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A ga-lüegl,ő rnvata

,
t}j képui§€lők uálaspüása

A Csongrád Megyei Agrrárkamara értesíti a megye mezőgazdasagi
bizottsagainak vezetéset és tagiait (mezőgazda*g1 vállalkozók,
regisárált őstermelők), hogy testtileteinek és tisztségviselőinek
mandátuma ez év október 29-én lejfu, ez&t új válasrtásokra lesz
szi,ikseg. Ugyanekkor keriil sor a kamarai küldöttválasztó oszüílyérte-
kezletek megtartásíra is. A mezőgazdasági bizottsag csengelei ülése

október 6-árr volt,
A kamarai osáályban nem gyakorolhatja szavazatíjogát, aki a

mezőgazdasagi bizottsagban választott küldöttet. A mezőgazda§gí
vállalkozók csak a mezőgazdasagi bizottsígban váLaszthatnak. A
határozatképesseghez a tagok több mint felének részvétele szíikseges.
Határozatképtelenseg esetén 30 perc sziinet vtán az értekezletek újra
összehívottnak tekintendők. Az ilyen módon, másodszor összehívott
ülésamegjelentek§zámátőIfi iggetlenülhatílrozatképesek.

A még htátc':alévő kamarai osáályiilések:
- Virágkertészet és hajtatott zöldsegtermesztés: 1997. október 18-an

9 őru Floratom Kft. központja (Szeged, Külterület 35.)

- Gyiimötcs, szőlő és bor: 1997. októbet 17-én 9 őta, Csongrád-
Bokrosi BorászatiKft. pincészete (Gyójai u. 9.)

- Növénytermesáési vegyes: 1997. október 16-an 16 őra, Agro-
Maros Szövetkezet központja (Makó, Deak F. u. 6.)
- Serté*ígazati: 1997. október 18-an 9.30 óra, Hód-Mezőgazda Rt.
taryy alőja (Hódmezővásírhely, Serhtááér u. 2.)
- Erdőgazdálkodás és vadászat: 1997 . október 16-an 13 óra, Népsza-
badsag Szövetkezet központja (Ruzsa, Ünesi út 9.)
- Öntözés, vugazdákodás és meüoráció: 1997. október 16-án 9 őr4
Felszabadulás Szövetkezet központja (Pitvaros, József A. u. 461,4..)

- Baromfiágazat: t997. október |7-én t4 őra" Árpaa Szövetkezet
(Szentes, Apponyi tét l2.)

Gregus Sandorné
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Kell-e nekünk a NATO?
Magtarorczágot az első körben meghívták az Atlanti Szövetségbe,

Csehorszóg és Lengyelország társasúgóban. A kormúny korábbi
áIlóspontját megvúlíoűatva a semmire sem kötelező vélemény-

ryilvánító népszavazús helyeíí ügtdöntő voksolúst terjesztett be az
Onaiggyíílésnek" November t6-án fagunk az urnúkhoz járulni a

földkérdés mellett ebben az ügyben l§. Előzeleskénl néhúny
csengelei polgórnak teűükfel a címben szereplő kérdésí.

Áb.aná* István villanyszerelő :

Nem kell nekunk a NATO. Addig, amig egy idegen hadsereg

állomasozik Magyarországon, addig nem érzem magamat, és az
egész országot semlegesnek. Kiléptiink a Varsói Szerződésből -

akkor el voltunk kötelezve, most meg elkotelezzük magunkat a
NATO feIé. Azért, hogy Magyarország ugródeszka legyen a Boszrriai
konfliktushoz. Egyelöre az van, hogy azt mondták, nem lesz
nuklearis telepítés, de aztin ki tudj4 hogy mi lesz! Magyarországnak
semmi szüksóge sincs a NATO-ra. Nem olcsóbb, meg kell majd venni
a nyugati technikát. Ugyanúgy jarunk rnajd, mint a gyrá.rakkal.

Megveszik, utána bezárjék. A fegyveriielet a legjobb biznisz a
r,ilágon. Az orosz repülőgépek pedig jobbak, mtnt az amerikaiak. Az
oíosz MIG-3ó-osok modernebbek és erősebbek, mint az amerikai F-
l6-osok.

kontesz Józsefné óvónő:

Rohamosan közeledik az a nap, amikor ki§ hazémk jövőjét
meghatarozó kérdésben kell döntenünk. Súlyos felelősség harul rálrk,
egyszerú emberek millióira. Barhogyan voksolunk, leszármazottaink
jogosan kérhetik számon rajtunk: miért választottatok így? Mi még
nem fudjuk, de ők mér saját bőrukon fográk tapasztalni mostani
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lepésünk következményeit_ Latolgatva az érveket, ellenérveket, sanda
gyanúm szerint nagyon minimálisan mozdul el a mérleg serpenyője.

Többektől hallottam, ivonyatos mennyiségű pénzbe kerül a

csatlakozas, s ez a legatyásodott ország nem képes fedezni az évente

felrnerülő ko ltségeket.
Sokan mondják, hogy amikor végre Altall Józsefirek köszön-

hetően a szovjet csapatok kivonultak, azt igérték, soha többet nem
taposs,ák idegen csizmák a ftildünket. Rengetegen felnek egy újabb
megszállástól, s attól, hogy gyarmattá válunk.

Rebesgetik, ha valahol beavatkozásra kerül sor, a mi fiainknak is
menni kell a halál torkába,

Ezek a felvetések valóban a semlegesség mellett szólnak, engem
is elborzasztanak. De nézÁlk meg, miket lehet felsorakoztatni a

csatlakozás mellett!
Van-e ütokép€s hadseregiink? A felkészültséget és felszereltséget

tekinwe én úgy látorn, nincs. Hany év és hány milliaíd forint kellene
a}űoz, hogy valamelyest megközeütsíik a mai haditechnikát?
Utolérni végképp nem tudnánk, mert egyre modernebb tánnadó és

védelmi fegyrereket eszelnek ki. Talán tulzok, de mindig parittyával
állnánk az interkontinentalis rakétával szemben. Elég szomoru, hogy
gondolnunk kell a védekezés lehetőségére. Az egész világ forrong,
újabb és újabb harcokró| háborukról tudósítanak. Az sem szívderítő,
hogy a benntinket körbevevő szomszédaink enyhén szólva nem
csípik a magyarokat. Nincs bizrtosíték arra, hogy nem születik
valahol valamikor egy Hitler- vagy Ceausescu-fele fenevad világ-
uralmi törekvésekkel, fajgytilölettel átitawa. A múlt és a jövő
rárnyékában kell jeleniinket alakítanunk. Történelmünk viharfelhőkkel
tarkított ege alatt muszáj volt tobbször érdekházasságot kotntink.
Igaz, rá is faztunk rendesen (pl. a törökök után nesze neked
Habsburgok uralma, akiknek aínúgy is régen vásott riink a foga). Ne
feledjtik, ahogy a divat, úgy a történelem is ismét§ önmagát, kisebb-
nagyobb váútoztatásokkal. Intő példa az 1848-as szabadságharc
bukasa, A belső vezetési ellentétek mellett (ez sajnos a honfoglalástól
napjainkig jellemző) a frarrcia és angol kormány egyíiítérző, de
segítséget megíagadó magatartasa miatt egyedtil maradtunk az orosz
cár általtámogatott Habsburgokkal szemben. A tulerőhöz kevés volt
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a marokn\i ma5vaí elszánt harca.
A Varsoi Szerződés talan ingyen ölelt a keblére? Nem volt elég a

tr lrJagüáboru borzalmait elviselni, nemzeti műkincseink elrablasát
etnrrnr a romokból mindent újáépíteni, s hogy a "máLlenkij robotra"
artatlanul elhurcolt, soha vissza nem térő családtagokat még elsiratni
sem voh szabad. A hatalrrrrrkat, elveiket feltő kevesek külső

-gnséggel a tömegekre kónyszerítették akaratukat. Mennyibe kerult
az ideiglenesen itt állomásozó, de állandóra berendezkedett szovjet
a]akulatok fenntartása? Es a rotllhalmazeá lakott lakasok, laktanyák,
meg a tankokkal tönkretrappolt útjaink sora? Kötelező volt a
r rlagban elő forduló katasztrófa- sujtotta népeket elsőként támo gat-

nunk. Emberséges gesztus, de a semmiből miként bírfunk jótékony-
kodni? Senki nem haragudott volna meg, ha őszintén bevallják,
nelaink sincs. Persze, bizonyítani kellett, hogy a szocialista tábor
m,indgriSgn a leg..., szemben a kizsakmanyoló kapitalistákkal, ami fiij!
Kö zben arcátlanul kölcsönöket kunyeraltunk, tőlük.

Félreértés ne essék, nekem nem az eszmékkel van a bajom, azok
tén1-leg jók, de csak a nép számara volt kötelező az elvhűség. A
r ezetők vizet prédikál és bort iszik típusú po§tikáját nem veszi be a
gyomrom. Ót gyönyönien megtollasodtak, kapitalista-gPílölő
tőkésekké váltak, velunk megetették, hogy oké a helyzetiink. Aki
netán rájött a furpissagra, annak gyor§an betapasztottil< a száját.
Azutánteütődött és kiborult alánuatjőlét brlrje. Fellebbent a íiítyol a
ntkokról: az ország gazdasága összeomlott, a vállalatok becsődöltek,
családok ezrei elszegényedtek, adóssághegyeink csúcsai túlnőtték a
Csomolungmáét, a feleslegesen megvett gépeket szétcsáLrncsogta a
rozsda, az szw-nak dollarmilliókkal kedveskedtiink, a befizetett
nlugdijjarulékok elparologtak. Milliók hite hullt a porba. Hogy a
r-asfiiggönnyel elzértélr- a nyugati piaclehetőséget, ennek is sokráLig

isszuk móg a levét. Belónk rögződOtt a silány árucikkek gyártása,
mert nekünk és keleten ez is megfelelt. A dicső Varsói Szerződés
tagáilarnának lenni "csak" ennyi anyagt és megfizethetetlen erkölcsi
kárt jelentett, meg amire még a közemberek szérnára nem derült
feoy.

A mások belügyeibe avatkozasban ugyanúgy kritelező volt a
részvételünk, mint esetleg a jovőbenlesz. EmlékezÁitlk l968-ra, a
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Csehszlovákiába bevonuló csapatainkra. Barkivel szövetkezik egy
állarrr, minden tekintetben a valamit valamiért elv érvényesül_

Azt vallorn, a sok rossz közül a kevésbé rosszat kell választani.
Talan etődeink is azé* tiirték el a rabigákat, mert általuk nagyobb
veszedelmektől menektiltrnk meg. Lamentálasom végeredménye: az
én merlegem serpenyője az igen felé rezdül. Nem örömmel szavazok
így, mert szerintem feg5rverek, katonai szervezetek, ftlelem, nyomor
nélküli békességben lenne a legcsodalatosabb ez a Föld. Ha hússzor
születnék sem érteném meg, miért farkasa az ember az embernek,
miért kell gyulölnl, legyilkolni aá, akinek más színű a bőre vagy
másképp nevezi az Istent?

Van még valami, amit nem bírok felfogni az agytekervényeimmel:
vajon mi késztette véleménytik megvaltoaqllséra azokat, akik Antatl
József NATO-csatlakozási tervei e§en kézzel-tábbal tiltakoztak, de a
bársonyszékbe betelepedve mar ennyire smigalmazzík?

Pigniczki József nyugdíjas:

Hazánk NATO-hoz való csatlakazásáva], tedes egészében egyetértek.
Véleményem szerint a miénkhez hasonló kis országoknak szüksége
van aíTa hogy egy nagy biztonsági szövetséghez tartozzon külső
biztonsága érdekében. Csak így garantálható viszonylag olcsón és

teljesen biztonsagosan hatrárainak sérthetetlensége. Sajnos a
biztonsagi zőnálhoz tartoző úgynevezett fejlett nyugat ugyan ktilső
biáonságunkat gararftálj4 de sok olyan dolog is bearanrlik, ami a
belső biaonságunkat negatív módon befolyaso|ia. Itt elsősorban a
szervezett bűnözés térhódításáía gondolok. Jogrendszerünk sajnos a
bűnözőket védi, legalábbis ez a lakosság érzése az eddigi bírói
gyakorlat a|apjan. Ezen kellene nagyorr stirgősen vákoztati.

Tóth Csab a meuőgandasági vállalkozó :

Nekem az a véleményem, hogy az neln fog nektink ártani és
használni §em, ezért lépjtiLrrk be. Több pénzbe fog kerülni, hogyha
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\íagry arország megőrzi semlegessegét. Lásd Svájcot és a semleges

ál]amokat. elég szép hadikiadásokat konyvelhetnek el, Nem kötelező
belepniink de nem árfunk vele magunknak, igaz nagyon nem is
hasznáIunk. Ha mi megtehetjük, és a szomszédaink nem, akkor
lepltrnk be| Btztonsagosabb az országnak, ha belepünk. Vannak itt a
köm;-éktinkön olyan orságok, akik esetleg Magyarorszálg biztonsá-
gára r eszé\t jelenthetnek. Lásd Romániát, Szerbiat, Szlovákiát, és

mondhatnám Oroszországot is.

Id. Tóth István nyugdíjas:

\em kell a NATO! Tudatában élünk annak, hogyha a NATO-hoz
csatlakozunk, nagyon nagy neíueti kiadassal kell számolnunk. Ez azt
jelenti, hogy a fegyvereink9J mind azonosítani kell a NATO-éval. Ez
nag1, kiadást, eznagy szegényedést jelentene. Továbbá, ha a NATO-
hoz csatlakozunk, mi leszünk a keleti bastyája. Nálunk szeretne
mindenki befektetni, Mi leszünk a végbástyak. Ha megmaradunk,
mint magyarok, a NATO-nak nem lesz itt bástyája, nem lesz keleti
rédelmi helye. A pólda tű zajlt< előttiink. Taszáron, akörnyékén az
emberek panaszkodnak, hogy dőlnek ahának, rombolódnak az utak,

megy tönkre minden, de nem akar lenni gmdy aki kártalanitana. Ha
keleti bastyak leszilnk, ugyanennek lesziinrk kitéve.

Ha visszatekintünk l992-re, amikor ugye kimentek az oroszok.
Amikor Kiskundorozsmáról kivonult az utolsó szovjet pancélos
csapat, egy tábornok úgy köszönt el, hogy "daszvidiinia". Ha ezt

lefordítoá m€yíüTa, azt jelenti, hogy viszontlátásra. Úgy
vokam vele, hogy hát én nem megyek Moszkvába. De megtisztelem
őket azért, hogy minden fegyverropogás, emberélet kioltasa nélkül
visszakaptuk a fiiggetlenségünket, amit meg kell őriznünk.

Belekerülttink a II. világháborúba. A magyar csapatok már 1942-

ben, 1943-barl mind visszavonultak a szovjet *ontokró| de a
németek újra odaallítottak bennünket. Ez a nemzet szenvedett már
sokat. VÓrtat fetírások egyik-másik helyen: Jíírt itt mar török,
tarár, mégis magyaí maradt a hatfu. Amikor Horthy elhagyta
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Magyarországot, 20 rnillió 400 ezer lelket szánlált az o1sza!z.

Jelenleg pedi_g vagyunk 10 q!!!ó néhany szá4ene4!. A NATO-
csathkózás kcivéielrnén}e nagyon nagy ettöl a maroknyi nemzettöl.

Most térjiink tá a'nerrE:et védélrnére. Jó viszonyt kötötriink
Romrániáva], Szlovákiával, ugyanakkor Ausztriával, Horvátországgal,
a mellettiink lévö államokkal. Így tehát nincs, amire fegyverkezniink
kellene, nem kell késziilntink egy hatalmas védelemre. De a

leszegényedéstől, a csatlakozastól felünk,

Id. Tóth Istvánnó nyugdíjas:

Nekem az '56-os forradalom nagyon faj{almas, sira mas. Az még
most is a fiilemben cseng, hogy az amerikaiak kiabálták:"Tartsatok ki
magyarok, megytilrk!" Es nyírtak a népet, haltak a népek, sival-
kodtak, kérték a segítséget. Végül egy idős pap ut mondta, azért
nem jöttek - u*"rikuiuk, mert ,re.r, tattat hasmot benne. En azért
nem piirtolom a NATO-tagságot. A jajkiáltás még mindig a fiilemben

cseng. Ahogy mondják, 280 ezer dollarral kell odajárulrri, ígY *ég
rosszabb lesz a helyzetiink.

Tóth Tiborné ryórys lerész asszisztens:

Szerintem nagy szükség van íá. Haa szlov,ének, szlovákok, románok
belépnek, akkor mi mrt fogunk csinrá,lni? Őt is be szeretnének lópni!
Ha egyedúl maradunk, ki a jó Isten véd meg bennünket, ha a
románok úgy döntengk, hogy elonnek a Tiszaig, vagy a szlovákok
az Eszaki-középhegysegig, a szerbek esetleg a Balaton alsó széléig,
mint ahogy a térképeken megrajzolták, Akkor nagy bajban volna
ez a kis nép.

Gr -ty)
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OKalandozások Csengele történelmében

F.i=l'b" r§G§l lor*rc}c
Csengele múltja - sajnos - bővelkedik olyan Jiglelemre
méltó elképzelésekkel, elhatúrozúsokkal, melyekbőI nem
leít semmi Ezekből gyűjtöttem össze egy csokorra valót.

A falu helyének meghatározása

A Szeged külterületéhez tartoző Csengele kapitányság lakossága
a XX. század elején rohamosan növekedett. 1930-ban már 3114 fb
612 tartyában lakott. Az egyre terjedő tanyavűág szükségessé tette
egy majdani falu magjanak kijelölósét.

Erre a munkára Król Oszváld vállakozott, aki 1935-ben jelentette
meg erről a tanulmányát. Alapelvként leszögezte,hogy "kívánatos és

célszerű minél több egyént az iú település viirható előnyeiben
részesíteni". Ehlrez pedig a legsűrűbben lakott területek megállapítása
kell. IGól ezért Csengele területét t25 k4asn;9ri holdnyi részekre
osáotta, és azokon megállapította a tanyák szálmát.

A tanulrnany készítője az egyszerű és világos módszer a|apján a
mostani Kővágó-kanyarnál hatítrozta meg a majdani település
célszeni helyét. Megállapítottaazt is, hogy a belső-csengelei iskolanal
és vasútállomásnál helytelen lenne új települést létesíteni.

A dontéshozók valószínűleg nem ismerték a szakember kását,
mert "természetesen" a rossz helyen, a belső-csengelei iskolarrál
kezdték meg a falu kiépítését.

Koldustelep létesítése

1936 végén a Belügyminisztérium foglalkozott azzal a kérdóssel,
hogy az elszaporodott koldulasokat megszüntesse. A probléma
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megoldasát Szegeden dr. Kemenessy Tibor népjóléti tanácsnoknak
adtak ki.

A hivatalnok elkészítette tervét, mely szerint az öreg kéregetőket
a város vennó gondozásába. Elhelyezésükre egy nagyobb tartyahénat
rendeztek volna be Csengelén, ahol 25-30 személyt tudtak volna
elhelyezni, melléjük felügyelőket beosztva.

A terv azon bukott meg, hogy sokba került volna a telep
fenntartása.

A csengelei templom

Csengele lelkészi ellátottsága sokáig megoldatlarr volt. 1935-ben
a felső-csengelei iskolaná Sarhegyi Karoly tanító szülői értekezlet
keretében tartott előadá,,st "A cserrgelei templom felépítése" címmel.
A hívek azonnal 25 pengőt adtak össze erre a céka. Az akkori
szegónységben ez igen nagy összegnek számított.

Csengele l936-ban kapott lelkészt. Jaharr Ignácnak még lakást
sem tudtak biáosítani, albérletben lakott. Á plébanos 3600 pengőt
ajínlott fel az örökségéből plébania létesítésére. Ehhez jott a helyi
lakosok és Szeged város támogatasa, és 8000 pengőből 1938-barr
elkészült az épnlet. A lelkipásztor még az 1936-os fogadtatásakor azt
az igétetet tette híveinek, hogy 5 éven belül felepítteti a templomot.

Szeged város 1939-ben kezdett el komolyan foglalkozni az
üggyel. A törvényhatósági bizottság közgyűlése 70.000 perrgő
költséggel l94l-re kínyozta elő az 540 ferőhelyes templom
felépítesét. A nagy kiadásra v4ló tekintettel a sziikséges pénzt csak 5
év alalt fudta volna biztosítani, így a polgármestert megbata kölcsön
szerzésével.

A régi csengeleiek visszaemlékezése szermt az alapozáshoz
össze is hordtak a köveket. Közben Magyarország is belépett a II.
világháborúba, €y sok minden mellett a templomra semjutott pénz.

Kultúrház - Faluház

Csengele első művelődési hána a Dékárry-kocsmából került
kialakításra.
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1967-ben Csongrád megye állami és partvezetői találkoztak a
r--senselei vezetéssel. A legfelsőbb politikai vezetést, az MSZMP
Polrtrkar Bizottsígát Komócsin Zoltín képviselte. Ezen a
tanácskozáson hangzott el, hogy l970-ig felépül a régen óhajtott új
müT elődési ház. Az ígéretből "természetesen" nem lett semmi, sőt a
reg]t § a belvízkar mjati l975-ben be kellett zérni, mert életveszé-

\ esse l-ált.
}íásfel &t.rzed elteltével merült fel a gondolat, hogy az eredetileg

sabonalárolónak épült tornatermet ki kellene bővíteni, és kulturális
centnrmmá alakítani. A tervhez allami tárnogatást is igényeltek,
peísze nem annyit, amennyire szükség lett volna. Nem készült
ugyanis kivitelezési terv aíra, hogy mennyibe fog kerülni a bővítés,
ígr néhany tueztes költsóg megspórolásával tcibb rnilliót bukott a
falu

l992-ben megindult az építkezés, Novernber végén Borbély
József jegyző bejelentette, hogy a teívezett 6 millió helyett 12-13
mrllróba kerül a tornaterem bővitése. A következő év nyarán a
képr-iselő-testiilet a munkák elhűződíisát ál7apította meg. Az 1993.
weptember 21-i Ulésen 1993. november 30-i hatiridőt jelölt rneg,
mald az egy hónappal későbbi tilésen a polgár.nester decemberi
befelezést igétt, Az év végén l994. június 30-i átadásthatáronak el a
képviselők, és a jegyzőt tették ezért felelőssé. 1994. március l-jén az
épitkezés műszaki felügyelőjét, Ladinyi mérnököt szétmoltatta be az
önkormányza| ekkor még brztos volt a júniusi h*áridő tarthatósá-
gában. Aprilis végén ugyan ő május végi műszaki átadést és július 3-i
ilnnepélyes átadást jelentett be."Természetesen" ez a hataridő sem jött
be, az ünnepélyes átadásra érkező német küldöttségnek csak felkész
epületet lehetett bemutatni. Július 15-én történt meg a műszaki
átadás, rengeteg hiba megállapitásával. Végül az iinnepélyes átadásra
az 1994. október 25-i falug}ílésen került sor.

Szerencsére a Faluházból végül is nem lett "fiistbe ment terv", bát
az 24 évíg "fiistölgött". A rengeteg hataridő módosítás méltiin
kaphatna helyet a csengelei rekordok kozOtt. Az ügy pikantériája,
hogy az építkezés műszaki karryitőja nem sokkal később miniszteri
kitiintetésben részesült.

Molnar Mihály



- 344

In rnelllrrríanr
crazsorríts üőr,sef

19&1. október 19. - l:9i9t7. sr.epte;rm/ber 8{).

A, "IDÓS'I akaratán kívül még egyszer összehívta a csengelei
Aranyhomok Tsz közgyűlését. Megjelent itt mindenki, aki
becsülte, tisztelte és szeretie élete folyamán. Megielentek azok is,
akik kevésbé szerettók, de úgy éreúék, hory a végtisztesség tőtük
is jár az elhunytnak A néhai tsn tagsága összejött a temetőben
etbúcsúztatni a néhai tsz-etnökét. Régi mondás, hogy az hal meg

igazán, akit elfelejtenek az emberek "IDÓS" Gazsovits JÓzseffel

ez nem történik meg. Móg életében számtalan történet, anekdota
főhősévé vált. Szeretettel mesélik egymásnak az emberek viselt
dolgait. Igazuknak solszor úgy adnak sútyt, hogy rá hivat-
koznak "mert az IDÓS ert mondta, ő így látta".

Küzdelnes életet éIto vele r,nindig kiilönös dolgok történtek
Ar anyatejjel szívta magába a fiild és az állatok szeretetét.

kovácsműhelyben tanulta a va§ és a gépek szakértelrnét. Alffildl
víztől távoli ryerekként hová vonulhatoff be, ha nem csataha-
jókhoz? Végigdolgozta keményen a katonaidejét gépészkónt a
dunai csatahajókon. Kemóny kézfogásáról regéket meséltek_

sírtak a barátai-ellenségei.
Jókedvű, vidám fiú vott. Sokan voltak barátai,, de ellenségeí

is akadtak Szókimondását sokan nem viselték jószíwel. Eletének
jelentős részét olyan rendszerben,élte, ahol az igazság nem
büszkétkedhetett nagy táborral Erdem a párt által elvárt
engedelmesség, hízelgés volt. lgana csak mindig annak volt, aki a
párt tyúklétniján magasabb lépcsőfokon guggolt. Gazsovits
Jóska nem volt párttag. Teste-lelke nem kívánta a szövetkezetet.
Miután "önkéntesen" belépett, mivel soha munkát rosszul
elvégezni nem tudott, ott is jót dolgozott. Tsz-elnök lett.
Vitágéletében jó gazda akart ós tudott lenni. En volt ólete



-345-

verérfonala. Jő gazda volt a tsz-ben, jó gazda volt otthon.
\ap-on jó vezető lett. Antall§ Gyurka bácsi mondta róla: ha

egretemi végzettsége lenne, miniszterségig vihetné. Nagyon
tudott aa emberek nyelvón beszélni, aL emberek fejével
gondolkozni. Döntései gyorsako legtöbbször hasznosa\ a
srerttett falu, a szövetkezet érdekeit szolgálták Ar ismeretek
ragadtak rá, mindent meg akart és meg is tudott érteni. Olyan
tse-elnök volt, aki otthonosan mozgott a íiildeken dolgozó
embere\ traktoroso\ lakatosok, irodisták között. Nem volt
elfogódott a tanácsi vagy pártvezetők között sem. A miniszté-
riumokban a bársonyszékek éppúgy nem billentették ki a
ny-ugalmából, mínt a tehenészetben a jászla§ fejőszékek Amit
megértett, rögtön alkalmazta és rendkívüü emlékezőképes-
segének köszönhetően idézte is.

Magabiztos volt minden helyzetben, és ez az okos ember
magabiztossága volt. Amiben hitt, azért foggal-körömmel har-
colt. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden meghall-
gatáson, tárgyaláson szövetkezetét, faluját képviselte! Ez
hihetetlenül megnövelte a tárgyalásokon az erejét, hiszen nem
magáért, hanem a közösségért, a közösségnekharcolt. A közös
vasronra ugyanúry vigázatt, mint a sajátjára. Célja volt a
szövetkezet gandagítása ós ezen kertesztül a faluban élő emberek
életének jobbítása. Nevéhez fűződik a gáu bevezetésg a fqlqb4, a
Pántüka út kikövezése, a magtár-tornaterem-kultűrházfelépí-
tése, a tsz-ben szakosított suaryasmarha telep, a nógyszázas, a
csirketelep, pulykatelep, a melegvizes kutak kertészeti hasz-
nosítása, a gépműhely, a szádtó létrehozása.

Munkásságának a kónyszernyugdíj arása vetett véget.
A rendszerryáItás után nagy erővel kezdett a saját fiildjén a

családjával gazdálkodni. 1995-ben az első szívinfarlritus lendü-
l€tét fizikailag visszafogta. Tervei még a család segítségével
megvalósulni látszottab amikor teljes szellemi fdssesség, de

srenge íizikai állapotban, munka körben, szerettei köróben
elragadta a halál.

Az Isten súlyos betegséget adott az IDOS-nek élete utolsó
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kót évében. Bíztosan ent akarta ellensúlyozni, a családnak
fájdalnas, de neki könnyű, gyors halállal!

A kiásott sírját néwe, a gondolat torokszodtó fájdalmávat
küszködve állapítottam meg: a koporsót az a homok öteli körbe,
amit úg_v szeretett!

Nyugodjék bókében!
Dr. Varga Ferenc

Ezeket índk Csengelérű 60 éve:

Csengelei |egények nádszálon szívták ki
a fináncok elől elrejtett bort a hordókból

ZeleiLí.szló és Rabi Péter 32 éves csengelei lakosok lopás miatt
kerultek a vádlottak padjira. A lopas nem közönséges lopás volt,
mert,a búnügyi krónikak ktizött ilyen eset még nem szerepelt.

Ugy törtónt a dolog, hogy Zelei még a múlt évben, télen
Csengelén egy boroshordóra akadt a szőlők között. A hordó el volt
áwa s csak a domboru hasa látszott ki a hordóból. Zelet még aznap
elmondotta Rabi Péternek, hogy mit talált - véletlenül - a szőlők
kozott.

Este, amikor a köqyé! lecsendesült, a Et jőb1rát elindult a
szőlők közé s a hordót - amit az egyk gazda ásott el a fináncok elől -
megcsapolták. Hosszú nádszálat eresztettek le a felső lyukon, s

felváltva szívni kezdték a bort. Addig szívtak, 1ís be nem nigt€k
mindketten. Ettől kezdve esténként kimentek bort sá.úni, s így mind a
ketten rózsás hangulatban tértek haza mnden este. A gazdénak
azonban feltíínt, hogy a tanyája előtt minden este nótaszóval megy el
a két legény. Gyarrús volt neki, s ezért masnap reggel kiment a
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szőlőbe- hogy az elásott hordót "megszemléle". Amikor a havat, meg
a homokot lekaparta róla s a hordó oldatát rnegkocogíatt4 akkor jött
rá hog1- a két legény az ő borát szopogatta heteken keresztül. A
gau:da erre feljelentette őket, s így kerültek mindketten a vádlottak
padlára

A brrósag Zeleit és Rabit 15-15 napi fogházra ítélte jogerősen.

(},leglelent a Tanyai Ujrás 1937. oHóber 24-i számóbaru)

Felakasztotta magát egy
GsBnselei gazda

C§itörtök éjszaka Balazs András 60 esztendős, Csengele 4O2, szám
alatt lakó gazdákodő az udvaron lévő dióf;ira felakasztottamagát. A
családnak feltúnt az öreg gazdatávolmaradása, keresésére indultak és

ekkor bukkantak rá a díőfa ágai között. Blet már nem volt benne,
amikor levágtak a kotélről. A tanyai rendőrség megindította a
nt,omozást annak megállapítására, hogy miért menekült a halatba
Balázs. A nyomozás megállapiíotta, hogy Baláas Andras áldat|an

családi állapota miatt kereste a halált. Holttestét beszallíto§lk a
tön,ényszéki orvostani intézetbe, ahol felboncolják. Batazs András
búcsulevelet nem hagyott hátt a.

(Megjelent a Tanyai Úirag 1937. október 3 ]-i számában)

HeIyreigazítás
A Csengelei Krónika előnő snámában a 317. oldalon téves

közlés történt. Bencsik Ferenc ugyanis nem az Önkományzat
megbízásából intézi a fiitdüryeket, hanem a Földművelésügyi
}íinisztérium Hivatalának megbízásából.

Tévedésemért elnézést kérek!
Valkovics Antal kópviselő
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@Frqi krónika

Dobogós helyen Csengele
1997. október 4. Csengele - Pusztamérges 0:0
Vezette: Karasz. lOa néző.
Csengele: Tóth I-, Áőám, Szabó, Túri, Tóth A. (Harasái 46.'),

Pipicz, Góra, Pataki (Vincze 75.'), Vígh Cs. (MuhelZs.6a.'), Heirn"
Muhel A.
Sajnos óriási mezőnyfalényünket nem tudtuk gólra vóltani. Csapa-
tunk játékasai ezen a napon be voltak olna góllavés ellen. Szereítük
v olna s z e §e di s zp onz or ai nkat gl ő z e l e mme l kö s z ö nt e ni.

1997. október 12. Baks - Csengele 2:3 (0:2)
Vezette: Bttő. 200 néző.
Csengele: Tóth I., Ádám, Szabó P.,Pípícz, Molnrár Zs. (Kun-Szabó
85.'), Pataki, dr. Bitó, Heim, Góra, Muhel A. (Muhel Zs. 70.'), Tőth
A. (Vígh T. 70.').
Csengelei gő|szerzők: Heim, Tóth A., Góra.
Irreális talajú pályán zajlott le a kpt szomszédvar dobogós helyért
vívott hizdelme. A játélwezetővel támogatott hazai csapat sem bírt a
remek telj e sítményt nyújtó csengeleieklrel,

*r.*

1997. október 12. Baks öregíiúk - Csengele öregfiúk 7:4
Vezette: Hell Pál. 100 néző.
Csengele öregfiúk: Bencsik (Kucsora), Szőnyi, Vincze, Vígh I., Vö-
rös T., Tóth Gy., Bangó, Tisóczki, Kiss, Seres, Vörös I.

Csengelei gőIszerzők: Seres, Vígh I., Yncze (2).

Ítelettdőben játszott mérkőzésen az ellenfél csapatában ket aldív NB
II-es futbalista szerepelt, mind a 7 gólt ők lőtték, Kiss ]]-est
hibázott.

Kun-Szabó Tibor
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Gsengele t&íéne6
lsronológiáia XI.

1961

Januír hónapban megalakul az Egyetértés, a Vadgerlés, a Honfog-
lalás, a Kelőpatak és az Aranykalász Tsz. A Marcius 15. Tsz beolvad
az AranykalászTsz-be.
Megindul a rendszeres autóbuszközlekedés.
Azév folyaman 57 gyermek sztiletik, 37 hér;qswgotkötnek.

1962

November l-jén megnyílik a gyógyszer&ír.
Átaa;ar az új orvosi rendelőt.
Az év során 38 gyermek születik, 26 háuassr;got köhek.

1963

Azév folyamán 35 gyermek születilg 29háuassagot kötnek.

1964

Janruár 1 -től a könywar az MSZNE széthazban iizemel.
Az év sorián 35 gyermek születik, 29 hazassagot kötnek.

1965

Október 31-én bevezetik a villanyt a Pántlika úti iskolába.
Átaa3rit a postahivatal mai épületét.
Az év során 27 gyermek születik, 40 hazassagot kötnek.

Molnár Mihály
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Hirbetésel<
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g )olí%uíósískola
őzerOezésóben

s egédmotoro s keréI<pár,
motorkerékpár és

személygépkocsi ve zetőí
tanfolyam

índul legalabb 10 íő jeleníkezóse eseíénl

Jelentk ezési hataridő: 1997 . október 22 .

Jelentk ezés és felvilágosítás Túri
Anikónál aFahhazban.

dddddddddddddddddddddddddddddd
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A Korona söröző berendezésének cseréje miatt fémvénas bőr fotelok
eladók 3000 Ft-os egységarban a Csengele, Május l. u. 52, szám
alatt.

Fótia va§ műhely fűtésére alkalmas 6 db radiátor eladó.
Erdeklődní lehet Novák JenőnéI a Csengele tanya 147. szám
alatt.

Mindennemű szemes termény tisztitásált vállalom. Ezen kívül
szivattyúk javitását és felujítasát, valamint terményszállító csigák
készítését rövid hataridőre vállalom. Varga Mrhrily Kistelek Tanya
345 8 259 990 rádióCI a6-20l364 061

Árpr, kukorica, búza, zab, rors vetőmag, köIes kk és nagy tételben,
továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútúIlo-
mfunáI Inő Kkbetérő termény boltjában (Kistelek Tanya 312.).
Nyitva 6-tól 18 óráig. Hétfő szünnup.

Két tengelyes trágyaszóró eladó Dora Zoltárutál a Csengele tanya 24.
szám alatt. kémyár: 120.000 Ft. Rádiótelefon. 06-301353 956.

A Csengete, Kossuth u. t2. suám alatti ház eladó. Erdeklődni
lehet Varga Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám
alatt szombat délutánonként.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványhétrl 3 perc alatt!
- Gyermeksoro7at, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyek felvétele.
- Fényképezőgépek, fiImek, elemek, albumok, képkeretek nagy
v á l aszíé hb an k ap h aíó h !
- Fé nyképeaőgép javűás, szakíanács adás.
- FíImkidolgoz.ás I nap alatt!

Nacsa Jánosné fénykép ésa
Kistelek, Kossuth u. 76.

rádióa06-60/488 324 8(esíe) 329 659
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Shell gázcseretelep nyílt a Csengele tanya 581. szám alat| a

konzerugyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 őráig.

A cserrgelei Vetter Kft. megkezdte
paprikafajta felvásárlását. Uryanitt I.

Erdeködni lehet az alábbi telefonokon:
{62) 286 144 és (20) 246 844.

Táp-takarmány kereskedésemá PB,gúa titzelóanyag és epítőanyag
(betongercnda, cserép, tégla, kőpor, cemcnl, mész, faanyag, sóder stb.)

árusítással bővítettem Előrendelés eselén néhány napos haíóri.dővel
hózhoz srúIlítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálús, kedvező
árak!
A rylinamrűsi rend: keddtőI péntekig 7-tű 16 óráig, szombaton 7-től
12 óráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Aranjl J. a. 1,

7286 024 rádű@ 06-60/48a 678

Családi eseményekre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műlódő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 2a.

szám alatí. 8286 0B2

lJáztáúi gepekhez való alkatreszek gyitrtását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gín szabványos csatlakozó (pórkolóhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

a a6-60l487 337 ésa6-60l471 858

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak

havonta kétszer meg|elenő lapja

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

Szerkeszóség: Csengele, Felszabadulás u,1 1. Felelős szerkesztő: Molnár Mihály

csáki László

a fóliás termesztésű HRF típusú
osztályú triticale vetőmag kapható.


