avátyog... Tudjuk, hogy a hőszigetelése, ma már
elismerjük, hogy a legjobb. Másik tétel az, hogy a vályogformálás
ltinnag megoldható volt. Hogy nem olyan könnyu munkához
tartozik, aki nem prőbáka, nem ajánluk neki a sarkészítést meg a
vályogformálást. De megoldott volt, anyagiakban ez megtérült,

Összes szakember, aki a hideg- és a melegburkolatot csinálta, meg a
tetőt rátette, ezt csinálta kívülálló az építésnél.
Riporter: Egy olyan kalyha előtt tiltilrk itt a beszélgetés alatt, ami azt
hiszem, 8-9 éve épült fol. Ez a kályha talín mégiscsak a család
melegének egyik legfontosabb letéteményese?

Id. Gazsovics József: A melegség is csak így tartható fenn. Azt
hiszern, hogy hosszú ideig fogia melegíteni, ezt e|lenőiahetikl
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Onkormúnyzuti üIés

C s e n ge l e közs é g önkormányzati képvi selő-te stülete soron követ-
ke:ó tilését I997. márciw ]8-án tartotta a Faluházban.

,4: első napirendi poní keretében a polgármester ur tájékaztatót
IdrIott a testület két tilése kazau végzett munkáról, fontosabb
e s e m é nye kről. A tój ékoztató szerint tar glalások folynak a
- Gold-M Kft iignezetó igazgatójával csengelei telephely
kialakításáról,
- a I-eíter Kít tulajdonosával az önkarmányzat lehetséges támoga-
tasáról,
- a l{eglei Tűzoltóság igazgatójával a helyi tűzoltó eglesület régi
típusti (kb. 40 éves), nary/on g/en4e műszaki állapotu tuzoltóko-
c s t1 án ak miné l .gl,,orsabb c seréj éről,
- a DEMASZ Uzletigazgatóságaval a Felszabadulás és a Petőfi utca
kö:yilágításának korszerűsítéséről. (A korszerűsített komilágítás
komoly energiamegtakarítást eredményez, A kivitelezéshez az
ónkormányzat 50 oÁ-os DEMÁSZ űmogatást kap.)

Á polgármester ur tájékoztatta a testületet arról, hogy a
s:eméttelep rendbetételére 4 fő k)zhasznú munkóst kell felvenni, A
mar foglalkoztatott közhasznu munkások folyamatosan végzik a
belterijleti utcák és a falu parkjainak karbantartását, rendbetételét,
.1 teli faglok megszűnésétől rendszeresen végezzük a fontosabb
k{t I terüI eti dül őutak e l e g,,engetésé t,

Á tájékoztató szólt az 1997, március 8-án megrendezett
s:ínvonalas Nőnapi bálról. Á polgármester köszónetet mondott a
tesíüleínek és a Polgárőrségnek az előkészítő és bonyolító munkáért.

A polgármesteri tájékoztatót a testület - vita és véleménynyíl.vó-
nitás után - elfogadta,

Az ónkprmányzat a második napirertdi pont során beszámolót
hallgatott meg az 1996. évi kóltségvetesi gazdálkodásról, zárszáma-
dási rendeletet alkotott és jóváhag,,ta az ] 996. évi pénzmaradványt.

A kepviselő-testületnek az ]996. evre lefogadott és tob,bi2ör
módosított (pótelőirányzatok, pályázatok) éves kOltségvetésének
bevételi összege 83 millió 90l ezerforintra teljesült, Jelentősebb
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bevételi elmaradás az elmult évben nem volt. Az ónkormányzat
gazdálkodásában a kiadások főósszege 82 millió 542 forintban
teljesült.

Az alaposabb lakossági tájékoztatás érdekében kiemelném az
önkormányzat kiadásainak fontosabb területeit :

- A személyi juttatások (főleg bérek) és járulékok vonzatai a lciadási

főösszeg 45,3 oÁ-át tették ki, a Polgármesteri Hivatalnál és a
hozzátartazó intézménye krté l összesen.
- Az Áttalános Iskolában - a hozzá tartozó Ovodaval eglütt - a II.

fé]evtő! ! m]4@!ésl és a ga4lálkodas 33grynsylyo:q!@bá vált.

Tórekedtek az ésszerű, takarékos gazdálkodásra, a rendelkezésre
állóforrások tudatos, celszerűfelhasználására. Az ]996. évi hiadá-
suk 26 millió 6l I ezer forint volt.
- Egésnégüg,,. Az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosíton pénz
nem elegendő az egészségügli feladatok normális szintű ellátására.
Ezért az önkormányzat a lakossógi érdekeket szem előtt tartva I996-
ban is jelentős anyagi eszkózökkel támogatta ezt a feladatot, A
támogatás összege ] millió 728 ezer forint volt. Ezen kívül
feladatonhánti lciadás keretében: fogorvosi szolgáIatra ] millió 646
ezer forintot, védőnői szolgálatra 75ő ezer forintot, anya- és
g1l erm e kv é d e l e mr e 3 2 6 e z er fori nt o t fo r d í t o t t un k.

- A községben a szociális ellátás 2 fő házigondozóval történik,
Bevásárolnak, takarítanak, mosnak, ebédet hordanak idős,
egledülálló öregelmek. E tevékenység biadása 1.000, 80I Ft volt.
- Közművelődés. A Faluház minden tekintetben a lakosság
rendelkezésére áll. Működése rendszeres, a programok széles karűek
és kielégítőek. Kiadása I996-ban ].4I6.000 Ft.
- Szociális támogatásra, segélyezésre l99ő-ban 6 millió 588 ezer

forintot, HTO támogatásra 6.995,000 Ft-ot, a Kózségi Sportkör
támo gatására 3 7 4 ezer forintot fordítottunk.

Az önkormányzat ]996. évi beruházási kiadásai:
- szilárd burkolatú útépítés 4 utcában
- Gréder
- Trahor
- Urnafal
- Gépkocsi

9.768,a00 Ft
400,000 Ft
400.000 Ft
337.000 Ft

2.241.000 Ft
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Óss:ességében megállapítható, hogy az önkormányzat és a
Polgarmesteri Hivatal 1996, evi gazdálkodása eredményes volt. A
kö:ség és intézményei műkódőkepesek maradtak, s ezen tul jelentős
fej l e s :té s e lcre, beruhózás olcra i s sort tudtunk keríteni.

Á: elmúlt évi gazdálkodást záró önkormányzati rendeletből
ki ííini k, ho gll rendel kezünk olyan tartalé kokkal, amelye k biztosítékot
ieleníenek a váratlan, előre nem látható kiadásokfedezésére.

A kepviselő-testület a 2. napirendi pontban előterjesztett anyagot
elfugadta.

Bitó József la1pviselő

&Foci krónika

Továbbra sinc§ győzelem

1997. március 15. Csengele - SzentmiháIy 1:3 (1:1)
Vezette: Karasz (gyengén). 200 néző.
Csengele: Kucsora, Tóth G., Buknicz, Ádám, Horváth, Vígh S.
(Vincze F. 60.', Vincze S 62.'), Sisák, Franczia (Haraszti 75.'),
Dorogi (Vígh T. 85.'), Borsos, Túri.
Csengelei gólszerző: Turi.
,1 bajnokságot magasan vezető SzentmiháIynak nem lett volna
s :ii ks é ge i lye n mérv ű j áté kv e ze tői s e gít s é gr e.

t997. máreius 23. Ü[és-Domfa - Csengele 1:1 (0:0)
Vezette: Bíró. l00 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Buknicz, Nagy, Horváth (Kovács Sz.
35.'), Kovács F. (Harasxi 60.'), Dorog1 Túri, Tóth G., Heim,
Molnár.
Csengelei góllövő : Pataki.
Helyzeteink alapján nyerhettünkvolna, Dorogi a 65, percben ]]-est
htbá:ott.

Kun-Szabó Tibor
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ráuházi hirek
A II. Csengelei Falunapok 1997. május 17-19. között kerülnek

megrendezésre, Ptinkösdhöz kapcsolódva.
A rendezésben érintettek elkészítették a forgatóköqruet, melyet az

alábbiakban közlök:
Május l7-én (szombaton) délutan fe1 haromkor lesz Nacsa

Jánosné természetfotó kiállítasanak és egyben a falunapoknak az ijr'-
nepélyes megnyitója. Előtte néhany perccel fanfírok fognak szólni.
15 őrátőI műsoros délutan lesz, melyen fellépnek a művészeti iskola
növendékei, a helyi asszonykórus és citerazenekm. A belépés dijtalan,

Május l8-fu (vasárnap) reggel 9 órától kb. 14 őráíg játékos

vetélkedő lesz a Faluhaz körü1, melyen csapatok mérkőznek meg. 16

órakor indul a lovas felvonulás, majd ezt lovas bemutató követi a
tejcsarnok meíetti területen. A napot vacsorás bul ,áúu" mely 19

órakor kezdődik. Ezen fellép a szanki népiánc együttes és a
csanyteleki Kósa zenekar.

Május 19-én (hétön) délelőtt a szabadtéri misével és

zassal záral a rendezvénysorozat.
A rendezvényekig még több, mint masfel hónap van,

műsoroknál változasok lehetnek.
Túri Anikó

l}lGghiuó
1997. április 2-án (szerdán) t7 órakor tartja a
Mezőgazdasági Termelők Erdekvédelmi Szövetsége
helyi §zervezete az alakuló ülését a Faluházban, mely_
re szeretettel meghrvja a belépett tagokat és belépni
szá nd é ko ző termelő ket.

koszorú-

így egyes
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Hir§,etésclt
i-a<lonaíuJ ]65i7OX]3 méretű Good Year gutni Szamara felnivel eladó. Kócsó
lsn,an Csengete, Árpád u. 17. E386 0S3

.irpa. kukoica, búza, zab, roz§ vetőmag, köles kis és nag1l tételben, íovábbú
tőpok és örlemények kaphalók a csengelei vasútáIlomúsnál lévő Kisbetérő
termény boltjában (Kístelek Tanya 312.). Nyina 6-tóI 18 óráig. Hétíií szünnap.

1000 mázsa kacsa trágya van eladó Dora Zoltínnál a Csengele tanya 24. uám
a]an. Rádió telefon: 064aBfi 956,

_{ Csengele, Kossuth u. !2. szám alatti ház eladó. Érdeklődni lehet Varga
Szabolcsnál a Csengele, trelszabadulás u. 12. szám alatt szombat délu-
tánonként.

Eladó 65-11-es Zetot 700.000 Fl-ért, XT-3-as kéísoros tárcsa felújítva (összes
csapágl cseréIve) t70.000 Fí-éfi. Ércleklődni Gémes AntaInáI a Csengele tanya
13. szám alaít lehet

Falíiszta német juhászkutya kölykök kaphatók Rényi Lászlónál a Csengele,
Fels:abadulás u. ]7. szám alaft! a 386 121

ftadó egy 1990-es óvjáratú Lada 1500-as személygépkocsi extrákkal,48.000
km-rel. Erdeklődni lehet Vígh IstvánnáI a Csengele, Május l. u. 8. szám alatt.
t 38ó 030

Foíó szaküzlet Kísteleken, a posta melleíí!
- Igazolványkép, gllermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egléb rendez-
vénlek felvétele.
- Fény-képezőgépek, jilmek, elemek, albamok, képkeretek nagt vólaszíékban
kaphatók!
- Fénlt k6p"r6rép j avítós, szaktan ácsaclds.
- Filmkidolgozás 1nap alatt!

Nacsa Júnosné fény hépész
Kisteleh, Kossuth u. 16.

rádióa06-ó0/488 324
8(esíe) 329 659
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Tdp-lakarmdny kereskedésemet építőanyag úrusítással bővítet-
tem- 10 q feleűi vásárlás esetén Csengele területén díjtalan
házhozszállítás! A nyinaurtúsi rend: keddlű péntekig 7,ől 16
órúig, szombuton 7-1ű 12 órúig.

Baranyi Jóasef kereskedő Csengele, Arany J. u. l.
B3S6 024 rádióa06-60/480 678

Családi eseményekre ftakodalom, ballagás stb.) 220 Volual működő

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

szám alatt. 8386 082

lJáztáji gépekhez való alkatrészek gyíttását (fogaskerék stb.)

vallalom. PB-gán szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes B aléns vallalkozó
Csengele, Felszabadulás u, 3. E386 017

A Csengelei Polgarőr Csopot1 támogatóinak

havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
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