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(fotó: Molnar Mihály)
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Tqiéhoztató az @ntrrormányzat négy
év es szoeiálpoliíihai munhqiáról

Csengele község Önkormanyzatának szociálpolitikai tevé-
kenysegét alapvetően a szociá]is ellátást szabályoző törvények,
valamint azetargyhoz kapcsolódó helyi - önkormiinyzati - döntések
határozzékmeg.

A törvényi előírások mellett önkormányzatunk alapelvként tar-
totta számon, hogy átalakuló, formálódó tarsadalomban éliink. Piaci
viszonyok határozzák meg az anyagi javak uétosnásat
uétosúődását. Ebből következik, hogy vannak közöttiink gazdagok
és átlagos, elfogadható életszínvonalon élők, de vannak közöfftink
anyagi gondokkal küzdő szegények is. Sem az éüambatalom, sem a
helyi önkormányzat nem engedheti meg, hogy községtinkben a
hátranyos helyzetben é|ő emberek életfeltételei a minimálisra
csökkenjenek, hogy ezek a polgrártrársaink a társadalom peremére
szoru§anak. A szociáüs ellátás jelentősegét mutatja, hogy közse-
giinkben mindenkire, minden társadalrni rétegre, csoporha, egyénre
kiterjed.

Az ellátás egyik részéIle:z a tiársadalombiáosítás révén jutunk.
Ilyenek: a táppénz. nyugdíj, árvaellátís stb. Ezek mindegyike
szerzett jog alapján illeti meg az embercket. A szociáüs ellátas masik
része állampolgársíghoz kapcsolódó juttatas. A juttatásokat törvényi
előírások és feltételek alapjan az önkorrnányzat biZosí{a azoknak a
közsegtinkben élő egyéneknek és családoknak, akiknek az élethely-
zete azt indokolttá teszi.

A szociális támogaásban részesüIők többsege a fiatalok, a
gyermekes családok, idősek és a váratlanul - leginkább önhibájukon
kívül - nehéz helyzetbe kerültek köréből került ki. A jutlatasok
folyó sítáxínak leginkább a kéreknező szociális helyzetét, egészsegi
áűapoát, munkavállalrási készsegét, esetlegesen bekövetkező
rendkívüli helyzetét vettíik figyelembe.

A következőkben támogatási formánként ismertetjiik a lakos-
*íggal anégy év alattki§zetett juttaások összegét:
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szociális étkeztetés
Jövedelempótló tamo gatas
Rendszeres gyámügyl segély
Eseti gyámügyi segély
Rendszeres szociális segély
Eseti szociális segély
Folyamatos szociális segély
Gyermeknevelési támogatas (3 vagy több gyermeket
nevelő családok száména)
Ápohsi díj (tartósan beteg gyermek vagy szülő
ápolásaért)
L akásfenntartási trimo gatás
Közgyógyellátásra
Temetési segély
Mozgaskorlátozottaktámogatásara
Gyó gypedagó giai támo gaás
Kö rzete síte tí hazigonőo zás kö ltsé gei
E seti gyó gyszerköltség
Lako ssígi fiitéstámo gatás
Etkezési támogatás

237.000 Ft
2.262.000Ft
3.829.000 Ft
2.369.000 Ft
1.679.000 Ft
1.889.000 Ft
432.000 Ft

8.562.000 Ft

3.552.000 Ft
209.000 Ft
726.0aOFt
192.000 Ft

1.990.000 Ft
75.000 Ft

4.876.000 Ft
284.000 Ft

10.809.000 Ft
160.000 Ft

Egyéb, máshová be nem sorolható szoc. ámogatas 578.000 Ft
C sengele község Önkormanyz ata a uo cÁlpolitikát szabály oző

törvényi előírások betartasaval, megtervezelt és céltudatos helyi
munkával az elmtilt négy év során 44 millió 7Ia ezer forintot költött
- a közseg lakossígát érintő - szociális trámogatásra.

Önkormanyzat

^z 
eríngí látogate§ról

Szeptember l7-en 39 trs csoport indult közsegiinkből a német-
országi testvérközsegtinkbe. A késő délutani órákban érkeztiink
meg Bajorország egyik legszebb településere, Eringbe, mely az Inn
folyó partjfu az osztrék-német hataron helyezkedik el, gyönyörű
környezetben. A legközelebbi nagyvaros Passau, a iaekvátosa,
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ahol a Duna, az Inn és a Ilz folyók találkoznak, egyesülnek, és a
Dunában folytatja útjű a hatalmas vízrrennyiseg. I-etyűgöző
LáNarty.

A szívélyes fogadtaás után megismertiik a háromnapos prog-
ramot. Pénteken önkormányzati iinnepséget rendeztek, amin kb. 5-
600 eringi és a meghívott vendégek vettek részt. Az est fenypontja -
tegalábbis számunkra - egy tűzoltókocsi makettjének átadása volt a
Csengelei Önkormrányzat számáta, melyet személyesen vehettem át.

Ering önkormányzata egy kisebb méretű tűzoltókocsit - teljes felsze-
reléssel - adott ajándékba önkormányzatunknak, melyet szimboli-
kusan ezen az iinnepségen adtak át. Ezúton is szeretném
megköszönni lakossagunk és önkormanyzatunk nevében az
eringieknek. Kívártom, hogy minél kevesebbszer legyen rá
sztiksegtink! Azí ígérte az eringi Polgrármester ur, hogy október
folyamán|eszállttjakCsengelére.Köszönjtik!

Nagy élményt nyújtott számunkra a BMW személygépkocsi
gyár meglátogatása. Látfuk az első darab lemez megformálásítól a
működő, teljesen kész kocsi legördüléseig a különböző munka-
folyamatokat. A termelés oroszlánrészét programozott robotok és a
lézertechnika végzi. Az egész folyamat csúcstechnológia. Percen-
ként gördül le egy kocsi, így egy nap alatt 1200 auót gyáxtanak,
melynek szerte a világon kiépített piaca van. A gyárcsarnokban
méretek kedvéért - 3,5 km-t gyalogoltunk, hogy figyelemmel
kíserjtik a gyártást. A rendszer végén sóviárgott a szíviink a szép
kocsikért. Errnylt a gyarláto gatasról.

Szombaton és vasárnap különböző uewezett és családi progra-
mok voltak. Például vtírmúzeum látogatás a közelben, kirándulás az
osár$ Alpokba Salzburg környékén.

Ugy gondolom, mindnyájan jól éreáiik magunkat. Tapasztal-
hattuk, hogyan lehet az emberek környezetét jóra és szépre
formálni, melyet nektink is lassu menetben követni kell. Azért a
gazdavgért,kömyezetért, amiben a német állam működik, a német
ember sokat tett. Az ilyen szintti gondolkodásmódra, az ilyen szintű
tudatra, igényessegre kell felnőniink és kizarőlag akkor tudjuk ezt az
életformát követni. Tehát a megfelelő ágazatokban képezri kell
magurrkat.
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Vidám volt a hangulat a sórsátorban
(fotó: Molnar Mihály)

Elnézést kérek a kis kitérőért, de úgy gondolom, szorosan csat-
lakozik a előbbi mondandóm az ott látottak<hoz, tapasztaltakhoz.
Kívánom, hogy minél több csengelei ember engedhesse meg
magának, hogy eljuthasson egy fejlett oruágba, mert amit lát és
kézzelfoghatőan tapasztal az entber, annyival mindig gazdagabb a
tudata és mindezeket valahol hasznosítani tudja.

Hétfrn reggel elbúcsúztunk barátainktól, útnak indultunk és a
késő esti órakban nagyonjó volt látni szerény, de nagyszerű telepü-
lésiinket.

Sánta Ferenc polgármester
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Jór alakrrl a Csengele-
Erín§ kapesolaú

Utoljdra öt éwel ezelőtt készítettünk ínterjút Ering akkori polgár-
mesterthlel, peter Hofftnannal A csengelének saínt tűzoltóautó
bemutatása jó alkalmat adott arra, hogl a lél evtized alaűi
változósokról kérdeaük Karl Sacherbauert, a jelenlegi
polgármesteft A tolruícs Gabriel Rauschenberger volí.

Öt éwel ezelőtt igen jó volt a közbiztonság Eringben. Most
milyen?
- Aközbiztonsíg Eringben kitűnő, nincs semmi probléma. Bűnözők
nincsenek. Esetleg a fiatalok zajonganak néha qszaka.
A munkanélküliség is kicsi volt falujukban. A mai hetyzet?
- A munkanélküüseg nem emelkedett. Van itt a kOzelben egy nagy
gyar, ahol sokan dolgoznak. Vannak kisebb ipari vállalkozasok is,
akik a munkanélkülieket felveszik. A környéken létrehozott ftirdők
is sok asszonyt alkalmazrak, csökkentve a munkanélktiüseget.
Eves szinten Ering mennyi pénzből gazdálkodhat?
- ÖtmilliO márka az éves költsegvetéstink. Ennek nagy részét az
utak építéserc és az uszoda fenntartására költjük. Ezek nem nyere-
seges vállalkozások. Az adóssagunk személyenként 650 márka. A
mi közsegtink a többi közseg ellátásáltoz képest alacsony nívón van.
1960 ffi lakik a közsegiinkben 39,5 négyzetkilométeren. Két kisebb
közseg varl hozzáttk csatolva. 65 kilométer hossá út tartozlk
Itozzáttk, ennek csak fele pormentes.
Néhány éwel ezelőtt láttam a költségvetésüket. Igen keveset
fordítottak a könyvtárra.
- Akkor nem én voltam a polgármester.
Milyen a kapcsolata a képviselőkkel?
- Nincs semmi problémrám ezen a téren. Igen nagy a segítőkész-
ségtik, jó a viszonyom veliik. Ennek az az előfeltétele, hogy minden
rendben menjen a közsegben.
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liéhány évig döcögött a Csengele-Ering kapcsolat. Most viszont
szóp sámú küldöttséget fogadtak Hogyan látja a testvérközségi
kapcsolat jövőjét?
- Az egész kapcsolatot pozitívnak értékelem. Meglátszik ezen, hogy
milyen nagy létszámú vendéget fogadtunk. Törekszem arra,hogy ez
a barátsíg még mélyebbé váljon. A csengelei vendégszeretetről igen
jó benyomásaink vannak. Bizonytja a kapcsolatot mélyítő
sándékunkat az, hogy az erlngi képviselő-testtilet egyhangúlag
megszavaúa, hogy ajandékba adjuk a űzolrtő kocsit Csengelének.
ÖrtilOk, hogy ezzelis segíthetiink a falujuknak. Kívánom, hogy csak
g,vakorlatozásra kelljen hasmálni, ne tűzolüísra.
Jövőre a csengelei falunapokra várjuk az Eringieket. Ön eljön-
e, ha meghívják?
- Jelenleg ert nem fudom megígérni, mert előre nem tudom,
milyenek lesznek a családi üszonyok. Tavaly azért nem mentem,
mert a felesegemnek szívproblémái voltak, kórházban is volt. A
menyem is akkor betegedett ffieg, így nekem kellett az
allatallomanyt ellátni. Hoffinann urat küldtem képviseletemben, ő
adta át az ajándékokat helyettem. Ha rajtam múük, a következő
falunapokon ott leszek.
Üzen valamit a csengeleieknek?
- Az egész csengelei népet üdvözlöm ezen az űton.

Cr -lv)

€nngi maggarok
A vilógoí jőrva hoaászokhaűunk ahhoz, hogl míndenhol talá-
Iunk maglarokat. Ez alól a bajor kisköaég, Ering sem kivétel.
Nég haaínkfuíról szereztünk tudomást, kik itt telepedíek le.
Ehhez még hozaísaímolhatjuk Esterháql grófot is, aki kítűnően
beszél maglarul, bór néhóny éwel ezelőtt azl nyilatkozía, hogl ő
az Esterhdryl csalód osztrák úgához tartozilt Két eringi maglart
kerestünk fel otíhonóban. Az első utunk Gabriella Zeítlmeierhez
vezetett, aki Sipos Gabriellaként jöű a víIágra
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"Egy modern szerelmi történet"
llogyan kerültél ide, Eringbe?
Gabriella Zeitlmeier: - Ez kissé bonyolult, de egy modern szerelmi
történet is. Mosonmagyarővátr - ahol születtem, laktam - 9 kilomé-
terre van az oszíák határtól. Aáan úgy alakult, hogy Ausztriában
pincér állast kaptam, és elkezdtem dolgozri egy illnitzi diszkóban,
mint felszolgálő. Ez a település a Fertő tó mellett yaíl, az osztrák
oldalon. Thomas a szüleivel 15-16 éve minden nyiáron ott nyaralt
két hetet. Es ugye fiatal srác volt, járt a diszkóba, én is fiatal voltam,
egyedülálló. Először csak beszélgetttink, szimpatikus voltam neki, ő
is nekem. Nem is volt küönösebb köztiink, huzauázott. Egyszer
csak felhívott a diszkóban, beszélgettiink. Mondta, hogy szívesen
eljönne Magyarországra, segítenék-e bemutatni nel<t ezt-azt? Szép
lassan kiatakult az egész, összebarátkoáunk. Két éüg volt az, hogy
ő jött Magyarcrszágra, én mentem Németországb4 körülbelül
havonta. Megbeszélttik, hogy megpróbálok egy munkahelyet
keresni Auszhia Bajorországhoz közeli részén. Nekem csak oda
volt munkavállalási engedélyem, így ahhoz az országhoz voltam
kötve. Egy varrodabantalaltamvartónői állást, jó két évet, majdnem
harom évet dolgoáam ott. Utána házasodtunk össze.
Német anyanyelvű volt a családodban?
- Nem volt. A nyelvet azáltal tanultam meg, hogy kikerültem német
nyelvterületre. Amikor én elkezdtem Ausáriában dolgozri pincér-
nőkónt, akkor csak annyit tudtam: "Jó napot kívánok!; Tessék
parancsolni!; Köszönöm szépen!". Mivel osztrákok között voltam,
muszáj volt automatikusan megtanulni a nyelvet. A többi nyelvtu-
dásomat pedig Thomas áital szereztem meg. Az ígazi nyelvtudás
pedig itt, Eringben kellett, mert itt nem volt több magyar. Van
néhrány ugyan a faluban, de azokkal is általában csak akkor
találkozunk, beszéliink, amikor jönnek a csengelei vendégek.
Mikor házasodtatok össze?
- 1997. január 11-én, másffl éve. Amikor Ausztriában dolgoztam,
egyutt laktunk már. Megbeszéltiik, hogy összeházasodunk, intértem
a papírokat Magyarorságon.Ez idő alatt lett a kislányom, Viktória



-357-

is. Januar 11-én összeházasodtunk és június 20-aíL született meg
Viktória. Elég bonyolult volt a hivatalos iratok beszerzése. Ha jól
emlékszem, augusztusban kezdtem el beuererui őket, és decem-
berre végeztem vele.
Neked van rálátásod, össze tudod hasonlítani a magyar és

német életstílust! Nem arra gondolok, hogy mi szegények
vagyun§ őkgazdagok, hanem az életviteli különbségekre.
- Ez nehéz kérdés. Itt könnyebb az élet, egy lépcsővel fentebb van.
Egy átlagos munkásnak itt is sokat kell tennie, hogy megé$en. A
napi nyolc óra munkából szűkösen meg lehet élni. Thomas, a frrjem
három műszakban dolgozik, jó átlagkeresete van. Meg tudunk
belőle élni, itthon lehetek a kicsivel, amíg óvodába nem keriil.
Viszont az a háaúntője, hogy mennie kell délutan is, éjszaka is,
nincs hétvégéje. Héttrn és kedden van itthon, hétvégén alig látjuk.
Mivel foglalkozik a férjed?
- Egy vegyi gyárban dolgozik. Alapanyagokat készítenek, amiből
aáín spray-t, lakkot készítenek, ezt-azt.
Tanítod a kicsit magyar nyelvre?
- Csak magyarul beszélek vele, amkor együtt vagyok vele. Az elso
szavai is magyarok voltak: apa, anya. Magyarul mindent megért. Ha
németiil szől hozzá az ötegapja, öreganyja, aáis megérti. Mind a

Gabriella zeitlmeier a kis viktóriával
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két nyelvet megérti. Van amit magyarul pötyög, van amit némettil,
de én csak magyarul szólok hozzá. Ha a nagyszülőkkel vagyunk,
vagy rokonsagban, akkor én is némettil beszélek ve19, mert a
többiek nem értenék, miről beszéltink.
Viktóriának végül is mi az anyanyelve?
-,Magyar. De szeretném, ha mindkét nyelvet jól beszélné!
Erdeklődtem már rólatok Olyan informácíót kaptam, hogy van
egy vállalkozásotok..
- Nem, nem. En a varrodában dolgoáam, onnan kerültem gyesre.

Ha ez lejar, akkor visszamegyek, ha visszavesmek. A főnökömmel
még meg kell eá beszélni, mert Auszfiiában csak másftl év a
gyermeknevelési idő, Németországban három év. De mivel én
Ausztriában dolgoztam, az asrtrálk törvények érvényesek rám.
Másfrl év után vissza kellene mennem, de itt csak harom éves kortól
mehet a gyerek óvodába. Azt beszélttik meg, hogy lehetöseg szerint
három évig itthon maradok Viktóriávalo mert az első három év
nagyon fontos a gyermek életében.
A magyar varrónők keresete eléggé alacsony. Ez az osztrák
varrónőkre is igaz?
- Igen, az osárák fizetésekhez képest a minimum. Magyar
frzetéshez viszonyítva jó. Két évvelezelőtt 60-65 schillinges órabér
volt. Az oszták létminimumhoz sztikseges órabér pedig 60 körül
volt. Az átlaghoz képest eléggé rosszul frzetett munka, de sajnos az
ember nem válogathat. Gimnáziumot végeztem, de itt azzal nem
érek semmit.
Thomas engedne még diszkóban dolgozni?
- Nem tudom, őt kellene megkérdezni! Szerintem nem, de kívráncsi
vagyok, mit mond.

[Behíuj a férj ét, aki nemmel válaszol. J
Hogy érzed magad Eringben?
- Szép és jó itt, de hianyzik Magyarország. Hianyzik a családom, a
rokonaim, barátum. Itt nincsenek barátaim. Vannak barátaim, de
olyan igaziak, mint otthon, akikkel iskolába jáítam, meg együtt
nőtttink fel, azokat mind ott kellett hagynom. Valahogy az ember
kicsit egyedül van.
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Itt sokan bajor akcentussal beszélnek. A férjed ís így beszél?
- Persze, nagyon. Fontos számukra, hogy ők nem némettil beszél-
nek, hanem bajorul. Bajorország Németország egy tartománya, de

egy wabad állan és ők elÁez nagyon ragaszkodnak, büszkék rá.
Nekem nagy nehézséget okozott a bajor nyelvjtárás. Megtanultam
némettil, de ahogy itt beszélnek, az egész más. Egy kicsi már ragadt
rám a bajorból is, megértek sok mindent, ritkan kell rákérdeznem
valamire, amit nem értek. A bajor annyira e|it az irodalrni némettől,
hogy például egy északnémet meg sem érti.

"A posta1alamb a kis ember
versenylova"

Á kiivetkező interjúalanyunk, Béla Milz néhdny éve költözöű
Eringbe. Nyílt, mondhaíní szabadszójú beszédével kitűnik a
falubeliek közüL A beszélgetésre nem könnyen óIlt ró, de míkor
mondtuk, hog az éIetére vaglunk kívdncsiak, késaégesen
válaszok.

BéIa bácsi, hogyan került ide, Eringbe?
Milz Béla: - l946-ban Budakalászról ki lettem telepítve, Akkor
jöttíink Stuttgart környékére, Ludwigsburgba. Ott laktam'65-ig. En
Magyarországon jtártam iskolába, PeSen az Arpád Gimnráziumban
tanultam. 1944. december 24-énjöttek az oroszok, bekerítették a
várost. Mrárciusig ott volt a front. Stuttgartból kerültem ide. Ebben a
házban - ahol vagyunk - egy kéményseprő lakott, aki tönkrement.
Alkoholista voh. Én a galambok miatt jöttem ide. Stuttgart környé-
kén nem volt szabad úgy tartani ezeket az állatokat mint itt. Itt nem
foglalkozik vele senki, azt tart mindenki, amit csak akar. Bajoror-
wágbanminden olcsóbb.
Mikor költöztek Eringbe?
- Hrárom éve, május l}-énjöttem ide. Az élettrársam decemberben
követett.
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Önnek mi volt a szakmája?
- Mozdonyvezető voltatrt. GőznoÁonyt vezettem) meg dízelest.

Magyarországon elég jól keresnek a mozdonyvezetők. Németor-
szágban is?
- Egy jó mozdonyvezető egy mérnökkel van egy szinten.

F;zt a szakmát még Magyarországon tanulta?
- Nem, nem, amikor kijöttem ide. En 1931. november 6-án szület-
tem. 1946. februar 22-én, amikor kidobtak otthonról, még 15 éves

sem voltam. Ápriüs l-jén jöttem Németországba. Akkor össze volt
bombétmaminden. Elmentem kőművesnek. Meg kellett tanulnom a
nyelvet, mert nem tudtam németiil, csak gagyogtam. Négy évig
dolgoáam kőművesként. Esti iskoltán tanultam. Az otthonról hozott
német tudásommal nem lehetett mit kezdeni Az iskola után
elküldtek a Henkschel motorgyarba. Ott voltam 7 hónapig. Ától
cetig mindent meg kellett ismernem a gőzmozdonyon. Utána egy
hőerőműnél szállítottam szenet és olajat. Eznagy áramfejlesáő volt,
kb. 1700 munkást foglalkoztatott. Folyamatos munkarendben dol-
goztunk, nem volt vasarnapunk, karácsonyunk, tinnepiink.
Ném eto rszágban m en nyire vigyázn ak a von atok tisztaságára?
- Nagyon. A rend aznagyonnagy itten. A gyerekek nem dobjak el a
cukorka paptrját, hanem a kezíikben tartJék, míg nem látnak szemét-

trárolót. A kicsik figyelrneztetik a nagymamát, hogy szedje fel a
szemetet, mert erre tanítják az iskolában. Nálunk elterjedt a szelektív
szemétgyűjtés. Külön gyujtik a műanyagot, üveget, papírt, ftmet.
Am ikor kitelepítették, a családj ával j ött Ném etországba?
- Igen, apámmal, anyámmal. Itt még született egy öcsem. Apámat
1971-ben elütötte egy autó és meghalt. Anyám két éve, 89 éves
korában hunyt el.
Beszéltem egy másik svábbal is, akit kitelepítettek O azt
mondtao hála Istenneko hogy kitelepítették..
- Nem haragszom, hogy a magyarok kitelepítettek, egyáltalián nem
haragszom. Abban aziőőben fajt, rossz volt. Az első hiárom évben
nagyon rossz volt Németországban.
Mit hozhattak magukkal Magyarországról?
- Amikor ki lettiink dobva, 50 kilós csomagot vihetttink fejenként.

Abban ruhák voltak, hét napra élelmiszer. 40 személyt zsúfoltak a
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cuccá\-al együtt egy mí}rhavagonba. Februétr 22-én, este frl 6-kor
indultunk el BudakalásnőI. A kb. 1300 km-es utat március l-re
tetttik meg, akkor érkeztiink Stuttgartba. Amíg Magyarországot el
nem hagytuk, nem volt szabad kijönni a vagonból. Még vizelés
céljából sem. Volt a vagonban egy vödör, mindenki abba végezte a
dolgát.
Saját lakásukat kellett otthagyni?
- Nelnink volt Budakaászon az elso emeletes házunk. Az anyámnak
a családja tiszta magyar volt. Nemes családból, a Sarközyből
szÁrmazott Apám volt sváb. Anyrámnak volt egy fiiszeriizlete
Budakaiaszon, apám meg 36 hold ftrldön gazdákodott. Amikor
kiérkeztiink, heti 1 kiló kenyeret kaptunk. Havonta 10 dkg zsta-
dékot - margarint, vaj nem volt -, negyed kiló húst kaptunk. Úgy-
hogy amit egy hónapra kaptam, 15-16 éves koromban, egyben meg
fudtam volna enni. Az volt a szerencsénk, hogy otthonról elhoáam
eg1- nyulat hat kölyciktel. Ezek szaporodtak, volt egy kis hús.
Zöldseget a kertben termelttink.

Á szókimondósóról ismert Milz Béla
(fotók: Molnár Mihál/

,,- 7 l t
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Most minek érzimagá| magyarnalq vagy németnek?
- Ezt nagyon nehéz megfelelni. Ha Magyarországon vagyok, akkor
magyar vagyok. Ha 3-4 hétig lent vagyok, úgy mondom, megyek

hazaMagyarországra. Lent vdgyok 3-4 hétig, akkor megyek megint
haza. Ú gyho gy nekem két hazátrn van. Hazajtírok Budakalászra, ott
lakik az unokatestvérem. Budapesten is van hiárom rokonom, de

nem tudom pontosan hol élnek. Pomázon is van egy unokatest-

vérem. Csengelén kétszer jártam. Egyszer úgy, hogy nem tudta

senki. Akkor még Stuttgartbar} laktam, nem voltam itt. ott meséltek

"Cengeléről", egy magyaf közsegről. Mondtam az asszonynak,
elmegyiink, megkeressiik ezt a "Cengelét". Egy sziirkemarha gulya
mellett mentiink el. Mondtam egy ottani asszonynak, hogy
Csengelére mennénk. Azt mondta, rrrar ott vagyunk. ll-kor
érkeztiink Csengelére. Bementiink a kocsmáb4 hogy lehet-e valamit
enni. "Mit akar enni, még egy levest sem tudnék adni magának!"-
volt a válasz. Kólát és stirt ithrnk, majd elmentiink vissza Majsrára.

Másodszorra tavaly húsvétkor Baranyi Jóskanál jártam. Ók két éve
voltak nálunk. Vendégeskedtek nálam csengelei gyerekek is.

Sokszor 10-15 gyerek volt itt az udvaromban. A passaui hajóki-
rrándulásra kilenc gyereket vittem el.

Láttuk a galambj ait. ltt, Eringben kezdte a galambászkodást,
vagy már korábban?
- Hat éves koromban kaptam az e|so galambokat. Apám Pesten
vette óket. Azőta mindig volt galambom. Postagalmabokkal 1954-

től foglalkozom. Sok országos diiat nyertem. Nagyon jó galambasz

barátom volt Kapowaron Anker Alflonz. Ó voh a hibrid csirke és

hibrid diszró kitenyésaője. Ő sokat jértnéúatn, és én is nála, amikor
hazajöttem. Sajnos szívinfarktusban már meghalt. Bácsalrnásról is
jártak hrárman nálam, de mar csak a keresztneveikre emlékszem.
A galambtenyésztést a pénz miatt csinálja?
- Nem, ez tiszta hobby. Lehetrre minden vasí:rnap pérz;ért verse-

nyeztetrri, de én ezt nem csinálom. A postagalamb a kisember
versenylova.
Milyen messzire repülnek el a galambok?
- 220 km-rel kezdenek. A jó postagala:rrb 1000-1500 km-t is repiil.
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Egy madaram Spanyolorságból, Barcelonából hazajött 13 óra alatt.
Ez 1160 km légvonalban.
Biztosan ohyas tudományos irodalmat is. Hogyan talál haza a
galamb?
- A^ nem tudja senki. Az üszont ismert, hogy hétközrrap és
vombaton sokkal több reptetett galambot veszítiink, mint vasamap.
Mindenki telefonál, és ez nagyon zavarja az ál7atat, nem talál haza.
10-15 éwel ezelőtt30 % veszteseg volt, most ez az arény 50-55 %.
Másik gondot a madrárvédők okozzák Azok bolondok. Annyi kar-
vaty van, hogy nálunk már kevés az énekesmadar. Ezek megfogjrák
a galambokat, stít a ffiokat is.
Otyan nyugodtaknak tűnnek azitteli emberek..
- A bajornak egészen más élete van, mint a svábnak. A sváb él, hogy
dolgozzon, a bajor dolgozik, hogy é$en. A bajort a magyarhoz lehet
hasonlítani.
Milyen most a közbiztonság Németországban?
- Sajnos mostanábarr máí ftlni kell a btínözőktől, és mindig csak
rosszabb lesz. Egy városban nem merném elővenni a pénztárcátmat,
ha mellettem á1l valakl. Tíz éwel ezelőtt nem kellett ftlni. Az
autómat soha nem zártam le. Mióta kelet nyitva van, le kell. A
legtöbb gazember Oroszországból jön, meg Romániából. A román
maffia teherkocsival bejön, lánccal leszakítják az ékuerbolt rácsít,
kalapáccsal beverik az ablakot Mire kijön a rendőrseg, mar oda
vannak. Ámegy a határon és vége!
Nem beszéltünk még a családjáról!
- Nekem van egy fiam, Margit az én második feleségem. Neki is
van négy fia. Mindketten özvegyek voltunk. A fiam 7 éves volt,
amikor az anyja meghalt. 17 éves koráig egyediil neveltem. 22 éve
élek együtt Margittal. Mindketten eladtuk a hánlttkat és itt, Ering-
ben vettiink újakat, egyffiás mellett.
A szókimondó stílusát örökölte valakitől?
- Apámnak is nagy poflíja volt, meg nekem is. Az is megmondta azt,
ami nem tetsze§, én is megmondom. Ha itt lenne Kohl kancellár,
akkor is megmondanám a véleményemet. Kb. 10 éve Magyar-
orságon beüttek a rendőrök. Az eglk fiirdőben NDK-sok voltak
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ós az egyik aá mondja, náluk sokkal több a fiú. Mondom neki, azért
hogy kell katonanak. Ő visszakétdezett, miért? Azért, hogy legyen
kit lelőni, ha átjön a falon. Kiderült, hogy egy rendőr is volt a
medencében, aki megértette a német szöveget. Nem tartott 10
percig, jöttek a magyar rendőrök. Beüttek Fonyódra, kérdezgettek.
De elengedtek, nem volt semmi problém4 nem biintettek meg. Az
iránt érdeklődtek, mikor hagyom el az országot. Mondűk, hogy
migez a véleményem, addig ne jöjiek Magyarorságra.

Kontesz Józsefiré - Molnár Mihály

Az kivőnduJősaaerlng|
Egyszer jártunk Eringben,
§zép volt, mint a mesében.

Megiártuk az Alpokat,
Láttuk a magaslatokat.

Láttu n k gy árat, láttu n k v áral<at,
Kimagasló hegyeket és kősziklákat.
Fentről lenézve kicsinyke házal<at,

Lentról felnézve gyönyörű virágokat.
Utaztunk a libegőn,
Egy kicsit hebegőn.

Ity szépet csak az látott,
Aki járt más országot.
Hazaíelé ballagtunlro

A határon búslakodtunk
Majd jókedvre derültünk,
Míg kis falunkba elértünk

Viníg Sándorné
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Végleges a választási
lista

Az 1998. éü önkormanyzati viálasztásra a jelölést 1998. szeptember

25-én 16 órakor |ezfuták. Frunczia Jenőné §:ú.. jegyzőtől kapott
ájékoztaás szerint a következők indulnak a voksoláson:

Polgármester jelölt
sánta Ferenc

Képviselőjelölt
Bitó József

(Dózsa György u. 7.) fiiggetlen

(Tanya702.) fiiggetlen
fiiggetlenid. Czakó János Mátyás (Tanya 330.)

ifi. Kormányos Sándor (Tanya 490.) fiiggetlen

Cs{íki Ttinde
Juhász József
Kiss Nandor

Kuklis András
Rényi LászIő
sánta Ferenc
Szabó Béla
Szell Lajos
valkovics Antal
vincze János
Virág Sándor
if. Vörös Rudolf

(Május 1. u. 50.) fiiggetlen
(Felszabadulas u. 38.) ftiggetlen
(Felszabadulas u. 40.) fiiggetlen

(Május 1.u. 21.) fiiggetlen
(Felszabadulás u. 17.) ftiggetlen
(Dózsa György u. 7.) fiiggetlen
(Tanya 701.) fiiggetlen
(Arany Janos u. 8.) ftiggetlen
(Tanya 549.)
(Tanya254.)
(Petőfi u. 10.)
(Tanya 588.)

fiiggetlen
fiiggetlen
FKGP
FKGP
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Ezí írtdk Cseneeléről65 eve:

A csengelei piacok
A csengeleiek annak idején engedélyt kaptak arra, hogy az rállomrás

mellett hetipiacokat tarthassanak. Nemrégiben azt kérték, hogy a
piacot az iállomás helyett atartya központjában tarthassak meg. Az
engedélyt megkapüík, de úgy látszik, hogy a központi piac nem
váltotta be ahozzáfrJzött reményeket, mert kiilön engedélyt kértek
az állomas mellé is.

(Megjelent a Tanyai Úisag 1933. október l-jei számában)

Ezekeí írták Cseneeléről60 éve:

Véres báI Csengelén
A tanyai virfus véres következményei miatt 9 csengelei gazdale-

gényt állított az ügyészseg a törvényszék elé. A legények ellen
súlyos testi sertés bűntette miatt indult e$tírás.

Az ügy előzrrrényei egy bálra nyulnak vissza, melyet 1937.
rrrárcius 30-án rendeztek a csengelei gazdalegények az egyik hely-
beü vendéglőben. Bál után Sutka Ferenc 27 éves legény, a vere-
kedés szenvedő hőse, két leány ismerőse üírsasígában hagyta el a
bál szfnhelyét. A vendéglő bejanta előtt nagyobb legénycsoport
verődött össze, akik legnagyobbrészt a szomszéd Kömpöc tanyáiról
jöttek be a bálra és akikre Sutka gúnyos megiegyzéseket tett. A
kömpöciek ezért felelőssegre vonűk Sutkát, majd a verekedés
hevében összeverték és megszurkáltík, ú9y, hogy Sutkát a helyszí-



- 367-

nen kellett siirgős orvosi segélyben részesíteni.
A vádlottak egy része beismerte, hogy részt vettek a vereke-

désben és a",z,al védekeztek, hogy sutka kihívó magatartása és
becsmérlő megjegyzései váltottak ki. Négyen, név szerint Tóth
Gáspár, Tóth Flórián, Balogh Lajos és Sipka Péter tagadták, hogy
szereplői lettek volna a véres esetnek. Ezek ellen az ügyészség a
tanúvallorrrások q|apján el is ejtette a váÁat. A tárgyaláson
felolvasott orvosi látlelet szerint Sutka a fején, karjain és combján 8
napon tul gyógyuló sertiléseket szenvedett.

A törvényszék súlyos testi sertés vétségében mondotta ki bíínös-
nek a vádlottakat és ezért Tóth Józsefet 3 havi, Páer Szabó lgnácot,
Bitó Lajost, Gornbos Rudolfot és Kiri Mihályt 3-3 havi foghaz
biintetésre ítélte. Bitó Lajos fellebbezett. Az ítéIet a többi vádlottakra
vonatkozó része jogerős.

Leütötték az úton
Egy eszrnéletlen állapotban fekvő, véres fejű emberre akadtak
Csengelén a nemzetközi ifion. A súlyosan serült ember Viszmeg
János 28 éves napsámos, akit - mint később a nyomozás sorián
megállapították - egy Bodó nevű ember hrámfaval leütött. Utrána
elmenekiilt. Az eszrrréletlen állapotban fekvő embert később valaki
kifosztotta, mert a pévtarcájával együtt 30 pengőt elloptak tőle. A
nyomozás folyik. Viszrreget a klinikán ápo§ák.

(Megjelentek a Tanyai Úisag ]938. október 8-i számában)

@rr"r króníka

Továbbra ís veretlenek vagyunk!
1998. szeptember 13. Csengele - Csanytelek II. 0:0
Vezette: Szekeres. 50 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki, Szabó, Pipicz, Heim, Harasái, Vígh
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(Kovács Sz. 65.'), Dr. Bitó, Tóth A., Ambrus, Szanka.
Á mérkőzés eredménye ellen óvóst nyújtottunk be, uglanis az
ell e nfe lné l j o go sul atl anul sze r e pl ő j át é ko s v olt.

1998. szeptember 19. Déli Apró - Csengele 2:2 (0:0)

Szeged, Kisstadion. Vezette: Tari. 200 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki, (Víg T. 65.'), Ambrus, Sisák, Szabó,

Pipicz, Szanka, Vígh Cs., Molntfo, Heim, Tóth A. (Haraszti 46.').

Csengelei gőlszerző: Szanka, Molnar.
A volt NB I-es játékosokat felvonultató Dé§ Apró csapatával
idegenben értékes döntetlent játszottunk.

1998. szeptember 26. Csengele - Pusztamérges 5z2 (2:2)

Vezette: Somodi. l00 néó.
Csengele: Kucsora, Szabó, Ambrus, Tőth Z., Pipícz, Pataki, Vígh
Cs., Haraszti (Kun-Szabő 75.'), Turi" Tóth A. (Kovács Sz. 60.'),

Szanka.
Csengelei góllövők Szanka (2), Pipícz, Kun-Szabó, T őth Z..

A másodikfélidei jó játéfunklral nagtobb arányban is glőzhettünk
volna.

Kun-Szabó Tibor

Islnolafl §porúrrap
1998, szeptember 25-én kerük megrendezésre a már hagto-

mányos őszi sportnap az islrnlában.
A vidóm és érdekes sportnap a bemelegítéssel indult. Ezután az

islrola 4 csoportra osztva birlómtt meg az akadályálya
nehézségeivel. Az első helyezett a S5. osztályosokból óiló csoport
lett. Óket a 3-6., 1-8. és végül a 2-7. osztályosok csapata kóvette.
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Á felsősök nagl akadályversenyen vettek részt, a pálya 7 lon
hosszú volt, Ott már keményebbek, gondolkodtatóbbak voltak a
fe l adat ok. p éldóul kepr ej tvé ny, ker e sztrej tv ény, kö zmondás kirakás,
lóbnyom gazdájának lreresése. A verseny érdekessége az volt, hogl
térkeppel kellett eligazodnunk a falunk h)lteraleftn. Az áltomá-
sokon nem voltakvezetők sem. A 12 csapat fu)zül a ,Danon a Rudi''
nevű gárda Bagi Róbert vezetésével vitte el a pálmát. Második lett
a "Merők-nyerők csapata" Kuklis Mariannal az élén, Harmadikok
a Süli Márta vezette "Olimpikonok" lettek.

Amíg mi, a naglok ezzel töltöttük az időnket, az alsósok a csen-
gelei templomrom megtekintését tűzték ki célul. Ott játékos
vetélkedőt szerveztek nekik a tanító nénik.

A délután folyamán kUlanbaző kezi és foci meccsekpn mértük
össze ügtességünket. Minden osztály állított ki "íiú és lány foci és
hézi csapatot is. Afiúkfoci eredményei: I.8. osztály, IL 7. osztály
és III. 5. és 6. osztály holtversenyben. Kézilabdában az első a 8.
osaály, második a 7. osztály és a hatuqfiik qz !. gqztály Lányok
kózül a papírforma szerint elsők a 8. osztályosok lettek. Második
helyen a 7. osaály, a harmadik helyen a 4, és 5. osztály végzett,
holnersenyben, Fociban a 8, osztályos lányok lettek az elsők. A
második helyen a 6. osztályosoh a harmadikon az 5. osztályosok
végeztek. A mérkőzések 17 óráig tartottak, és ezután mindenki
fáradtan, de élményekkel gazdagon ment haza.

Szerintem naglon jól érezte mindenki rnagát, és ezúton szeret-
ném megköszönni az egész iskola nevében a tantestületnek ezt a
fe l ej t h e t e tl en Sp ortnap o t !

Erdélyi Viktória

Onkorm ányzati beszámoló a
következő számban!

A közrneghallgatással (falugyuléssel) egybekötött 1998. szepternber
29-i önkormányzati tilésről lapzÁrta miatt csak a Csengelei Krónika
október 15-i számában tudunk beszímolni.

A szerk.
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Hirdslá§gh
A Csengele, Vadgerlés u. 11. szám alatti vídeókölcsönzőm
nyitvatartási ideje megváltozott, Az új nyitvatartás: l6-tól 19
óráig. A2 Anasztázia című rajzíilmet és a Titanic című
játékíilnet megvásárolhatja 2800 F't-ért. Heti ajánlatunkról a
Fortuna presszó ablaldban tájékozódhat!

Nagy Tamásnó

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Reólis úron, nagy vdlasztékban kaphatók
fólia és szerkezeti csövek, betonvasok,

b.etonhólók, v alamint zártszelv ények minden
méretben. Nagy tételben díjtalan

htízhozszállítús !

Nyifva hérfőről pénfekig g-től
17 óráig, azombaton 8-ról 13 órőig.

H,vjoh, érdeklődjön!

GsövE§ Kntr"
Balástya, Móra Ferenc u. 28.

E06-60/317 866,06-601341 868, 06-2019 756 53g
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Eladó 17 éves §koda 1055 lejárt műszakival Érdeklődni: Kócsó
Istvánnál a Csengele, Árpád u. 17. szám alatt, yagy a 286 083
telefonsámon.

Csengelén 3 szobás tarrya mellékepületeklrel, íóliákkal, 3 norton-
hittal, bekerített nagt udvarral, sok alrac- és eperfaval, szőlővel,
gn)mólcsfállral eladó. É,rdeHődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május ]. u. 8. szám alatt vagl a 286 030 telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabaduliás u.
26.8286l02

Szőlőcukor, őrpa, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kis és
nagt tételben, tovóbbá tapok és őrlemények kaphatók a csengelei
vasúttíllomísndl levő Kisbeíérő terményboltjában (Kistelek, Tanya
312.). Nyitva Gtól I8 órúig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlel Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykép 3 perc alatt!
- Fényruísoltís A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagds, esküvő-lakodalom, egléb rmdezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, íiltrek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vólaszíékb an kap h aló k t
- Fényképeógép javí,ltís, szaktanócsadós
- Filmhidolgoaís 1 nap alatt!

Nacsa Jdnosné fénykepész
Kistelek, Kossuth u 16.

rddióa0G60/488 324 7(este) 329 659

Családi esemértyelae (lakodalom, ballagás stb.) 220 Voktal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólaisi Lászlótól a Csengele, PetőJi u. 20.
számalatt. ? 286 a82
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Mindennemű szemes termény tisztítasat vállalom. Ezen kívül
szivat§ruk jaütását és felujításít, valamint terményszállító csigak
készítéset rövid haüáridőre viállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya345. sám
8259 990 rádióO 06-2019 364 061

Tóptakarruíny kereskedésemben tüzelfr és építőanyagot (PB-góz"
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cenunt, mésa faanyag, sóder
stb.) is árusítok Előrendelés esetén néhóny napos hatóridővel
házhozszóllítom a megrendelt anyagoí Gyors kíszolgáItís, keúveó
órak!
A nyitvafurtási rend: keddtű péntekig 7-től 16 óráig, szombaton
7-tőI 12 óráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

8286 241 rddüa 0G30/9 670 366

Házűji gépekhez való alkatrészek gyártÁ§t (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gán szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60i487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétsrer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesdőség: Csengele, Felszabadulásu. 11. Fel. szerkesztő: Konte§zJózsefrré
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