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Dr. Varga Ferenccel készült interjúnk a 372. oldalon kpzdődik!
(Fotó: Archíwm)
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Miúl szamzunk 1997. november l0-án?

Röviden úgy lehet e kérdésre válaszolni, hogy a NATO-hoz való
csatlakozásról dönthet a Magyar Nép!

Mi is a NATO? N - orth A - tlantic T - rea§ O - rganisation,
vagyis Eszak-Atlantí Szeruődés Szervezete. 1949. ápriüs 4-én alapí-
totta 12 ország (Nagy-Britanni, Franciaország, Hollandia, Belgium,
Luxemburg, D ánia, Norvé gia, Izland, Portugália, Olaszor szág, USA
és Kanada). Későbbiekben még négy állam csatlakozott hozzá;
Görögország, Töröko rszág (19 52-ben), NSZK ( 1 95 S-ben), Spanyol-
otszág (1982-ben).

Legöbb céla a tagállamok politikai és gazdasági stabilitásának a
megőrzése, a demokrácia védelme. A NATO a béke megőrzése
érdekében létrehozott politikai és katonai szetvezet.

Hogyan múködik a NATO? A legfontosabb, hogy semmilyen
döntés nem születhet meg, ha csak egy tagállam is ellene szavaz. A
döntések meghozatala öt lépcsőben történik, mfue az Észak-Atlanti
Tanács végleges döntését meghozza.

Miért lehet nektink jó a NATO? Megsánik a sorkatonai szolgá-
lat (hivatásos hadsereg lesz). Az országunk védelrni kiadásai jóval
kevesebbek lesmek. Például ha az orságunk légterenek védelmét
önállóan, a NATO nélkül akarnrink biáosítani, oda 140-150 harci gép

kellene, melynek értéke 1000 milliáíd forint. NATO tagként ez a
védelem 30-40 harci géppel megoldható. A NATO védekezésre
berendezkedett tömörülés. Megalakulása óta egyetlen tagországot
sem ért támadás. Gazdavgi fellendülés csak ott lehet, ahol nem
háboruznak. Úgy gondolom, hogy Magyarorságnak, nekünk mind-
annyiunknak sziiksege van a világ legerősebb védelrni szervezetére.

Személy szerint az a kérésem a csengelei választópolgárokhoz,
hogy a pártok és a hatalmi harcok kérdését frlretéve menjenek el
uavazli, és jőzanul rnérlege[iék az ügy fontosságát, mielőtt
döntenek. Döntésiik előtt vegyék figyelembe országunk fiildrajzi
elhelyezkedését is.

Santa Ferenc polgiirmester
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Irigy uagyok, l)agy csak sxovnarú?

A glermekét nevelő szülő sem érzékeli nebulója fejlődését úg4
mint a távoli rokon vagl ismerős, aki ritkán látja a glermeket.
Olyankor aztón ájuldona dtcsérik. Hog te milyen nag,l lettél! Hog,l
te milyen szép lettél, amióta nem láttalakl Ígl látom én a falu
fejlődését, mint tanyai lakos afalun élővel szemben.

Ha elmeglek a focipálya mellett, látorn, eltűnt az öreg
nyárfasor, ami a múlna emlékeztetett, helyében zöldell a díszfasor,
szélmozgatta lombjnal a jövő felé integet. A pályán körben
nég,,kezlábra állt padok kínálgatják hátukat a szurkoló lrózönségnek.
Á postához érve szomorú történelemre emlékeztető emlékmű áll
mereven, melyre a körben ültetett színes virágok szórjók tekintetüket.
Á templomparkban a gandozott, dtjs falombok lrózött zavartalanul
fészkelő madarak gondoskodhatnak a természet törvényei szerinti
élet pótlásáról. Az önkormónyzat figlel arra, hog/ a parkokban a
talaj kócos feje mindig gondosan rtyírva legten. A Faluház, melyre a
yén Hold éjszakónként kinyújtja csápjait, meg:lilágítja liicsiny
tornyait, a csendes félhomólyban bagolyvórrá alakul. Mellette a
rögtönzött kispiacon háziasszonyok szobroznak portékajuk mögött,
mór eszükbe sem jut, valamikar ott láb alan voltak. A falu utcáinak
nagt részét már pormentesen sópri fel az őszi szél. Csend van az
oktatásban, a pedagógusok nem rágják eg,,más ftlét. Mi ez a dog
unalom?

A község dűlőúlai tarajos kíglókent felazik végig a sok helyett
meg nem művelt táblákűt. Ptipos teve hátukkal leszaggatják az au-
tók kipufogóit.

Ugl gondolom, ha csinosítjuk a kislányt, akknr lesz szép, ha
mindkét orcáját kipúderozzuk. Formás lábai furcsának tűnhetnek, ha
az eglilcre lúrömcipőt húzunk, a másikon pedig rajta hagljuk a
fapapucsot. Hiába a szép piros téglából rakott kemény a háziko
tetején, ha falóról hámlik a vakolat. Nevetségessé válhat az a
legény, akinek nyaka megmered a büszkeségtől, mert a kalapját
ug/an teletűzdelte rozmaringgal, de lajzben nadrágjából kilóg az a
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testrésze, amelyet mi férfiak a legjobban széglellank
Lelki szemeimmel látom az olvasó szája szögletén az érthetetlen

mosolyt, amikor arra gondol, miért ez az irkafirka, hiszen én

kömetlenül fordulhatok az illetékesekhez. Noi, azért ez az írás, mert
türelmetlen és malracs vagtok. Szeretem, ha a polgármester
szembejövet hamvas fejét a faldnek buktatja. Szeretném az
idegszálait oly feszesre spanolni, hogt el tudjam hegedülni rajta
legkedvesebb nótámat, "akácos út, ha végig megtek rajtad én".

Főlrent azért, mert szeretném, ha a polgármester dührohamot
lrapna, és azt mondaná: Ebből most mór elég! A dűlőutak meg
lesznek .javítva, már csak azért is, hogl annak az oltári nag ,

őstermelőnekaz a hatalmas nag - szeme be leglenfogva.
Polgármester úr, de jó is lenne!

yalkovics Antal
tanyasi lakos

llegged srárada Csengels oruo§a

25 éwel ezelőtt, 1972. november 16-dn kezdte meg munkóját
karégtinrben dr. Varga Ferenc. A jubileum alkalnuíból nem egl
szokványos méltaíóst közlünk róIa, hanem egl ínterjú keretében
magdt azembert, éIetét és gondolkodlísót mutatjak ba

Nemrég olvastam a Besenyszögi.Újság októberi számát, melyben
igen kedvesen emlékeztek meg Onről. Ha ennyire szerették előző
munkahelyé4,4iért jött onnan el?
- Bennszülött szegedi vagyok, amíg Besenyszögre mentem, 3 hétnél
tovább nem voltam távol a várostól. oda azért kerültem, mert a
bátyéínat, aki szintén orvos, kineveáék a szolnoki rÖrÁr vezető
őorvosának. Édesanyank kér9,sp volt, Logy lqgyüok l9?4
egymáshoz. Kilenc évett6|tóúemott. Hat évig egyedtil dolgoaam két
körzetben, egy bokortanyás településen. Négy tanyai rendelőm volt,
24 ezer holdon. Mikor kineveáek, egy szombatista orvos dolgozott a
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két allásban. Szombaton nem dolgozott, csak vasárnap. Mikor
betOltöttem az iires állá§t, a Megyei Prártbizottsag felszólította, hogy
dolgozzonszornbaton is, vagy megsziintetik a munkaüszonyát. Ó az
utóbbit véúasztotta. Évekig nem volt, aki a körzetet megpályázta
voln4 mert a település nagyon szegény volt. Az érdeklődők
megkérdeáék, hány autó van? Abban az időben kettó volt, a két
állatorvose . Így a^arL messzire elkerülték a falut. 1 970,ben nyugdíjba
vonult Pali bácsi, a 78 éves kedves patikus. A helyere pzlyaző
győgyszeréu horta felesegét orvosnak. Kinevezése után, ha
ügyeletben beteget küldtem a patikába, rosszindulatú megiegyzéseket
tett a felírt gyógyszerekre és rám. Vadászott. Eselyem sem volt, hogy
valaki a panaszaimat meghallgatja vele szemben. A kommunista elit
abban az időben eá a sportotíirte, mindenki puszipajtása valt- 1972
augusztusaban a bátyám disszidált. Ajánlatos volt a betegek és a
fiatalok szeretete ellenére más munkahely utrán nézni. Így pályártam
meg Csengelét, és kerültem ide 1972. november |6-an. Jellemzó, a
kolléganő azért a munkáért - amit én évekig végeztem -, ftl év után
Kiváló Orvos címet kapott.
Milyen állapotok voltak a községünkben, amikor megórkezett?
- Hónapok óta nem volt a falunak orvosa. Tisoczki Mihály, az akkori
VB-titkar és Turi Ferenc jöttek el környezettanulrnrinyt végeznt
Besenyszögre. Az ott hallottakkal meg voltak elégedve, így az én

páIyévatomat fogadtik el a tanácstagok. Sokkal több tanya volt. A
falu délutrán olyan cstindes volt, mintha senki sem lakna benne.

Gyermekeim kérdeáék: apu, itt nem lakik senki? Az elődöm nem
szeretett küárni a betegekhez, nagyoít rossz véleményeket hallottam
róla. Nekem pedig csak tennem kellett, amit Besenyszögön meg-
szoktam, januar elsejétől december 31-ig egyfolytában dolgozni,
segíteni az embereken éjjel-nappal. Abban az Áőben 16-17 ezer volt
az éi betegforgalom. Jelenleg a két orvosnak nincs az akkori
forgalom kétharmada. |gaz, a lakosság is csak az akkorí létszám
kétharmada. Besenyszögön két éwel hamarabb átestem egy tu
összevonáson, itt a következő években szintén. Az idős betegeket a
tsz-lovaskocsik hozták be a rendelésre. Három fogat jött
Alsocsengeléről, Templomhalomról és Kelőpatakról. Faragó Srándor

bácsi, MezetPista bácsi sokszor felültette a bakra a gyermekeimet, és
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megszalonnántatta őket. Így a^éfr]., ha meglátták aZ utctán a

fogatokat, nagy kezitcsokolomot köszöntek nekik. kezdetben úgy

eltévedtem egy sziirkületben, hogy kisteleken kötöttem ki, és a
kö ve súto n találtan haza.

Bizonyára vannak rossz és jó emlékei a két és fél évtizedes

szolgáiata alatt.Én most 
"gy 

oiOá* sztorit kérek Öntől!
_ Aregyik őszi qszakán beteghezhívtak. Fújt a §/jél, nthogott az eső,

hideg voh. Úgy emlékeáem, hogy a dupla akacfa uűn van a
kerítésen abejárő.Igen ám, csakhogy közben felszrántottak és másutt

nyitottak kaput. A friss számtásba belehajtottam. Akkor Daciám volt,

tudtam, ha leveszem a gáuró\ a lábomat, elakadok. A szántás

közepén ez csak megtörtént. Erőlködtem egy kicsit az autóval, de

tudtam, semmi eredmény nem lesz, csak elássa magát. A gazda

meghallotta a motorbőgést, küött. Kérdezi, mit segíthetne?

Mondtam, hogy deszkák kellenének a kocsi kerekei al{ hogy a

szántasMl kieückéljek. Kihordta a tartyá.úJ,ő]l az i*állőajtót, a kamra-

ajtót, végül a szekér oldalait is. Hideg eső esett, csúszfunk, mászhrnk

a homokban, emeltíjk az emelővel az autőt és mindenütt folyt

belőlünk a vtz. Idónként a gazda bement megnézli, hogy van a
felesege, mindig jobb kedwel jött ki. A feleségének múlóban voltak a

fajdalrnai. A harmadik vagy negyedik bemenetel uüán hozott egy

üveg pálinkát, mondván, hogy megsajnált, biáos nagyon fánok,

vegyek maganlhoz egy kis lélekmelegítőt. Egy_egy deszkahosszat

mindig sikerült a szántrisban előre haladni. Hajnal felé, mikor a kocsi

kikerült a fiíre, mindketten igen rózsaszínben láttuk a sotétséget. Mire
bekerültem abeteghez, * iddígra mfu csöndesen aludt. úgy htszik
az ugalmak követkefiében oldódott az epegörcse. Így aztan mar

nem volt a gazdánés rajtam kívül más beteg a környéken...

1990-től újabb orYo§ is dolgozik a falunkban. Eleinte a megél_

hetési gonáok miatt éles ellentét volt ön és az új kolléga között.

Mára normalizálódott-e a helyzet?
_ Nagyon sokszor mondtam és mondom most is: nem a két orvos

között feszültek az ellentétek. Ha visszaemlékeznek, én akkor
támadtam a másik orvo§ szüksegességét, amikor annak személye még

nem volt ismert. 19 éve dolgoáam a faluban, és ismertem a lakossag

életkorát. Tudtam, hogy először aZ elvándorlások, később az
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elöregedések miatt a falu lakossága éwől éwe csökken. Tudtam,
hog1, a felettes hatósígok nem biztosítanak a rendelő és a lakás
kia]akításhoz egy fillért sem. Csak a fizetéseket biáosítják. Közben
beindult az alapelláás reformja, amiben az űgynevezett teljesítmény
finanszírozás azt je|enti, hogy minden állampolgár után ad a tarsa-
dalombiaosítás egy fix összeget, úgynevezett fejpéná. Amikor a
heb.r vagy megyei vezetőknél jelentkeáem, hogy érveimet
elmondjam, mindkét helyen aá mondtak: ehhez semmi közöm. A
csengelei két körzet |étrehozását semmi sem indokolta, hiszen
Balástyíín négyezer embert látott el két orvos, Sandorfalvan pedig
hétezer-hatszéaat. Azaz egy orvos annyi beteget, mint itt ketten. A
két állas kialakítasakor 2400, jelenleg 2200 alatti a faluban élők
szénna. Majdnem 900 a hatvan éven felüliek, és 14 a tavalyi
születések szátrrta. A haáIozás több, mint haromszorosa a
születésnek. Elvándorolt a 70-es és 80-as években az a generáciő,
akinek most szülni kellene. A falu nem is olyan lassú elnéptelenedésre
l,an ítélve, "önkeze álta|'. A szétszőrt tanyák, az előregedés ma
mindkettőnknek sok munkát ad, csak a fejpétu erre nincs tekintettel.
A tarsadalombiáosíás által biáosított havi ellátmtínyunk az oruágos
átlag kétharmada. Miközben munkánk messze az átlag feletti
erőfeszítéseket követel, Hazibeteg elláásunk az átlag háziorvosi
elláásnak a négyszerese. Eá pedig hosszas autőzás után tudjuk
elvégezni, nem pedig egy liftes hazban.Ismételten szeretném leszö-
geznl nem a kolléganővel, hanem a rendszer működtetésevel voltak
és vannak problémáim. Ezek a gondok nem csak csengeleiek. Az
orságban 1000 körüli lakosú körzet van vagy 1500. Ezek szétszőrt
falvas települések, vagy kis falvak, ahol az orvos jelenléte
nélkülöáetetlen, miközben a működtetésre fordítható összeg sokkal
kisebb, mint a városokban. Ennek követkeáében hátrányos helyzetbe
kerülnek a fent említett települések.
Mi a véleménye a csengelei alkoholizmusról?
- Az alkohol az elmúlt 25 évben a falunkban kb. 180 halák okozott.
A halottak jelentős része fiaál, akik ma is élhetnének. Sokszor
mondom betegeimnek, hogy az alkoholizmus ellen egyetlen véde-
kezés amegelőzés. Az alkalmi poharazgaások - "Na, igyon már egy
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kicsit! Ez nem árt! Felnőtt vagy már, nyugodtan ihatsz!" - a minden-
kori kezdetei a súlyos alkoholizrrrusnak. Az alkohollal szembeni
frlelem minden korosáályban, minden mennyisegben és minden
helyzetben indokolt. Az alkoholizmus betegseg. Egy ismert elme-
győgyász professzor mondta, az alkoholizmustól nem lehet
megszabadulni, csak sztineteltetrri. Nagyon sajnálom azokat, akik
hihetetlen szenvedések árán halnak meg ebben a "pénzért vett"
betegségben. Ma máí tudjuk, a gyermekek nevelésében döntő
szerepe van a személyes példamutaüísnak. Ez vonatkozik a családr4
iskolára egyaránt. Az alkoholizrnus kialakulá*íban nagy szerepe van
az italoző családtagok és tanrárok személyes példamutatás{ínak. A
szülőknek tudomasul kell venni, bogy italozásukkal aá a gyereket
teszik tönkre, akiért mindent odaadnanak. A fiúk nem hiszik el, hogy
ta év kemény italazás után impotensekké (nemileg tehetetlenné)
válnak. A lrányok italazagnak a későbbiekben magzati károsodás,
koraszülés, szellemi fogyatékossag lesz a következrnénye. A családok
tönkre mennek, szétzüllenek. Az italoző családfr a kocsmában
fennhangon átkozza a felesegét és gyermekeit, mintha azitalozásának
ők lennének az okozői. Az ittassag szégyen, az alkoholizmus halálos
betegseg. A trársadalomnak nincs védelmi terve ezek megelőzésere. A
farizeus állam milliókat költ az alkoholiznus elleni harcra, miközben
milliárdokat zsebel k a szeszesitalok forga}mazásából. Aki poharat
t.lesz akezébe, jegyezze meg, figyelő szemek tekintenek rá és követni
fogiák példáját. Hany italoző szülő szeretrré, ha valaki megszaba-
dítaná gyermekét az alkohol rabsagából! Tudjuk, hogy az
a]koholizmus betegseg, de az alkoholiskának nincs betegseg tudata,
ezért nem is hagyja magált gyógyítani.
Az e|őző önkormányzati választáskor indult polgármester-
jelöltként. VégüI képviselő lett. A periódus vége felé ritkán
Iehetett |átni az önkormányzati üléseken. Elege lett a közéIeti
munlcából?
- Hittem, hogy a kommrrnista rendszer bukása ulán nem lesz nehéz
az embereken segíteni, egy új irányba indulni. A 45 éves zsarnoksíg,
megalá*atás elég althoz, hogy a rendszer kiszolgálóiól az emberek
elfordufianak. Tudtam, a tégi lecserélésere nincsenek meg az embe-
rek.Ezert azoknak kellett a politika színpadéra lépni, akik nem arégi
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Iendszer elkötelezett hívei voltak. Reméltem, hogy eá mások is így
gondoljak. Polgármester-jelöltként elmondtam, hogy a falu érdekeit
tartom a legfontosabbnak. Ismerem a falu gazdasági és népmozgalíni
adatÁt, fudom, hova fogunk érkezri. Személyemben válasáási
lehetóseget akartam adni azoknak, akiknek nem elég, hogy valaki jó
ember" mert nem csinál semmit. A nép mást választott és ebbe
belen;trgodtam. Nagyon sokat szerettem volna tenni a testületben a
laiu érdekében, de ehhez nem loltak partnereim. Két évig
hajtogattam a dolgokat, utána már csak azt tudtam mondani: ugye
megmondtam. Nem növelte népszerűségemet, hogy szinte minden-
ben igazam volt. Kialakult az önkormányzaton belül, hogy nem kell
rám hallgatni, mert így is elvagyunk valahogy. Aá az embert pedig,
aki a számonkérésre annyit tudott mondani: "elfelejtettem", nem
lehetett lecserélni. Ezt untam meg, ezért fordultam el a közsegi
politikától. A jelenlegi önkormányzat működése bizonfitja, hogy
igaan volt. Lehet összefogni a faluért és szépíteni, jobbítaní az ttt
éiök életét. Sajnos az elfecserelt négy évet senki sem fogja a falunak
r.,isszaad*_i.

Turlomásom szerint a falunkba érkezése után Ön lendítette fel a
csengelei fu*iéletet. Az Ön irányításával készült pl. az őltőző
(iíiúsági klu'[s} ís, Hogyan emlékszik vissza erre az időre? Míért
hagy-ta abba a trénerkedést?
- Nagyon seerettem f-rtballozni, trzéves koromtól csapatban
játszottarn, Szerettem a laixlát, a játékat, a közönseget. Besenyszögre
kerülésem uüín játékos-edzőként 30-40 gyereket tanítottam eíTe a
gyönyöní játél<ra, igaz igen mostoha körülmények között. Rt tudtam
adni nekik a labda, a játék szeretetét. Elkezdtem ott is egy páIya és
öhöző építést, Ma az a lelesilm{ry S_zolnok megye egyik legszebb
sportpályája. Lecserélték róla a sziket tiszai fovenyre, locsolják, öröm
rujta játszarti. Ez Szolnok megye egyetlen falusi alagcsövezett
játszőtere. Az öltözőt 1969-ben ötvenezer forintból kezdtem el
építeni. En voltam az építtető, kivitelező. Naponta szedtem össze a
kőművesekat és segédmunkásokat. Meg is kapüík érte a tanácsi
vezetők - miután eljöttem, a "Társadalmi munkáért" kitiintetést. Ke-
zem alaít országos ifi válogatott, NB l-es focisták nőttek ítjl. Mikor
ide kerültem, itt is nagyon mostoha körülrnények fogadtak.
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Reméltem, itt is ftl tudom bzítari a labdarugás parazsát Rendbe
hozluk a pályát, öltözőt építetttink. Csak az edzésre nem jöttek ki a
firlk, márpedíg az anyja hasíban senki sem tanul meg focizrri. Több
vereségben volt itt részem, mint egész életemben, pedig 25 éwg
játszottan. Mindenkinek könyörögni kellett, hogy jöiiön edzésre.

Nem jöttek, meguntam!
Önt eléggé radikális, szókimondó embernek ismerik Nem volt
ebből problémája?
- Szolnokon előfordult, hogy riportot készített velem a szolnoki
rádiő. Nem adták le. Mikor utána érdeklődtem, aú" mortdták: a
pátrtbizottsag így döntött... Egész életemben az egészregügy legnehe-
zebb területein dolgoztam, összesen két munkahelyem volt. Senki
nem irigykedhet rám, ahogy itt mondják, akapa nem kell senkinek.
Így eztan hagytak dolgomi.
IIa vitathatók is az Ön eképzelései - itt nem az orvosi
munlcíjára gondolok -, akkor is mindig kiérződik belőle Csengele
jövőjének a féltése. MitőI yan ez az indíttatása?
- Minden helyzetben és mindenkor hűseges rygxok egyHazához, a1y
Néphez. Szeretem azokat, akik között élek. Eletemben nagyon kevós
változást tudtam elfogadni. Nem cseréltem iskolát, egyesületet, és
munkahelyet is csak egyszer. A csengelei ember történetileg szegedi.
En ide hazajöttem. Kezdetektől éreztem, hogy itt rám sztikség van.
Felsőfoló végzeítregú emberként tisztában vagyok azzal, hogy
nagyobb a felelőssegem a jövőt illetően, mnt az átlag állampol-
gárnak. Mit jelent ez a gyakotlatban? A tanyám eladásakor a vevőnek
hosszan ecseteltem az itt felsejlő lehetősegeket. Ennek következ-
mónye lett a Vetter cég megtelepedése. Hitem szerint a falu jövőjét
nekiink kell alakítani. Ennek egyik tartópillére a munkahelyteremtés.

Semmilyen elfogadható szakmai indoka nem volt az iskolák
körzetesítésének. A gyerekekre, a szülőkre hatalmas terheket tett a
tanyai iskolák megszűnése. Volt olyan tanyai szülő, aki gyermekét
behozta a központi iskolába, és az orvosi varóban ült, míg télen
hazavihette. A megszíintetett iskolahoz nem egészen két kilométerre
lakott. A jelentős tanyai lakossígszám miatt az iskolák körzetesítése
falunk fiatalsága elvándorlásának egyik okozőja.Ez volt a kegyelem-
döfrs a mi tanyavilágunknak. Nem maradtak a tanyában csak az
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öregek. Nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk azt a hatalmas értéket
megfelelőképpen működtetni, amit a melegvizes kutak jelentenek. A
megfelelő hasznosítás a működő és nem működő kutak vonatkoá-
*íban hossá távra biztosítaná a falu jövőjét. Az ngatlanok értéke
felemelkedne, és az idevándorlók által biáosan nőne a születés-
vámunk is. Hogy mit jelent egy működő, jól hasznosított melegvizes
kut, azt mindenki láthatja Majsa péIdáján. Kistelek minden
vonatkozásban szerencsesebb, mint Kiskunmajsa, mégis az utóbbi
fejlődése töretlen, messze Kistelek előtt jar.
Ón az orvosi végzettsége mellett megszerezte kőzgazdász
diplomáját is. Annak idején, heves vita után megkapta a
Iegmagasabb fizetési kategóriát. Most már vállakozó. Van-e még
j elentősóge az F l<ategóriáj ának?
- A második diploma egy játék volt, meg akartam győződni, hogy
szigoru számonkérésre tudok-e megfelelő teljesítményt nyujtani.
Nagyon jó volt megint diáknak lenni. Ülni a padban, felkészülni a
iusgákra, étezri a vizsgadrukkot, és elkönyvelni a jó eredményeket.
Felesegem, fiaim nagyon izgultak éttem, és ők is büszkék voltak rrim.
Összes vizsgám - két jó kivételével- jeles volt.

Az F kategória törvény szerint járt arrnak, aki másod-diplonr.íval
rendelkezett, és adható volt annak, aki munkáját hosszu időn át jól
végeÁe. Masod-diplomanak számított mindenftle pártfiíiskola, párta-
kadémia és politikai fejágítő. Akik vehemensen títmadtak, azok csak
ityenekkel rendelkeáek. Így aztán megkapűk az F kategóriát. Nem
akarok neveket említeni, akit érdekel személyiik, megismeri a
korabeli újsígokbol. Jelenleg, miután vállalkoző vagyok, ennek
semmi jelentősege nincs. Akkor is ennyi lenne a társadalombiztosítási
támogaás, hata diplomám lenne.
Öt gyermeke közüt egy §em lett orvos. Ön beszélte le őket errőI a
pá}yáról?
- Gyermekeimre nem akartam ráerőszakolni a saját szakmátmat, ez
nem jelenti azt, hogy a munkámat lebecsülöm. Hitem szerint
orvosnak kora gyermekkortól kell készülni, mert ez a szép szakma
hivatasfudattal is jar. Nem akadá|yoztam volna meg, ha valamelyik
oryos szeretett vo]na lenni, és lehetősegem szerint segítettem vo]na.
Az egyetemi felvételek körüli huzavonák miatt nem láttaffl
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biáosítottnak, hogy akármelyiket már gyermekkorban erre a pályara
biáassam. Ismerek olyan embert, aki harminc évesen került az
orvosegyetemre (36 évesen fog végemi), szerencsétlenné téve
önmagát és családját. Afi, hogy tudok gyermeket nevelni, most már
merém mondani, mert mind fe]nőtt, rendes ember. Egy idős néni
mondta, doktor ir, a maga gyermekei milyen csöndben nőttek fol.
Erre csak aá mondhatom, hála Istennek. Nem kellett egyikiiket sem

lebeszéIni, látták ők az orvosi hivatás árnyoldalait is. Az állandó
készenlétet, az agalmakat, a neltézsegeket. Gyakran felébredtek az
éjszakai hívásokon. Az egyk egy téü éjszakan megkerdezte: ebben a
hidegben is menned kell apa?!
Végezetül: mit felejtettem el még megkérdezni?
- Kitől kapá életében a legnagyobb segítséget? Ki tette lehetővé,
hogy 24 őrát dolgozzon betegeiért? Egyszerűen válaszolhatok. Az
életeru a családom nyugalmáért, biztonságáért a legtöbbet a
felesegemtől kaptam, és kapok jelenleg is. Nélküle nem tudom
elképzelni sem a múltat, sem a jelent, sem a jövőt. Egytitt élünk 35
éve, együtt dolgozunk 33 éve. Felneveltiink 5 fiút, nyolc unokát
szerethetiink, jó volna, ha ez még sokáig tartana, és megélnénk az
unokák felcseperedéset !

Cr -1y)

IJj rendszet a szaflrasmafhák
me§iielölésében és nyilvántartásában

A közelmúltban, 1997. szeptember 18-án lepett haályba az egész
hazá uarvasmarha állományra érvényesen a 6211997. (IX. l0.) FM.
szarnű rendelet, amely szabályozza a szarvasmarhák egyedi, tartós
megjelölésenek és számiógépes központi nyilvantartásának szabá-
|yait.

A rendszert több fejlett országban mar sikerrel akaknarz.ák.
Magyarorsz ági bevezetéset jarvanyvédelmi, tenyésáési, gazdaságpo-
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litkai és tulajdonvédelrni szempontok indokoljak: kulturált, színvo-
nalas szarvasmarha tart,ás és tenyésztés nem képzelhető el egységes
nr,ilvántartási és azonosítási (ENrAR) nélkül. Az ENAR előírásos
működtetése elsősorban a szaívasmarha tartók érdeke, mert a tej, a
tejtermék, a vágómarha és a marhahús gazdaságos belftildi, és
ktilönösen export értékesítése rövid idő múlva csak nemzetközileg
elfogadott módon azonosítható és központilag nyilvántartott
szarva§maíháktól lesz lehetséges. Ennek a követelrnénynek az
ENAR-ba tartaző állat teljes mértékben megfelel. Az eddigi rendszer-
ről az ENAR-ra valő áállást szeretnénk megkönnyíteni az érintettek,
elsősorban a szarvasmarha taftő gazdák szártára azzal, hogy
összefoglaljuk a rendeletben előírt legfontosabb tudnivalókat és
teendőket:
- Az ENAR alkalmazásának az a célja, hogy valamennyi szarvasmar-
ha tartási helye az állategéusegügyt és állattenyésztési hatóságok
részére folyamatosan ismert legyen. Eúbtrtosífia a tartósan megjelölt
áliatok tartási hely változásainak központi nyilvantartasa. A cél
érdekében a szarvasmarhát tartő udvarokat és telepeket
nyilvántartásba vetfiik.
- Az otuág valamennyi szarvasmarháját 2000. janurir l-jéig az
ENAR szerint kell megjelö]ni és nyilvántarttisba venni.
- A szarvasmarhakat 1997. szeptember 18-tó1 mar kötelezően ENAR
fiiljelzővel kell megjelölni. A jelölést továbbra is a területileg illetékes
állatorvos végzi a kistermelőknél. A szarvasmarhát tartó köteles 15

napon belül gondoskodni az újszülött borjűkrotáhézásról és nyilvan-
tartásba vételéről.
- A borjak ENAR szerinti l<totáhánását és nyilvántartásba vételét az
allam 450 Ft-al üímo gatja. Így az eddignél dtágább kroália és a
költsegesebb nyilvantartás nem terheli a szarvasmarh a tartőt.
- A borjúkornál idősebb, még jelöletlenül maradt szarvasmarhakat is
krotálténni kell. Ezeknek az ENAR szerinti megjelöléseért nem jár
állami támogatas, annak teljes költségét a szarvasmarhát tartó viseli.
- Hagyomiányos, tehát nem ENAR fiiljelzőt 1997. szeptember 18-a
utan csak olyan szarvasmarha fiilébe helyeáet be az állatorvos,
amelyik az eredeti krotáháját elveszítette, és marhalevelét korábban
mar kiváltották.



-382-

- Az ENAR lvotáliázóst és nyilvóntartásba vételt követően a
Központi nyilvántartó "Szarvasmarha ENAR Nyilvántartási Igazoló
Lap - Marhalevél (igazoló lap)" címen okiratot küld ki a tartó
részére, q lcrotáliázást végző állatorvos címére. Ez az okirat teljes
mértékben azonos a marhalevéllel, de nem kell érte hjlön Jizetni.
Emiatt ]997. ohóber ]8-a utón az önkormónyzat jeg,lzője új
marhalevelet egláltalán nem, csak előzőleg kiadott marhalevélről
másodlatot, illetve póttást adhat ki. Eppen ezért az 1 évesnél
idősebb, hagyományos módon kraá§azott szarvasmarhták marhale-
velét október 18-ig célszerű kiváltani, ha ez még nem történt volna
rneg. Ezutén már csak ENAR szerinti átl<ratá§éuással lehet a
marhalevéllel azonos, a központi nyilvantartó által dfitalanul kiadott
ígazolő laphoz jutni.
- Forgalomba hozni csak szabályosan megjelah és régebben
kiváltott marhalevéllel vagt ENAR igazoló lappal ellátott szalyas-
marhát szabad, ezek hiányában tilos a forgalomba hozatal. Az
igazoló lapot - marhalevelet a marhalevél kezelő irányítja és látja el
az állategészségügli igazolással. Az igazoló lapot hasznólatba
vételre el kell kérni az állatorvostóI.
- Áz igazoló lapnak a szarvasmarhót követnie kell. Ezért a gazda
eladásknr a vevőnek az igazoló lapot, az álldtorvosnak pedig az
igazoló lap ellenőrző szelvényét köteles átadni. Szarvasmarha
vásárlósa esetén az eladótól kérni kell az igazoló lapot, s azt át kell
adni az állatorvosnak, aki gondoskodik az új gazda részére új
igazoló tap kiadásáról.

Ag,ltú rendszerrel kapcsolatban felrnerülő kérdésekre az illetékes
állatorvo sok készseggel adnak felvilágosítást !

Dr. Szigeti Sandor
megyei főállatorvos
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"?epítaulca"
A Felszabadulás utcai parkolók kívítelezése feleruísra sikeredett.
A kapubejórókat kihaglíók az as4faltoaísbóL A presszó előtt nem a
ruír beváh merűeges parkolót építeűék meg, hanem a pdrhu-
zamosaL Majd a pontot az i-re feltéve órkot ástak a parkoló
széléhea hogl ne lehessen a régi rend szerint várakozni az
autókkol Az okokról kérdezíem Sánta Ferenc polgármesteft

- Amikor az önkotményzatunk eldöntötte, hogy a Felszabadulás
utcán parkolókat épít, akkor az tqy volt eldöntve, hogy két oldalt
leállósávot készíttetiink. Sajnos a mostani közlekedési szabályok
előírásai szerint a leállósávot a Közlekedési Felügyelet nem
engedé$eáe, csak parkoló foltokat, hogy szaknyelven mondjam.
Ezért nem lehetett a merőleges parkolót a presszó előtt megépíteni.
Az eredeti terv pedig így készült, hogy a szokásonhoz híven betudja-
nak állni. Sajnos ez a dolog nem ment.

Ettől fiiggetlenül a parkolót megépítették az engedély szerint.
Ehhez pedig elő van íwa a szikkasáó arok. A műszaki átvétehg ezt
nem készítetttik el, viszont ekkor e|őlrták hianypótlásra a szikkasúó
árkot. ezért voltunk kénytelenek megcsinálrri. De hadd mondjak
egy kis örömhírt is: a későbbiekben - lehet, hogy nem az idén az
időjárás viszontagságai miatt - azokat a kapubejtírókat, amelyek most
kimaradtak, engedélyezték, hogy összeépítsiik .Úey gondolorr1 hogy
akkor mar lesz elegendő parkolóhely a presszóba jarő lakosságnak.
Balesetvédelmi szempontból, a KRESZ szabáIyai miatt nem engedé-
lyeúék a merőleges parkoló építését. Ilyenekre mar új engedélyeket
nem adnak ki. Sokan hivatkoáatnak rá, hogy Szegeden és más
nagyobb városokban van ilyen. Mi is hivatkoztunk rá. Yiszotú az íj
közlekedési szabályok szerint a Közlekedési Felügyelet merőleges
parkolókra nem ad ki engedélyt, mindegy, hogy az Szegeden vagy
Csengelén van. Kérem a lakossag megértését. Arra is kérem őket,
hogy a rendeltetésnek megfelelően haszná!ák!
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Nem szeretem a törvényesseget, a jogsz.abalyokat felülbírálni.
Nekem egy dolgom van: ha építeni, kivitelezri akaíunk vaIamtt, azt
csak a törvényeknek megfelelően lehet. Az nldvártvaló, hogy nem
lehet Csengele községet összehasonlítani Szeged varosaval, még

Kistelekkel sem. Eppen Kisteleken a rPr Lang ABC előtti
merőleges parkolót hoáam példanak. Ott tolatással kell kimenni az

E-75 fiiútra, ami sokkal veszélyesebb, mint Csengelén a Felszaba-

dulás utcan.
Aá felelótlenseg lenne mondanom, hogy az idén kész lesz a

kapubejarók összeépítése a parkoló foltokkal, de tavasszal

mindenképpen. Erre most miár van engedélyünk. A bolt előtt is

szerettiik volna végigvinni az aszfaltot de sajnos az őtkereszteződés,
a beláthatósag miatt ezt nem engedélyeáék. Azért is van oda kitéve a

várakozni tilos tábla.
Mégegyszet affa kérem a lakossagot, hogy az űj helyzetet vegye

figyelembe! Úgy gondolom, hogy ha valaki óppen nem a presszó-

ajtóban bír megállni a kocsival, mindenkinek van annyi ideje, hogy
pár má§ódperctél később érjen be. Egy beruház:ás valőgllt meg, és

folytatódik. Ezzel esetleg a fa]u képét a késobbiekben kialakítjuk.
Nem rontjuk, hanem javítjuk.

Cr -ly)

A gazdqiegtző rovaía

Ap új úispüsé$tliselők
1997. október 29-én megtörtént a Csongrád Megyei Agrar-

kamara tisztségviselőinek a váIasztás,. Az eredményeket az alál>bí-

akban közlöm.
Az elnök Futó Tamás lett. Alelnöknek Egyed Bélát, Kiss Lajost

és Seres Gyulát válasáották meg.
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Az elnökseg tagia lett: Bálint Péter, Bóka István, Dehény Zso|t,
dr. Csikai Miklós, dr. Héjia Ishrán, Elek Srándor, Fackelmann Isfuán,
Farkas Sándor, Garai Lászlőné, Juhász Pál, Nemes Nagy Janoq
).Iógrádi ZoltÉn, Prof dr. Mucsi Imre, Sziroicza Pétemé, Sztanó
János és Vajnai Ernő.

Az ellenőriő buottsagba került Benkő Antal, dr. Petkó Béla,
Gyuris Attila, Marton György és Szőke József. Póttagok: Kispál
Ferenc, Varga ZohtÁn és Virágos Kiss Istvrán.

A Magyar Agrárkamarába küldöttek: dr. Csikai Miklós, Kovács
Ernő, Nagy Ernő, Futó Tamás, Gyömbér Lászlő, Lászlő Béla, dr.
Petkó Béla Földi János, Hódi Pál, Tóth László, Gémes Pál, Ruzsi§
Mláden, Baranyás lőzref, Vizi Istvan, Borsi Sándor, Kiss Zoltánné,
Kispál Ferenc, Szabó Lajos, dr. Mucsi Imre és Seres Gyula.

Gregus Sandorné

Hátba akarta szúrni a rendre figqelmeztetőt
Valamikor a bicskások faluja volt Csengele. Azonban hosszú

évek óta nem fordult elő késelés a falunkban. Most ennek a
folyamatnak vége szakadt.

1997. november 2-án a csengelei presszóban italozgatott G.
S. román állampolgár. Este nyolc őra tájra ígencsak felöntött a
garatra, nem bírt magával. Kötözködött a vendégekkel, beleivott
mások italába. Ekkor a magáről megfeledkezett egyónt §z. I.
csengelei lakos kivezette az utcára és a lakására tanácsolta. Ezt
az erdélyi legény nem vehette jó néven, mert a nála lévő késsel a
rendre intő válla felé csapott. Szerencsére a szúró eszköz csak
honsolta a sértett lapoclaíját, viszont a dzsekije tönkrement.

Az elmenekült késelőt sikerült némi üldözés utárt elfogni.
Most srltyos testi sértés kísérlete miatt folytatják ellene az
eljárást. A kiutasítást követően valószínűleg solc{ig nem jöhet
majd hazánkba. Nem is baj!

M. M.
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OA teherautó tetején lapukak

lebulítattálí a líaG§atoluait
A közelmúltban nem mindennapi módon lepleáék le a csengelei

kacsrások az állatállományukat dézsmáló szarkát.
A btínöző módszere nagyon egyszerű volt. A felhízlalt állatok

elszállítása ugyanis bizalmi elven működött, a méréshez nem kísérték
e|az állatnevelők a kocsit. Ezthasmálta ki a softir, és a vágóhíd előtt
egy tanyában lepakolt néhany mazsányi kacsat, és a súlyhiányt
ó lomsúlyokkal pótolta.

A csengelei kacsasoknak feltúnt, hogy az utóbbi időben igen
gyenge átlagsúlyt értek el, ezért összefogtak. Mikor a feltételezett

szarka állatokat szállított Csengeléről, ketten észrevétlenül felfe-
kiidtek a teherautó tetejére, egy autóban pedig követték őket.

Egyetlen "fegyvertik" a rádiótelefon volt, ezen tartollLák a kapcso-
latot.

A tolvaj is tarthatott attól, hogy figyefik, ezért Kiskunmajsan tett

egy felesleges kört, majd amikor meggyőződött, hogy nem követik,
akkor folytatta útját. Kb. 70 kilométer után a gépkocsivezető lekap-
csolta a teherautó v'llágíásű és csak kereső lámpával közlekedett
tovább. A kocsit tciserOtcis világítás nélkiil mentek ltárira. Az IFA egy
tanyára fordult be, ahol elkezdték a rekeszeket lerakodni. A két
csengelei legény eá a kocsitetőről figyelte. }l{áí 40 kacsat vettek ki,
mire a követő kocsi megérkezett.

A soffir először arra hivatkozott, hogy megdőltek a ádék, ezért
űjra akarta őket pakolni. Ekkor viszont megszólaltak a teherautó
tetején lapulók: akkor miért vettek rníír ki kacsíkat a rekeszekből,
miért raktak őket ki az ől*:la. Az enyveskezú gépkocsivezető erre
megijedt, és 100 ezer forintot ajtánlott fel, ha futni hagyják. A
csengelei fiúkat ez nem hatotta meg, mert sokkal több értéket
lophatott el tőltik. A némi késéssel megérkező rendőrök bilincsben
vitték el a kacsíkat elsikkasáó sofrrtés a lopott állatok orgazdáját.
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Ez az "ügyeskedő" állatszállító közel 5 éve járt Csengelére. El
lehet képzelni, hogy ennyl idő alatt mennyit lophatott el. Csak
adalékul: qport Mercedesre is összejött belőle. Bizonyára sokunk
tudjq hogy mennyi gtircöléssel jáE a kacsér:és. Nos, ő ezt
rregqpórtllta, mások verejtékén gazdagodott meg.

Egy jó ügyvéd valószínűleg míí kiokosította, mert a kezdeti
bóbeszédűsege ellenére most miir hallgal Ha nem is kap pélűs
büntetést, de legalább most már nem lopkodja masok munkájrának
g..vómölcset.

M. M.

Ezt írták Csengeléről30 éve:

Drága gyomírtás
Az öreg ott ül az ablak előtt. Kibrámul rajta. Előtte az asztalon

ceíl}za) fiizet. Abba jegyzi fel, mikor, ki érkezik a uövetkezetbe, s ki
megy el.

- Az agronómus? - kérdezem.
- Nem jön az most. Elkívánkozik tőlünk.
Története van ennek. Még a nyána, meg tqvaszra nyuük vissza, a

szőlőhöz. Harminc holdnál többet gyomirtóáak. Pedig mondták
akkor, nem lesz ebből jó dolog. De hát az agronőmus akarta. Sok
jutott a szőlőtőkékre. Utiána össze lehetett szedni a vesszőket. Odalett
a termés.

Mondjak, a krumplinál meg a kukoricánál is így jártak.
Negyvenkilenc hold kukorica csak silónak lett jó. Eleinte kérte a
tagság, adjak ki résziiket. Nem adták. Így artan később elkerülte a
gu a kukoricát. Akkor aztfu aüák volna, de kinek. Tönkement a
termés. Odalett.
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Az öreg most erre gondol. Nem látta már az agronómust két

napja.-- 
Blrnegy. Janufuban máshová megy - mondjq, - De hát ez a

gyomirtrisnekünk is sokba került. Drága gyomirtás volt,
Sz. L.I.

(A Yadgerlés Tsz_ről szóló írás a Délmagtarország ]967. novem_

ber 30-i számában jelent meg)

Szigma-Pack
október hónap végén a Maglar Tóvirati Iroda az alábbi

tudósítást adta:'|A moszlevai közegésaégügli hatóstígok beliltották
egl maglar-ukrón vegles vállalat, a Sigma Pakk Kft, dltal gldrtott
Űrhahúskonzervek forgalmaaísót, mert viagálataik szerint ezek

a termékek toxint termelő baktériumokat tartalmarnak, s két

embernél botulixmust, azaz bénuldsos tünetekkel jóró ételmérge-

zést okoztak A Moszkovszkij komszomolec című lap besaírrclója
szerint két ember betegedett meg e konzervektől a nyenyec

autonóm körzetben. A magtar_ukrún cég nagl mennyiségben

sztíllű különféle konzerveket oroszorsaígba, Moszkvába és más

vdrosokba is|?,

A vdllalat nevének helytelen írósával nem érdemes foglakoz_
nunk, valószínűíleg a cirillbetűs átírás miatt vóltozoű meg. Az
viszont érdekes, hogl mi eddig osztrók-maglar cégnek ísmertük a
konzervgldrat.

reftűnő csend van azóta, hogl a hírt a #vék és rddiók
Iehozídtr" Információink szerint a két lebénult embert nem sikerüIt

felkutatní. Tudjuk viszont, hogl a cég míllió suímra glóríoű
konzervekeí Akkor meg hogtan lehetséges, hogl csak ketten

betegedtek meg? A konzervglór aruőta is vóltozatlanul termel
A gldr igen sok csengeleinek ad megélhetést, ezert szur-

kolunk, hogl azMTI híre kacsa leglen!
MoInfu Mihóly
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i+,,v, Foci krónika

Továbbra is másodikok vas/uíft
1997. november 1. Csengele - Pázsit S. E. 2:1 (2:0)
Yezette: Kertész. 50 néző.
Csengele; Tóth I., Ádám, Szabó P., Tlni, Vincze S. (Harasái 60.'), Sónyi
(Yincze F. 46.'), Pipic4 Molnár Zs., Kun-Szabó (Muhel Zs.46;), Vígh T., Góra.
C sengelei gőlszerzők: Y incze S., Góra.
Tartalékos csapatunk szürke játékkal is beg,lűjtötte a kötelező három
pontot.

Kun-Szabó Tibor

Őzóp belgezés a szegedí darís oerőenuen

November 8-an és 9-en rendeúék meg az I. Szsged Open elnevezesű darts
versen}t. Az "open" aú jelentette, hogy bárki indulhatott a vetélkedőn. Összesen
115 férfi küzdött az első napon az egyéniben. 22 egymás mellett felsorakoáatott
gepen, mester 501 játékban folyt a bajnokság.

Csangelét egyetlen versenyá, Vígh Attila kepviselte. Elsóként az érdi
Páanándi Gáborral küzdött meg. Nagyon jól indult, vagy 150 ponttal elhúzott, de
vegül a dupla l-et nem tudta kidobni. A második fordulót viszont simán nyerte.
A dóntó mérkőzes igen smros volt, a szerencse az érdi drárdásnak kedvezett.

A vigaságon folyt tovább a verseny. A tompai lpacs Zsoltot iimán,2:0-ra
1egyőúe Vígh Attila. A budapesti Szívós József sem bírt vele, ő is kikapott 2:0-ra.
A Kiskunhalas színeiben játsá Csontos Csaba sem kerülhette el sorsát, őt is
megverte 2:0-ra.

Ugy látszott, hogy falunk versenyójének diadalútját senki sern állíthatja meg.
Ekkor jött viszont a makói Meó Csaba. A két ellenfel nagyon szoros versenyban
kuzdött egynással, 1-1 fordulót nyerve. A döntő mérkőzesen is fej-fej mellett
haladtak. Az utolsó hrárom körben egyikiiknek sem sikerült kisállni, pedig
lehetóségiik lett volna rá. Végül a makóinak kedvezett a szerencse. Egy bajszálon
- yagy fél hajsálon - múlott, hogy Vígh Attila nem jutott tovább, Igy is az
előkelő 33. helyet sikerült megszereznie.

A verseny színvonalara talán jellernző, hogy olyan versenyók is indultak,
akik világcsúcsot állítottak fel. Láttunk sok külftildi versenyót is.

M. M.
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Gsengele töfténetí
ltronotógiáia XIII.

19ó8

November 30-án bevezetik a villanyt a Vadgerlési iskolába.
Megszíínik a volt malom területén lévő cseretelep.

Azév folyaman 43 gyermek születik, 37 hazasúgot kötnek.

1969

Az év során 38 gyermek születik, 25 hénassagot kötnek.

1970

Januar l-jén a közseg lakossaga 3154 fr.
Janurár l-jével egyesül a Honfoglalás és Vadgerlés Tsz, létrejőn az
Egyesült Tsz..
Átaaj* a fo gorvo si rendelőt a szolgéúati lakással.
Azév folyamán 36 gyermek születik, 33 héuasggot kötnek.

l971

Elkészül aravatalozó.
Az év folyaman 18 gyermek születik, 20 hazasságot kötnek.

l972

November 5-én alelkészseget plébánia rangra emelik.
Az év során 35 gyermek születik, 30 hrázasslgot kötnek.

Molnár Mihály
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Hirbetéselt
S,úrgősen eladó egl csengelei tanya a falahoz közel, kövesút melleíL
Erdeklődni a 0G62/286 062 vagy a 0G77/492 166 telefonszdmokon
leheí

Vidótéka nyílt a Csengele, Vadgerlés u. 11. szám alatl|. Nyitvatartás
mindennap délután 4 őrátő| este 8 óráig, Hetente újabb filmekből
rálogathat. Kölcsönzési díj premier filmnél 200 Ft, a többinél 150 Ft.
várom kedves kölcsönzőimet!

Nagy Tamásné

Fó§a vary műhely íűtésére alkalmas 6 db radiátor eladó. ErdeHődni
lehet NovákJenőnél a Csengele, Tanya l47. számalatt.

Minderrnemű szemes termény úsrtftását vállalom. Ezen kivül szivattyúk
javítását és felújítását, valamint terményszállító csigák készítését rövid
határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. 'E 259 990
rádióO 06-201364 06l

Árpa, kukorica, búza, zab, ro?§ vetőmng, köles kis es nagl tételben,
tovdbbá tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútóllomósnót Ié-
vő Kisbetérő termény boltjában (Kistelek,Tanya 312.). Nyitva Gtól 18
óróig. Háfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta meaeű!
- Igazotvdnykep 3 perc alatt!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egléb rendezvények
felvétela
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, kepkereíek nagy
v ól as zté k b an k ap h ató k !
- Fényképezőgép j avíttís, szaktanócsadós.
- Filmkidolgozós l nap alatt!

Nacsa Jőnosné fényképész
Kistelek, Kossuth u 16.

rádű@06-60/488 324 'E(este) 329 659
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Shell gázcseretelep nyíIt a Csengele, Tanya 581. sám alat| a
konzervryárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

Csáki Lász|ő

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesáésű HRF típusú
paprikafajta felvásárlását. Ugyanitt I. osztályú triticale vetőmag kapható.

Érdekődni lehet az alábbi telefonokon:
(62)286 I44 és (Z0)?46 844.

Tóp-takatmány kereskedésemet PB-gdz, tüzelőanyag és qítőanyag
(betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, meg faanyag, sóder stb.)

drusítóssal bővítettem Előrendeles esetén néhdny napos hatóridővel
húzhoz szállítom a megrendelt anyagot Gyorc kiszolgólds, keúvező
úrak!
A nyitvatartósi rend: keddtől pénteklg 7-től 16 óróig, szombaton 7-től
12 ótóig.

Baranyi rózsefkereskedő Csengele, Árany J. u. 1.

8286 024 rddióCI 0ő-60/480 678

Családi eseményelcre (akodalom, ballagós stb,) 220 Valttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lószlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. lE286 082

Házráji gepekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támo&tóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és soksrcrosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 1 1. Felelős srerkesáő: Molnár Mihály


