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Ot éaes cI,
Csengeleí K?őnűlca,

Rohan az idő. Az ]992. augusztus 20-i utcabálon jelent meg
először a Csengelei Krónika, ígt immár ötödik születésnapjáról
emlékezhetürtk meg.

A íél évztized történetét már tóbbszőr lnegírtam jubileumi
számainkbaft, most nem kívánom ismételni.

Az elmult év jelentős változása volt, hogl a Polgárórség be tudott
szerezni eg/ tintasugaras nyomtatót, íg,, az ujság szebb és

olvahatóbb lelt.
]994 óta havonta kéíszer jelenik meg a lap, egtellőre ugl néz ki,

hogl tartani is tudjuk ezt - a szponzorainknak köszönhetően. Ha
k)rülnézünk körzetünkben, láthatjuk, hogl a Kisteleki Hírmondó és

a Hungária Klub is törelcszik a kétheti megjelenésre. Nemrég
hallottam, hogt a tőlünk nag,lobb Ruzsán a havi lap most már csak
klithavonta jelenik meg. Számunkra elsődleges szempont a fris-
sesség, az eg,,hónapos hír már nem érdekel senkit.

A-tapot jelenle§ hárman keszítitik. En keszítem eI a számítógépes
szövegszerkesztést és a fénymásolát, Kontesz Józsefné és Víghné
Juhász Anett pedig a szövegjavításban segít. Természetesen nem

feledkezhetúnkmeg a szerzőlcről sem, ezidáig kazel I50 személy írt a
lapunkba.

Történelmietlen a ltirdés, hogy mi let volna ha...? Most viszont a
két Tóth Tibor jóvoltából betudjuk mutatni, milyenek lettek volna a
címlapok, ha színesben jelennek meg. A kőfaragó Tóth a technikai
háttért, a jogásztanuló Tóth a szaktudását adta ehhez.

Mit kívánok az éuforduló kapcsán? Sok-sok ujságcikket Csenge-
léről, a csengeleieHől !

Molnár Mihály
.felelős szerkesztő
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Csengelei szolgáló legénqből
göteÚorgi karosszéría laÍcatos

Több, mint két euűkede haglta eI }Vlagllarorszógot a falunkból
vírmazó Papp Istvún, aki nemrég hazalátogatott Csengelei emlé-
keiroT és néd tapasztalatairóI kérdeztem-

}Iikor mentéI ki Svédországba?
- 1 975-ben, tehát 22 éve.
Poütika, kalandvágy miatt mentél el?
- Meglehetősen mozgalmas volt az életem mar itt is. Azt hiszem
egry-ike voltam azoknak, akik utolsóként szolgálóként dolgoztak.
\agy családből, származtan, és a megélhetés rákényszerítette a
csa]ádra, hogy a gyerekeket kradja módosabb gazdífl<hoz. Gyerek
loham, és mint gyerek munkaerő, kihasználtak maximálisan.
\{rndenkinek tudatában volt, hogy az életéért, a betevő falatjáért
meg kell ktlzdenie. Ha teszett, ha nerrq ezúlttkvolt kényszerítve.
Csengelén voltál szolgáló?
- Csengelén voltam. Voltam Balástyan Alsó-Gajgotyén a Barkanyi-
féle iskola mellett. Altalában gyermektelen vagy olyan családoknal
voharr! aho1 módosabb gazdrák voltak.
Csengelén kinél voltál?
- Kun-Szabó Antalékhoz azt hiszem 5 éves koromban kerültem.
Sajnos az akkori gazdiú< neveivel csak a temető fejmin bhet talál-
kozni. Balástyan is voltam Szabó Páléknál. Onnan gyereki csínyte-
r,ések miatt rneg kellett szöknöm. HozzányíItam az tngaőrithoz.
Roppanj fenyitést helyeztek kilátasba. Meguntam, mert ilyen mrir
r olt. Altalában kerékprár belsőt használtak erre. Gyermektelenek
l oltak. Utólag visszagondolva nem értettek a gyermekek nyelvén.
Roppant kirekesztettnek éreztem magam ebben a beleszületett
miliőben. A nagyszüleim itt éltek, a teswéreim itt voltak, a bátyám
maslk gazdárntíl, Hegedűséknél a vasúton ful. Larrytestvéreim a Sági
nagyapáméknál voltak. A hétvége minüg ata7éúkozások lehetősége
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volt a testvéreimmel. Az nekem egy örömünnep volt. Ez nem abban

fejeződött ki, hogy egtr,más nyakába bqrultunk és agyonpuszilgattuk
egynást, mint most a hollywoodi filmekben szokás. En majdnem egy
futásban tettem meg az utat, amikor azt mondták, hogy na most

mehetsz, Tudtauq hogy ott van a baíy,Áír\ ott vannak a testvéreim.

Mindenkit ismertem a tanyiikon és faluban. Majdnem minden

iskolában jártatn, kivéve a Kelőpatakit. Így háromszoros osztá\rtarsi

tömeg jutott, mint mas gyermeknek, aki csak egy iskolába járt.

Ismertem a Templomhalmiakat, ismertem a Belső-Csengeleieke!
jartam Gajgonyan, Balástyrán a központban. Rövid időre még

Galambo son is megfordultam.
Tehát a lényeg aD; eleged volt Magyarorsuágbőlq elmentél
szerencsét próbálni?
- Tulajdonképpen a helyemet nem taláLltam. Ahogy felnőtt fejiel

megértettem tavaly Tamási Aron sírjánráil, hogy az ember azért
született a vl7ágra, hogy helye legyen. Kalandvágy? Nem. Volt egy
tul korai érettség bennem. Mindenképpen önerőből kívantam
kialakítani a családom életterét, egy alapot teremteni. Ezt nem

talattam meg egészen 29 éves koromig. Az idő múlasa kényszerített.

Nem beszélve urő\ hogy a felnőtt időszakomban, amikor az
iskoláimat kijartam és belekerültem a valóságos életbe, konfron-
tációnak voltam kitéve. Amit tanultam, amire én készültem ártatlanul,

az abszolút nem úgy mutatkozott meg, mint ahogy an tanitottál<.

Tehát a való élet és a tanított közötti különbség az, amí a kivtín-

dorlásomhoz vezetett. Bennem mindig is egy örökös láuladís vok,
lánadás az erőszak ellen. Tehát amikor kívülíől, ktilső erő diktalta
nekem a cselekvésem kényszerét, és nekem valasztasi lehetőségem
nem volt. Ez olyan sarokba szorított érzé*. váltott ki, hogy én mindig
csak reagálhatok, és nem fudok iranyítani, csak a körülrnények. Lehet
politika oldataról is megközelíteni. Láttany hogy az akkori
rendszerben nekem mi lesz a sorsom. Nem tudtam azt elfogadni,
hogy nekem az örökös giircölés a jövőm. Az iskoláaás belémverte az
igényt, hogy az életemet igényesebbé tegyem.
Svédország hory jött a képbe?
- Engem mindig vonzott a foldrajz, a világnak a képe. Svédországgal
az olvasmánryaimban talrálkoztam, Ehhez a végső löké§t az unokatest-
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r-érem hazalátogatísa adta. Svédország úgy jelent meg előtterrr, mint
a szociális igazságosságnak a megtestesítője.
Tehát akkor rokoni segítséged volt?
- Volt rokoni segítség, de őneki fudomása nem volt róla, hogy
kimegyek. Akkor fudta meg, amikor mar kint volfunk a hetyszínen,
és arral a szándékkal jötfiink, hogy ott maradunk.
Abban az időszakban nem volt nehéz politikai menedékjogot
kapni?
- Nem. Volt a svédeknél egy olyan kialakult gyakorlat, hogy a keleti
orszígokból - minket keleti országnak hívtak - politikai menekiiltet
nem adtak vissza. Sőt nem adtak vissza gazdasagi menekültet sem. A
magyarokról meglehetősen pozitív vélemény van a mai napig is
Svédországban. Beilleszkedő, helytalló nép vagyunk.
Láttam egy tévériportot, mely szerint a svédek támogatják a
kiitíöldiek hagyományőnósét Igat el?
- Hazudnrák, ha ellentrnondanák, A mi gyerekeink magyaí óvodába
mehettek. Magyar nyelvű óvoda működhetett, mert annyi magyar
menektilt volt, hogy ezt jőváhagyták és finanszttoztél<.
Ma5rar eryesületek vannak?
- Vannak. Svédországban 32 magyar egyesület van. Nem politikai
jellegűek, mondhatnám kaárőlag kulturrálisak. Taláa kicsi politikai
irérlayzrta volt a kornmunizmus ideje alatt. t989-ben megszűnt M
ellenségkép. Még a mai napig is egy légtires tér van, hogy mi legyen
az összefogó erő. En úgy látom, hogy ha valanrikor sziikség van,
akkor most roppant szükség van aíTa, hogy a magyarságnak egy saját
ideológiát, összetartó erót, sajá alkotmanyt adjanak a megmaradásra.
Vagy a Magyarok Világszövetsége, vagy a magyírr Parlament, vagy
az egyhénak összesen, de a pusztrrlásunkat mindenképpen tartóz-
tá§sák fel. Ez vonatkozik az elszakított területeken élőkre, a vilifuon
szétszórt magyarsagr4 az itthon élőkre éppúgy, mert a legnagyobb
hiánycikk a túlélésre a remény. Az egyesületi életiink kultúriilis lenne.
A kultura alatt én nem aá értem, hogy Magyarországról kihozott
művészeket és előadókat szerepeltessiink és fizesstink, hanem
amikor mi aktív résztvevői vagyunk a kulturrának. Táncolunk,
szavalunk, népdalainkat tovább adjuk. Nyelvtinknek a szépségével a
gyermekeinkben csodtílatot fudunk kelteni, ha megtanítjuk óket.



-274-

Abban a pillanatban, amikor én a magyarságomat etvesztem, nem

vagyok érdekes a wéd szélmira. Akkor én egy tömegemberré vá{ok.

Térjünk már oda vis§za, amikor kiórkeztél Svédországba! Mi
történt veled?
_ svédországban a feleségemmel bekerültiink egy nyehtanuló

táborba. Magyarul az akkori sajtó lágernek hívta, amit abszolű nem

abban a minőségében ismertiink meg, ahogy az újsagok leí*ak. ltt
nyelvet tanultunk. Jó| emlékszerr1 240 órás volt a kötelező

n}etvtanfolyam. Majdhogynem sza]lodai körülmények között. Jó,

egyutt voltunk más nációkkal. Talá]koztunk olyanokkal, akik olasz és

osztrák táborokból menekúltek oda, Menekült, mert akkor stáfusz

volt a menekültség. Akkori tapasztalatom az volt, hogy a dominans

bajtóerő a kdandvágy volt. Tehát zömében fiatalok, életet nem

ismerők, akik itthon sem ismefiék meg. Nem muszá|y az interjúba

belevenni, de nagyon sok összeferhetetlen embertípus, aki itt nem

fudott alkalmazkodni a közösséghez, azt kilökte magából- A
mindennapi életiinket mérgezi még a mai napig is az összeferhetet-

lenség. Errnek lehet mentalis, lehet pszichikai okozata. Ezt fedeztem

fet és a kimeneteliink után hátat fordítottam az ottani egyesületi

óletnek. Csatádot alapítottrrnk és ebben merült ki minden energiárk.

Po§tikai vonatkozásban, tiintetóseken, amikor otyan volt - falurom-

bolas ellen Ceausescu idejében - részt vetttink, Ezen a wéd tarsadalmi

szervezetek is részt vettek és tárnogattak bennünket. Különösebb
magyaí életet nem éltem ebben az időben.

Valami végzettséged, szakmád volt a kiérkezésedkor?
_ Vonzódtam az ígazságngy, a jog irfut. A természeti törvényekhez
próbattam kapcsolni dolgokat, és úgy éreztem, hogy ehhez a jogu-
domany segítene, Erre lett volna hajlamom, viszont a megélhetés rárn

kényszerítette a kétkezi munkát. Céget alapítottam önerőből 18 éve,

egy karosszérü jaűtó és fenyező miihelyt. Különböző váüalkozásaim

voltak mellette, alkalmazottal, résztulajdonosi üszonyban, de a végsó

fazisban mégis csak magam dolgozok. A gyerekemre számítottam,

hogy segíteni fog, de ő mas pábára ment. Orutot neki. Ugy látom,

hogy a mostani konjuktura eíTe a pályara kényszerít nyugdljazáso-

mig. Bátorságom sincs ezen változtatni. Egy párszor megütöttem
magí}m, túl nagy rizikókat váilaltam,
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Svédországot úry ismerjülq hogy egy jótéti állam. Jó a szociáüs
el}átottság.lgaz ez?
- Kb. ez l987-ig, 1988-ig fedte a valósígot. Utána az úgynevezett
budgetca nárig, a spórolás hasonlóvá tette az itteni tendenciiához. A
kulönb,ség csak a gyorsaságban van. Ami Magyarországon észreve-
hető évek őt4 ez Svédországban és íútalában a nyugati országokban
lassabban megy végbe, mint itt. Az orvosi ellátas romlik, a kórhá-
zakat éppúgy ott is bezarjak, a szociális otthonoknak a ferőhelyeit
lefaragiak. A technikai felkészültség jó, talán legiobb a nyugati
orq7ágokban. De a szolgá{tatásra várő sor - mert sorba állnak az
on-o§ beavatkozásokr4 operációkra - viszont annyira hosszú, hogy
emberek halnak meg emiatt Anyagi erejtik pedig nincs a privát
onosi ellátáshoz.
\-állalkozó vary. Hasonlítsuk már össze az ottanit a magyar
viszonyokkal!
- Á rnagyarországi ismereteim szerint úgy látorq hogy eá az adőzási
rendszert Svédországból importaltak. Nagyon nagyon sok hason-
lóslgot látok. Téli időszakban, amikor a Kossuth adó bejon, a híreket
szoktam naponta fuallgatni, újságokat olvasok. Meglep, amikor egy
magyar törvényjavaslatot hallok, hogy azt egy hónappal előtte, vagy
ket héttel a svéd parlamentben hallottam. Mint említetterq hogy
alkalmazottat nem tartok, ermek a fii oka az anyagi teher, amit egy
alkalmazott után kell viselni, tehát a szociális teher. Eá nem merem
rállalni magaíní4 mert nincs anyagi bazisom - és a többi cégekre is
ez a jellemző, a monopol helyzetben lévőkon kívUl. Az egész munka-
nélktilisegnek úgy látom ez a riikfenéje. A szociális terhek elriasztjak
a vállakozőt attól, hogy újabb rrrrrnkaalkalmat létesítsenek. Nem
terjeszkednek, nem fejlesztenek, inkább begubóznak, megrendelése-
ket utasítanak vissza. Nekem az adóterhem a könyvelőm szerint az
utóbbi években 64 oÁ-ot.tett ki. A nagy cégek, mint a Volvó, a
golyóscsapáw wír ólvezik az ál7ambln:almáq mivel ők dominádak a
munkaerő piacot, eá ki is hasznriLlj.ik. A mozgási terük sokkal
nagyobb. Összehason|iwa a német iparral, ott a kis cégek termelnek
többet, szemben a wéddel- éppúgy mint a szocializrnusban -, aholaz
óriasi cégekre építenek. Olof Palme mondt4 hogy nektink, mint
üeo, a fejlődésben nincs helyiirrk. Majdhogynem marxista ideológia
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szerinti kinyilatkozást tett, hogy nektink el kell tűnaünk, mert mi a
kapitalizrnust képviseljtik. Es ez Svédorszagban hangzott el, nem
Magyarországor'l.
Ót ryitt ották meg?
- Igen.
Úry fudjuk, nincs még meg a gyilkosa.
- Nincs, és nem is lesz.
De nem enért a kijelentéséért gyilkoták meg?
- Nerrr, nerrr, volt több ilyen. A gyilkosság időpontjára, a belpolitikai
törtónésekre visszatekintve ő majdnem &ontá{is támadást indított a
svéd honvédelem ellen, Ugyanakkor a szocialdemokráciának a belső
ellenzéke is erőteljesen követelte a lemondrását. Majdnem mint egy
diktátor viselkedett. Csak igent mondó emberekkel vette körül
magát. Ezvezetetl a tiszti kar lazadásíhoz, mert akkor megkezdódött
a haditengerészet, és más védelrni alakulatok lefaragasa. Ellene lánadt
a szocii{ldemokrácirinak a szakszervezetekhez közelálló része. Akkor
igen jelentős "szer§zám" volt a szakszervezet a szocáldemokraták
kezében. A közemberek szárnára az a meggyőződés, hogy wéd
körök tették el őt láb alól.

Gr -Iv)
(folytatás a következő sámban)

Ú1 r,-tyen a virá6bolt

Az Öregmalom vendéglő átalakítasával kapcsolatban Kiss Ferenc
tulajdonos felrnondta az étterem melletti virágbolt bérlését. Így
Hegedűs Attila kényszerűségből atköltözött a szemben lévő iizlet-
helyiségbe. Mivel ez a bolt nem rendelkezik raktarra| igy a
koszorúkat íem tudjak hol késziteni. Ezért feltehetően az ősszel
megszűnik a koszorú arusítas, csak vágott virágot, játékot és írószert
fognak arusítani.

Információink szerint a úgi presszó masik helyiségében diszkont
bolt fog nyílni.

M. M.
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Csengeleíek nyíríák az
alpakáItat

Á szegedi Vadasparkban több más óllatt mellett a lámafélékhez
tarto:ó alpakakat is tartanak. A birkákhoz hasonló, de attól naglobb
testalkatit állatokat kétévenként nyírják, Szőrük sokkal értékesebb,

mint a birkaglapju. Az idősek emlékezetében ismerős€n cseng az
alpaka altany,

Á ket évenként sonra kerülő nyírást már harmadik alkalommal
I:incze János csengelei temetőgondnok végezte, segéde Tisóczki Imre
volt. Áz eltelt idő alatt hozzászohak az egzatikus állatokhoz, ígl
súlyosabb sérülés nem keletkezett a nég1/, amugl békes pára
lefogásakor.

Az utolsó "simítások" az egllik állaton
(fotó: Molnar Mihály)

M. M.

ü



-278-

A gazdajeglz.ő rovata

Tispűsé$ui§€lők tlálnspúása
a, k,a,mará,lrbtlll,

Az 1994, éü XVI. törvény, amely a gazdasági kamarák, íw a,
agrárkamarák, mint telesen új modellek létrehozásáről, alapitásaról
szó\ úgy rendelkezett, hogy a kamara tisaségviselőit az elsó
ciklusban hrirorrq majd azt követően ötéves mandátumú tartalommal
kell megválasáarri.

A Csongrád Megyei Agrárkmara vonatkozrisában az a hatírídő
1997. ol<tőber 29-éve1 lejar. Nyilvanvaló tehát, hogy az elkövetke-
zendő néhány hónap szüksegessé teszi az eríe való felkészülést,
alapvetően a küldöttek megválasztasát, amelyek részben a
mezőgazdasági bizottságok, másrészt pedig a kamarai osáátyok
vonzatában kerülnek megválasáásra, majd a tisáségviselők megvá-
lasztésával lesz tevékeny szerepük Míg 1994-bet egy előkészítő
bizottság éppen az átmeneti rendelkezések alapjan gondózfa ert a
kérdést, ez nem volt tipikus módja a demokratikus önigazgatásnak és
önszerveződésnek.

Nem így lesz az ezév negyedik negyedévében történő válasaasok
nál. Az érdekképviseletek amir helyesen és gytirnölcsözően kialakult
együttrrrúködések §orán, kölcsönös meghívris alapján vesznek részt az
egyrnastól fiiggetlen testtileteik munkájában. Bármilyen modell is
szolgálja az agrfuszférát, csak egységesen, az egészséges viták
szükségessége mellett, végül is egyetértésben kell szolgáíni az
elkötelezett közös ügyet. Nyilvanvalóan gondomi kell a jelenlegi
ahpszabály. egyrészt a célszerűség, másrészt a hatékonyság, és nem
utolso sorban a gazdasíryosság érdekében, és rendezni kell ttibb olyarr
kérdést, amely klzifittá teszi, hogy a kamarák felett törvényességet
gyakorló miniszteriumok vagy más szervek a későbbiekben bármilyen
vonzatban intézkedést tehessenek.

Tudjuk, hogy milyen feszültsegek vannak a kamarai modellek
elfogadásaban, tevékenységében. Szereptévesztés van tevékenysé-
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gunket illetően. Nagyon sok olyan megalapozott kritikát, bírálatot
kellett etviselntink, amelyért nem hogy felelősek lennénk, hanem a
tOrt-éry,i szigor és előírás kaárja a szerepváIlalasunkat. Ezért űgy
gondoljuk, hogy e fontos esemény jelentősen hozzá fog jarulni a
kamarai munka továbbviteléhez, finomítiásához, munkájahoz és
rránymutaást ad az apparáfusnak, a kamarai tagság, amezőgazdasagi
tennelők, a gazóíl< ügyeinek további intézéséhez és szolgaltatásához.
Erre annál is inkább sztikség van, mert egy mindenkori hatalom
kormányzati munkája az agrárszférát illetően nehezen képzelhető el
eg1, politikamentes, köztesttileti feladatokat heterogén felallasban
ellátó, eredményesen mtiködő kamarai szervezet nélküt.

Ya,d,á,§p&úi liAntará,lt, alak ítása,

Az 1997. évi XLVL törvény a Ma5iar Közlöny 1997. június 5-i
számában te|es terjedelemben megjelent. A legfontosabb feladat a
megalkulással kapcsolatos szabályok. Ezt a törvény 29-39, §-ai
tattalmazeek Miutan minden megyében előkészítő bizottság
működik és köteles összeáLllítani a megalakulő vaüszati kamara
ovta}yonkénti tagjegyzékét, pontosabban annak szervezetét, igy
kerelmemi kell a tagfelvételt a megyei előkészítő bizottságnál. Az is
sztikséges, hogy a jelenlegi érdekképviseleti szervek, vagy azok
orvágos szövetsége az előkészitő bizotts.ígokban szerepet kapjon, s
a törvény szerinti feladatoknak eleget tegyen. Ezért kérjük a
vadászati tevékenységben érdekelt társaságokat, szefvezeteket,
személyeket, hogy a törvénnyel kapcsolatos feladatokat, a rövid
hat^íridő miatt is tanulmányozzéű< és a megyei FM hivatalok va&ászati
felügyelőjénél, vagy illetékes munkatársainá tájékozódjanat mina
jogaikat, mind kötelességeiket illetően. Ezzel kapcsolatos további
információkkal a Csongrád Megyei Agrarkamara Erőőgazdálkodási
es Vadaszati Osztáúya (Fackelmarrn Istvan alelnök) készségesen áll
rendelkezésre.

Gregus Sandorné
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Eringi vendégek Csengelén
A német testvórközségből auguszfus 4-én, bétfon délutárr érkez-

tek meg a falunkba. A Faluhriaban tartott fogadason Sránta Ferenc
polgármester úr és Heim Géza iskolugazgatő köszöntötte őket.
Valkovics Antal tolmácsolásában sző esett arról is, hogy a jövőben a
két kö zsé g kapcso latán v áIto ztaíni, j avítani kell.

Ezen a nyaron Willi Hamberger vezetésével 5 felnőtt és 5 gyerek
püent nálunk. Elhelyezésük családoknál történt. A vacsora után a
vendégek a fogadóikkal fahnéző sétára indultak. A keddi napot
Tősfiirdőn töltötték s*andolással és csónakinással. szerda délelőtt
Bugacon voltak, ahol lovas bemutatót láttak. Délutan Kiskunfelegy-
hínával ismerkedtek fagyizás és vásárlás közben. A következő napot
a kiskunmajsai termálfiirdőben töltötték. Pénteken városnézés kereté-
ben Szegeddel ismerkedtek, sétát tettek a vadsparkban is. Délutant is-
mét a majsai strandon töltötték. A szombat délelőtti strandolás után
este a vendégek és a vendéglátók búcsúesten vettek részt, az iskolában.

Vasárnap reggel indultak haza a bajor vendégek hosszas búcsúz-
kodris után.

Turi Anikó

Polgárőrök a szabadtérin

A polgárőrseg évi szokásos kirándulása keretében most a
Szegedi Szabadtéri Játékolcra látogattunk el. A telt házas Elisabeth
mtlsicalt néztük.

IL Ferenc József hitveseről, Erzsébet kiráIynéróI szóló darabban
végig kisérhettük a bajor hercegnőnek született asszony tragikus
sorsát. Erzsébet maglarbarátságáról volt ismert, még nyelvünket is
megtanulta. A legenda szerint a csengelei erdészháznál is megfor-
dult magltar utja sarán, ennek emlékét őrzik a kocsányos tölglek.

Köszünjük Csókási Tibor szponzorunknak, hogll az utazáshoz
lttost is buszt biztosított!

Molnár Mihály
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Csengele töÉéneti
krono!ógiáia 1rIII.

1934

Aprriis 30-án helyszíni tárryalást tartanak a Csengele 633. szám alatt Répa
Jerró es társa motormalom építési üg5lében, majd szeptember 19-én kelt
r eghatározatával Szeged polgármestere jóváha5,ja a malom építését.

1935

_{z év vége felé a Feketehalom közelében sírokat találnak, melyből a
regeszek l05-öt tárnak fel 1936-ban.
Elke§ail a cserrgelei motormalom

1936

Szeptember 1-jén megkezdi múködésá az elsó lelkés4 Jahan Ignác.

1937

Augusáus hónapban a postaü5lnökség táürat közvetítésre is alkalmas
táröeszélót kap.
Szeged város közgyúlése segédlelkészi állőst szeruez Csengelére,
Az ev során 72 ryermek született, meghaltak 20-ary 19 hánasságot
kötöttek.

1938

Elkésail a parókia.
Jójárt József földj€n, a jászszeftlásdói határ közelében kora avarkori sírt
találnak.
Szeged város törvényhatósági bizoltsága tiszteletűjas külterületi állatorvosi
ájlást szervez Csengelére (a belü5lminiszter 1939-ben haryja jóvá).
Az év folyamán 81 5lerrrrek születik, 30-an meghalnak, 18 háeasságot
köurek.

Molnár Mihály
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Ezí írtúk Csengelérű 60 éve:

A tanyai iskolás gyerekek
tüd ővész fertőzöttség e

Jelenthettiik, hogy dr. Sajó Lajos tiszti fborvos javaslatot terjesztett

a polgármester elé a tanyat egészségvédelem fokozottabb kiépíté-
séről. A tanyai iskolás gyermekeknél megdöbbentő arán yu a
gtimőkóros fertőzottség. {.,,1 21-30 szazalékban fertőzti* 19 iskola
növendéke, közt'tik a t] belsőcsengelei, középcsengelei,
külsőcsengelei iskolak növendékei, 31-4a szazalékos fertőzöttséget
áilapitott meg az orvosi vnsgéiat 19 iskola növendékeinél. Ezek az
iskolak a következők: [...] alsócsengelei és felsőcsengelei iskolaknal.

(A Tanyai Úirag I937, augusztus 29-i számában megjelent cikk
részletei)

Hirbetések
Alig hasmált l60-as rotátor aron alul eladó. Erdeklődni Kucsora Jánosnál a

Csengele, Tisza u. 23. színn alatt lehet. Telefon: 286 081.

Ilőtárolós villanykályhák eladók 6000 iltetve 7500 Ft-ért. Érdeklődni lehet az
Általános Iskolában vagy Hcim Géza iskolaigaugatőnáL

200 db kerítéslécet vennék Korom Tibor Csengele, Ararry János u. l2.

ti hdűaa anyátóI sruirmazó kiskutytiimaí dllatbarátoknak elajándékoaúru -
Molnár Mihúly Csengele, Felszabadulús u. 11.

Fólia vagy mlihely fiitésere alkalmas 6 db raűátor eladó. Érdeklódni lehet Novák
Jenőnél a Csengele tanya l47. szítm alatt.
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Mindennemű szemes termény tisztítását vallalom. Ezen kívül
szrvatryuk javitását és felujítását, valamint terményszálliaó cs€ák
keszítését rövid haüáridőre vallalom.

VaxgaMihály Kistelek Tanya 345. 8 386 19l.

Aratást, bálázást (kiskocka bálázóval) és szántást vállalunk. A
Csengele tanya 564. szám alatt (a konzervglár után balra lévő
tanya) reggel 6-tól 9-ig lehet érdeklődni.

Csókási Tibor Csengele, Arany J. u, 5. E 3S6 006

Árpa, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kis és nagy tételben,
tovdbbó tdpok és őrlemények kaphatók a csengelei vasűtáIlo-
másnól levő Kisbetérő termény boltjdban (Kisteleh Tanya 3l2.).
Nyiíva 6-tÓI 18 Órúig. Eétfő szünnap.

1000 mázsa kacsa tágya van eladó Dora Zo|tántal a Csengele tanya
24. szán alatt. Rádiótelefon: 06-301353 956.

A Csengeleo Kossuth u. 12. szám alatti háu eladó. nraenőani
lehet Varga Szabolcsnál a Csengele, Felsrabadulás u. 12. szám
alatt szombat délutánonként.

EIodó 65-It-es Zetor 700.000 Fí-ért. Erdeklődni Gémes AntalnáI a
Csengele tanya l3. szdm alatt lehet

Fotó szaküzlet Kisteleken, a postu mellett!
- Igazolványkép, gyermeksorozat, ballagás, esküvő-Iakodalom,
e gé b re n d ezvény ek fe lv éíe le.
- Fényképezőgépek, JíImek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v ó lgszré kb an kup h ató k !
- Fényképeűgép javítás, szaktanócsadds.
- Filmkidolgozás 1 nap alaű!

Nacs a ránosné fényképész
KisíeIeh, Kossuth u. 16.

rádióa06-6a/488 324 7(este) 329 659
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Shell gárcseretelep nyilt a Csengele tanya 581. srám alatto a
konzervgyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 ónáig.

csáki László

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesztesű HRF típusú
gaprikafajta felvásarlását. Uryanitt I. osáályú triticale vetőmag kapható.
Erdekődni lehet az alábbi telefonokon:

(62} 386 I44 6 (20) 246 844.

Túp-takarnaíny kereskedésemá PB-gda, tüzelőanyag és epítőanyag
(betongerenda, cserép, légla, kőpor, cemenl, mész, faanyag, sóder stb.)
árusílással bővítettem Előrendelés esetén néhány napos hatóriüível
házhoz szóIlítom a megrendelt anyagot, Gyors kiszolgáIús, kedvező
drak!
A nyitvatartúsi rend: keddtű pénlekig 7-1ű 16 órdig, szombaton 7-1ű
12 órúig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.
8386 024 tútüóa06-60/48a 67S

Családi eseményekre Qalrodalom, ballagas stb) 22a Vohtal műkodő
hűtőkllcsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Peíőfi u. 20.
szám alatt. lB386 0B2

Hálztáji gepekhez való alkatrmzek wáítását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes B alíws váll alkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. E3S6 017

csen.'6tei /7

@"lMfu
A Csengelei Polgar& Csoport támoptóinak

havonta kétsrer megielenó lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szokesaőseg: Csengele, Felszabadulas u.ll. Felelős szerkesztö: Molnar Mihály
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.-1 lista tartalmazza a nÉtrÁrr k, áttal rendelkezésünlcre bocsájtott
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286 136
286 060
286 l93
286 022
286 229
286 269
286 2l4
286 093
286 aQ
286 071
286 21l
2&6 048
286 262
286 017
286 123

a6-30l273 697
286 024

a6_60l480 678

Agárdi Ernő Május 1. u. 43.
Agárdi János Május l. u. 39.

Agárdi Tibor Csatorna u. 6.

Aranyhomok Mg. Szöv. Tanya 646.
Ábel Vince Egyetértés u. 7.

ÁOam Vendelné Tisllal. Z.

Bagi János Árpaa u. 30.

Bakos Dániel Vadgerlés u. 19.

Ba|ázs Antal Arar,y János u. l l.
Ba|ázs Ferenc Egyetértés t I2.
Ba!ázs Ferencné Arpád u. 14.

Balázs János Móra Ferenc a. |2.
Balázs János Tisza u 2a.
Baükó Kata§l dr. Felszabadulás u. 3.

Balogh János Tíszav 24.
Balogh József Május 1. u. 44.

Baranyi József Arany János u. 6.

Barna István Csatorna u. 14.

Bencsik Ferenc Május 1.1.20.
Bencsik József Tiszaa. 17.

Berónyiné Kovács Eleonóra 
^rpáőu. 

16.

Béres András Arpád u. 16.

Béres Lajosné Kossuth u. 4.

Borbola Józsefnó Móra Ferenc u. 19.

Bozó Béla Május l. u.32.
Czakó János Honfogtalás u. 4.

Czakő lldikó Csatorna u. 3.

Czibolya János Május l. t1.7,

286 034
286 l79
286 152
286 212
286 a72
286 245
286 1l2
286 108
286 008
286 2l7
286 078



Czombos János Aípád u. 22.

Csáki Erika Csatorna u. 5.

Csáki Lajos Andnís Május 1. u. 50.

Csányi Antal Majus l, u. 5.

Csányi Ferenc Béke u. 4.

Csíkos Antal Csatorna u.2I.
Csíkos István Akácfa l. 2.

Csókisi Antalné Kossuth u. 18.

Csókási Ferenc Felszabadulás u. 26 lB.
Csókási Istvánné Kossuth Lajos u, 6.

Csót<r{si Jenőné Felszabadulas u. 2 lC.
Csólcisi Lászlő Petófi Sandor t 20.

Csólc{si Tiborné Ararry János u. 5.

Csólc{si ZoltánArany János u. 7.

Csólcísi Zoltán Felszabadulás u. l 5/A.

Csúri István Tisza u. 29.

Csúri János Felszabadulás u. 28.

Csúri Mihály Csatorna v 26.

Csúri Péter Tanya247.
Dénes Balázs Felszabadulás u. 3.

Dora ZoltálTanya24.
Egészségház Május 1. u. 46.
Erdélyi Ferenc Akácfa u. 6.

Fajt Jenőné Csatorna u, 8.

Fatuház Felszabadulás u. 25 .

Farkas László Dózsa György u. 3.

Fehér Kálnán Móra Ferenc u. 7.

Fehér Kálnán Móra Ferenc v 25.
Fekete Ferenc Árpaa u, S.

Fekete Lajos Kossuth Lajos u. 16.

Fodor Antalné Egyetértés u. 14.
Forgó István Móra Ferenc v 17,

Forgó Jenő Május l. u. 35.
(Benzinkut)

286 l38
286 l82
286 a36
286 181
286 l47
286,83
286 202
286 248
286 rcz
286 l13
286 231
286 082

06-30l5l4 496
286 006
286 206
286 773

06-30/388 838
286 163
286 z4a
286 224
286 153

06-601487 337
06_601471858
06_301353 956

286 239
286 I95
286 a4z
286 252
286 l45
286 270
286 085
286 023
286 124
286 162
286 189
286 004

06_601483 z35



Forgó Péter Bem u. 4.

Forgó Sándor Kossuth Lajos u. 17.

Fődi János Csatorna u. 11.

Franczia Gyöngyi Felszabad. v 20.
Franczia Jenőné Kossuth Lajos u. 19.

Garsoücs Jőusef T anya 617 .

Gera Ferenc Móra Ferenc u. l/A.
Gera Pál Tisza u. 30.

Gémes Sándonré Május 1. u. 54.

Giücze Istvánné Május 1. u. 14.

Gyóryszertár Petőfi Sándor u. 20.

Gyovai József Tanya 47I.
Gyóríiné Vincze Gyönryi Május l. u.

Hajdú-Répa Póterné Petőfi Sándor u.

Ha}ász 7.oltánné Dózsa Gyórgy u. 6.

Heim Géza Kossuth Lajos u. 15.

HeüRudolf Akácfau. 10.

Horváth Mihály Akácfa v 12,
Horváth Péter Vadgerlés u. 12.
Hunyadi Ilona Tanya 200.
Huszka SándorBemu. ll.
lgácsné Fajt Sarolta Csatorna u. 8.

Iskola, Áftakínos Felszabadul ás l- 24.
Juhász József Felszabadulás u. 38.

Katona Antal Honfoglalás u. l.
Kelemen Dezső Vadgerlés u. 13.

Kiss Ferenc Felszabadulás u. 16. 286 237
Tanya2a5.

Kócsó István Á.paa u. W.
Kócsó István Csatorna u. l9.
Komjáti Sándor Felszabadulas u, 21.
Koncz Lajos Dózsa György u. 4.

Kordás István Arany János u. l.
Kordás Sándor Honfoglalás u. 3.

Kormányos István Vadgerlés u. 6.

Kormányos Sándor Felszabadulás 1.2 l A.
Kormányos Sándor Tanya 490.

286 rca
286 l92
286 ll9

06-301683 465
286 098
286 l97
286 0l5
286 025
286 254
286 047
286 l20

06-20l2l2 799
49. 286253
1. 286256

286 274
286 o49
286 2o3
286 125
286 164
286 196
286 075
286 042
286 |3z
286 09l
286 0l 1

286 266
286 a43
286 ll7
286 083
2861,37
286 090
286 086
286 l87
286 010
286 l85
286 079
286 l27



Kovácsnó Laczkó Magdolna Móra F. u, 4. 286 234
Kőrösi István Kossuth Lajos u. 20. 286 I94
Kővágó Antal Arpaaa.}}. 286 a94
Krizsán József Tanya 309. 286 092
Krizsán Sándorné Arpád u. a. 286 ZI0
Kucsora Géza Május 1. u. 15. 286 27'
Kucsora János Tiszaa.23. 286 081

Kucsora Miháty Tisza u. 10. 286 260
Kucsora Péter Móra Ferenc u. 5. 286 026
Kucsora Sándor Tanya626. 286 L34
Kucsora Sándor Tiszav.28. 286 a28
Kuklis András Május l. v.2l. 286l90
Kun-Szabó József Aranykalasz u. l0. 286 208
Laczkó Ferenc Május 1. u. 16. 286 l01
Laczkó Zsolt Tanya 227lA. 06-3al354 933
Lesták Mátyás Tanya29. 06-301353 957
Magony István Mrá{us 1. u. l0. 286 052
Magony Menyhértné Május 1. u. 40. 286 053
Mag;rar Istvánné Felszabadulas u. 41.

Magyar Mihály Móra Ferenc u. 16.

Maryar Mihály id. Móra Ferenc u. 9,

Mrytus. Imre Egyetértés u. 2.

MAV Altomásfőnökség Tanya 310,
Mésráros Ferenc Móra Ferenc a.22.
Mészáros Lajos Á.paa u. l0.
Minkó Lászlóné Egyetértés u. 3.

Molnár János Május l. u. 1.

Muhel Andrásné Dózsa György u. 2.

Muhel Tiborné Május l. v.26.
Nary MiháIy Május 1.1l. 17.

Nary-Czirók Gyöngyvér Felszabadulas u.5. 286 233

Korona söröző Május l. v. 52.

Kovács István Tanya 627 .

Nagy Tamásnó Vadgerlés u. 11.

NovákAntal Felszabadulás u. 34.

Novák Imre Móra Ferenc u. l1.
Olajos József Dózsa György 1.2l.

286 063
06-301552 614

286 243
286 186
286 080
286 272
286 032
286 059
286 a61
286 228
286 058
286 0l4
286 250
286 168

286 265
286 242
286 037
286 095



Olajos Margit Arany János u. 9. 286 207
Orvosi rendelő I. sz. Felszabadulás u. 17. 286 l21,

06-30135l 60l
II. sz. Május l. u.23. 286 009

06-201574 202
Óvoda Felszabadu!ís a. 23.
Óreg*x166 vendégtő Felszabadulas u. 16.

Pap János Tisza u. 9.

Papp István Petőfi Sandol u. 7.

Papp §ándorné Májgs 1. u. 3.

Pálinkísné Kordás Agnes Kossuth L. u.7.
Pálnok Sándor Vadgerlés u. 18.

"Párthfuu Felszabadulás u. 40.
Pigniczki János Petőfi Sandor u. 4.
Pigniczki József Május l. u. 13.

Plébánia Majus 1. u. 32.
Polgármesteri Hivatal Petőfi Sandor u. l3.

Polgármesterllegyző
Adócsoport
Gazda]kodasi előadó

Postahivatal József Attila tér l.
PöIös József Csatorna u. 1.

PöIös Sándorné Május 1. u. 33.
Rabi Kálrnán Csatorna u. 9.

Rácz András Egyetértés u. 18.

Rácz Ferenc Csatorna u. l5.
Rácz Jórsef Csatornau. 13.

Rendőrség Felszabadulas u. 1l.
Rényi László Felszabadulas l. 17.

Samu Antal Dózsa György u. 11.

Sági Józsefné Dózsa Gyo.gy a.22.
Samu Anta|né Akácfa Lr.14.
Sánta Ferenc Dózsa György u. 7.

Sisák István Honfoglalás u. 6.

Sisák János Petőfi Sándor u. 9.

Süü István Május l. u. 62.
Süli Sándorné Tisza u. 16.

286 a29
286 043
286 141
286 l7z
286 04l
286 246
286 267
286 25,
286 258
286 l57
286 ua

286 165
286 033
286 065
286 000
286 216
286 l75
286 118
286 230
286 223
286 22l
286 020

06-30/351 60l
286 073
286 226
286 275
286 056
286 007
286 096
286 074
286 261



Szabó Béla Tanya 701. 06,201467 l34
Szabó Lajosné Május l. u. 18. 286 767

Szarka Antal Tanya346, 06-201358164
Szarka Kovács Nándomé Vadgerlés u. l. 286l42
Szarka Kovács Sándor Tanya202. 28614Z
Szarka Kovács Zoltán Vadgerlés u. 3. 286 276
SzélI Lajos Arany János u. 8. 286 016
Széplaki Sándor Csatorna u. 10. 286 220
Széplaki Sándor Felszabadulésu. 2lD. 286 232
Szigma-Pack Kft. Tanya 458. 286 t66
Szőnyi Imre Vadgrlés u. 9. 286 264
Szűcs Imre AranykaLászlt.2. 286178
Takarékszövetkezet Felszabadulás u. L7 l A. 286 a31
Tisóczki Ferenc Árpaa u. l. 286 l58
Tisócrki István Csatorna u. 34. 286 068
Tisócrki Péter Kossuth Lajos u.22. 286 249
Toldi Józsefné Felszabadulas u. 31. 286 0l9
Torma Mária Május l. v. 43. 286136
Tóth Csaba Arany János u. 3. 286 027
Tóth FerencTanya72}. 06-301282I74
Tóth Imre Felszabadulás u. l3lA. 286 236
Tóth István Akácfa u.20. 286l35
Tóth István Felszabadulás tt. 4lA. 286 l04
Tóth István Felszabadulás u. 13/B. 286106
Tóth Istvánné Felszabadulas u. 4. 286105
Tóth Jórsef Akácfa u. 1. 286 20l
Tóth Józsefnó Petőfi Sandor u. ll. 286 038
Tóth Norbert Móra Ferenc u. 6. 286255
Tóth Tibor Béke u. 1. 286 046

06-601354 355
Tőth7frltán Honfoglalás u, 10. 286 244
Tóth A. Lajos Dózsa György l,12. 286 a84
Tóth-Andor Józseí Dózsa György u. 1/A. 286 2?5
Tóth-AndorLajosAkácfau. 15. 286205
TörkötyFerencFelszabadulásu. 42. 286 184
Törköly lrma Csatomau.23. 286 O40
TörköIy Miháty Bem u. 5. 286 17|



Törköll,Péter Csatorna v 32.

Trungel Sándor Csatorna u. 4.

Túri István Tisza u. 15.

Túri János Aípádu,24.
Túri János Dózsa György u.26.
Túri Lajos Csatorna u. 30.

Túri Mihály Tanya248.
Tűzoltóság Felszabadulás u. 2.

Varga Lászlóné Felszabadulás u. 12.

Vetter Kft.

\'ígh István Május 1. u. 8.

\'ígh Sándor Vadgerlés u. 5.

Vígh Tibor Egyetértés u. 1.

Víghné Juhász Anett Május l. u,52.

Virágh István Csatorna v 24.

Vinígh Sándor Petőfi Sándor u, 10.

Yízhányő Béla Tisza u. 3.

Víztorony Jőzsef Attl7atér 2.

VörösIstván Bemu. 1.

Vörös Nándor Arany János u. 1,ts,

Vörös Rudotf ifi. Felszabadulas u. 35.

Vörös Rudolf Felszabadulas u. |2lA,
Zsolnai Ferenc T anya 7 10.

286 057
286 2l8
286 l30
286 149
286 227
286 062
286 156
286 005
286 235
286 l44
286 150

06-201246 844
286 030
286 |74
286 15l
286 063

06-301639682
286 05I
286 070
286 259
286 I98
286 064
286 002
286 0l8
286 067

064a1458259

Megjelent a Csengelei Krónika
I997. augusztus ] 5-i számának mellékleteként.


