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A válasrutá§oln
cserrgieleí eredrrotén;rei

Lapunk megkapta az október 18-i helyhatósagi választások
eredményeit Franczia Jenőnétől, a helyi válasáási iroda vezetőjétől.
E szerint 1702 fr szavazhatott volna, de csak 554 fr éh ezzel a
lehetőseggel. Az érvényes szavazatok száma 527.

Az egyetlen polgrármester jelölt Srinta Ferenc volt, ő 527 voksot
kapott. Mivel a polgármesteri tisztseget elnyerte, Igy a képviselő-
jelölti kisüstáról 3 1 0-es eredményével törlésre került.

Megválasáott képüselők :

Bitó József fiiggetlen
Vincze Jrános fiiggetlen
Szé1l Lajos ftiggetlen
Kuklis András ftiggetlen
Juhász József ffiggetlen
Kiss Nándor ftiggetlen
id. Czakó János Má§ás fiiggetlen
Valkoücs Antal fiiggetlen
ifi. Kormanyos Sándor ftiggetlen

ményei:
Rényi Lászlő
Szabó Béla László
c§íki Tiinde
ifi. Vörös Rudolf
if. Virágh Sándor

fiiggetlen
ftiggetlen
fiiggetlen
FKGP
FKGP

409 szavazat
382 szavazat
367 szavazat
335 uavazat
332 sz.avazat
285 szavazat
281 szavazat
274 szavazat
265 uavazat

257 szavazat
235 szavazat
I92 szavuat
167 szavazat
720 szavazat

A megválasáásra nem került képviselőjelöltek szavazati ered-

M. M.
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veRuDOKTOR60 EvEs
Utoljóra két evvel ezelőtt közöItünk egl beszélgetést dr. Varga
Ferenccel, Csengele egik hóziorvosával Akkot arról emlékez-
tünk meg, hogt 25 eve glóglít községünkben. Most egl újabb
jelentős éufordulóhoz érkezett, betöltöűe a hatodik X-eL

Nem bóknak szánom, de nem látszík Ön még 60 évesnek! Ön
hány évesnek érzi magát?
Dr. Varga Ferenc: - A kövér embereknek megvan az a jó
tulajdonsaga, hogy a bőriik - ha nem cigarettrázrrak és nem isznak
mértéktelenül - megmarad abban a viszonylag fratal pozicióban. A
fiatalsaghoz a feszesebb bőr tartozik, a kövéreknél ugyanez yan.
Most volt nemrégen a 35 éves találkozónk. Ez a 60 év nem olyan,
hogy az ember aztbjnrÉ, hogy eltelt. A dolgok egymáshoz nagyon
közel és nagyon távol is vannak. Ha arra gondolok, hogy hany
embert nem látok többe soha akar a családban, akáí az ismeretségi
körömben, akar betegeim közül - akkor ez nagyon hossá idő. Ha
arra gondolok, hogy mindennap dolgozni kellett, végeredményben
nem történt semmi. Mindennap el kellett végenú a munkát. Végül is
nem érzem azt, hogy 60 éves vagyok. Nagy problémát jelentett
annak idején, hogy abbahagytam a sportolást. Ahogy az ernber
befejezi a játékot, u ew hirtelen öregedést hoz. A mozgás nem
jelent már akkora örömöt, mint annak idején. Ezen kívül nem érzem
magam 60 évesnek.
Németországban maga§ lépcsőket is megmászott. Ekkor érezte-e
a korát?
- Erzem azt, bo gy nem megy minden úgy, ahogy ment. Például nem
nagyon valősztnű, hogy bímék szaladni. De azért mindig kipróbá-
lom magamat, hogy mire vagyok képes. Amikor Anglirában voltam,
Londonban legalább 200 km-t gyalogoltunk. Komótosan mentiink,
de magában, hogy meg tudtam csinálni, ez is egy nagy teljesítmény
volt. Akkor felmentiink abáIvényra Bránkriton. Ez is egy jó 400 m-
es kapaszkodó volt. Aztán voltunk Somoskőújfalun egy éve. A
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gyerekek felmentek, nem is tudom melyik várba. Mondtam,
felmegyek, megnézem mit csinálnak. Végül én is felrnásáam - a
gyerekek nagy nevetése közepette. Azon veszem ésne az idő
haladásat, hogy nőnek az unokák. Időnként azért esek kétsegbe,
mert van egy 35 éves fiam. Aá meg se merem kockráztatrri,hogy az
indulataim öregedtek volna. Eppen olyan indulatokkal, tervekkel
vagyok tele, mint ezelőtt 30-40 éwel. Ha a tűrőképessegemet
nézziik, legalább olyan heves vagyok, mint fiatal koromban.
A 60 év azt is jelentin hogy elmehetne nyugdíjba...
- Elmehetrrék. Két dolog miatt nem megyek el. Az egyik az, hogy
nem érzem magam arra alkalmasnak, hogy nyugdfias legyek. Másik
pedig az, hogy nem biáos, hogy meg tudnék élni a nyugdfiambol.
Ma nem érdem az,hogy valaki hossá ideig dolgoztk egy helyen. 41

év szolgálati időm lenne, mert a 6 év egyetemet is beszámolnák. Ez
nem jelenti azt,hogy a nyugdfiam is jelentős lesz.
Akkor ez azt jelenti, hogy végkimerülésig dolgozik?
- Nem végkimerülésig, mert biztos lesznek mrár olyan dolgok, amit
nem fogok csinátni. Öregszem a faluval. Na most nem a falu
öregszik, hanem a lakossag. Ez aztjelenti, hogy szaporodik roha-
mosan az e§átási kötelezettseg. Annak ellenére, hogy lényegesen
cs<ikken a falu lakossaga" sokkal több munkát kell végezni. Ez a
paradoxon nehezen &thető, de ha azt mondom, hogy jelentős az
időskorúak száma a községben, és 70 éven felül már nagyon
kevesen tudnak 4-5 kilométert legyalogolni vagy lebiciklizri
rosszabb útviszonyok mellett. Akik kint maradtak a tanyán, azok
jelentős része családtalan, azaz semmit nem intézrek el helyett'rik.
Nem tudnak bejönni a faluba, ki kell menni hozzájllk. Ez nagyon
nehezíti a munkát. A látogatottaim jelentősebb mértékben fogynak,
mtntaz azonos korúak. Egyelőre biciklivel is tudok közlekedni, ffi€g
az altőm is mindenhova elüsz.
Valamelyik éjszaka a rendelőjében jártam, és egy könyvet bújt.
Kiderült, hogy vizsgázni készül.
- A háziorvosi szakvizsgát kellene letennem. November l6-án a
gyakorlatiból, 30-án az elméleti részből vusgánom. Ez elvarás egy
háziorvossal szemben, még ha nem is ennek az elvárásrak
megfelelően, de 35 éve eztcsinálom.
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Mi van akkor, ha nem sikerül a vizsga?
- A törvény szerint mentességem van, mert 20 évnél többet
dolgoztam a héniorvosi szakmában, és 55 év feletti vagyok. Tehát
nyugdfiba vonulás előtt 5 éwel mar nem kötelező letennt. Ez
bennem fel sem merült. Eá ilük megcsinálnom, csak a saját

önbecsiilésem végett. De ha nem sikeriil, akkor sem esem kétségbe,
háziorvosként dolgoáatom tovább. Ez péruben és havonta - és
nem fizetésben értendő, hanem ahániowosi rendszerben - 10 ezer
forintot jelent. 5 %-kal nő aszorzőm.
Hogy megy a tanulás?
- Nagyon gyorsan kifáradok. Ha 6-8 órát tanulok, akkor miár

nagyon elfíradok. Mostanában éjfel uüínig tanulgatok. A napi 10

óra munkát csak el kell végezrri. Persze ez nem mindig 10 óra, van,
hogy csak 6-7. Affi utána marad, az a tanu|ő időm. Novemberig ez
megy. A kedvenc időtöltésem, hogy elmegyek Majsara a ftirdőbe,
vagy setálok a városban. A gyermekeim megleptek a 60. születés-
napoínía, a felesegem december eleji születésnapjára és a közelgő
karácsonyra való tekintettel. Egy hétnapos tenerifei (Kanári_
ságeteki) üdiiléssel. December 5-én indulunk. Ha meglesz a
szakvizsgám és eljutunk Tenerifere, méltó zátág kesz a 60. évem-
nek. Ez az évem csodálatos volt. Összejött, végre összejött a
londoni kirándulás, jól alakult a németorszáryiátogatás.
Annak idején Besenyszögről hívták a falunkba. Az eltelt évtlze-
dekre visszatekintve, ha lehetne változtatni rajta, újra eljönne-e
Csengelére?
- Nem jönnék el. Nem tudok napirendre térni azokon az emberi
megnyilvánulásokon, hogy 19 évig a falu gyakorlatilag alámtartott.
Azon betegek közül, akik nem hozzátm keriiltek, néhtínyan nem
normális megnyilvtinulásokat tettek. Ezek mögött személyes ellen-
tétek, személyes bosszúk voltak, amiknek semmi közük nem volt a
közérdekhez. 19 éven keresáiil a felesegem fizetése nem érte el a
várható fizetés 50 %-át. Ez egy dolog. Erre mondjiák, hogy a tanács
megbecsüt. Ha ehhez hozzáteuem, hogy Besenyszögről direkt
azért jöttem el, mert olyan kolléganőt kaptam, akinek a frrjével nem
voltam jó üszonyban. Bátran merem állítani, hogy Csengele az
orság egyik legnehezebb körzete volt. Akkor 3200-an éltek itt.
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Sok országban járt már. Össze tudja hasonlítani a magyar
egészségügyet a nyugatival?
- Egy dolgot tudnék mondani, art, hogy a magyar egészségügy
szervezeti egysege jobb, mint akár a kanadai, akfu a nyugati. Ha
csak azt mondom, hogy Amerikában a hániorvos nem megy ki a
beteghez, be kell szrállítani hozzá. Bi1 qz.zal indokoljrák, hogy 2-3
orvost agyonlőttek. Végeredményben a magyaí hiáziorvosi szolgá-
lat olyan, hogy egy adott terijletrrek mindig van felelős orvosa. Ez
azt jelenti, hogyha én elmegyek Csengeléről Szegedre, akkor nekem
van egy helyettesem, Torontáü Renáta doktornő. Ha ő megy el
valahov4 akkor neki is van helyettese. Az más kérdés, hogy mire
vagyunk képesek. Ha egy orvos dolgozik az életveuélyes állapoton,
nem biáos, hogy meg tudja oldani. Hogy mire képes két orvos, arra
jó példa volt egy eszrnéletlen mérgezett esete. A beteg biáos
meghalt volna, ha egyedül vagyok. Az első gondolatom az volt,
hogy elhívtam Torontáli doktornőt, jöjjön segíteni. A mentő jó két
és fel órával később jött, mint jöhetett volna. Ez idő alatt mindkét
orvos olyan feszültsegben, olyan odaadással dolgozott, melyet aki
nem látott, el sem tud képzelni. A szakmán belü az a jó orvos,
akinek munka közben nincsenek egyéni érdekei. k egy más kérdés,
hogy ugyanolyan halandók vagyunk, mint a többi állampolgar. De a
szakma szent és serthetetlen. Mi még olyan oktatóktól tanultunk,
akik €y gondolkodtak. A 35 éves találkozónkon beszélttik, hogy
bizony, bizony, mi óriásoktól tanultuk a hivaüást. Az egyik volt
évfolyamtarsam most rektor Szegeden, egyben akadémikus is. Ő
elmondta ezen a gyűlésen, hogy Norvégiában nem képezrek annyi
orvost, amennyire sztikseg lenne. Jelentős mértékben képeziink itt
orvosokat Norvégia szétmára. A norvég egészségügyi miniszter,
vagy államtitkrir eljött ide, és nagy megelégedéssel nyugtíata azt,
hogy nagyon magas színvonalú a magyaí orvosképzés, és az itt
végz.ett orvosok jól megá[ják a helyiiket Norvégiában. Kifejezetlen
a szegedi egyetemet dicserte. Ezek azok - mondta Dobozy Attila, a
mostani rektor - amit az űjso;gtrők nem veszrek éwq mert ez nem
publikálódott sehol. Csak az, ha valakinek vrárnia kellett, vagy nem
olyan volt u, ellátása, mint amit elvárt volna. Annak egyböl
pubücitása van. Az is érdekes, hogy ma van a Délmagyarországban
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Kalocsai Katalin cikke, hogy agyonlőtték az abortusá végző orvost
Amerikában. Milyen lényeges az, hogy a magyaí nő dönthessen
arró| hogy kihordja a terhességét vagy sem. Ez egy tévedés! Nem
arról kell dönteni, hogy kihordja a terhességét vagy sem, hanem
arról, hogy teherbe akar-e esni vagy sem. Mert arra sokkal olcsóbb
és sokkal egyszerűbb megoldás van, az antibébi tabletta. Ez
nemzetgazdasagilag is jelentős, mert egy abortusz legalább 4000 Ft-
jába kerül az egészsgügynek. Ez a szövődménymentes eset. Ha
belegondolunk, hogy 80 ezer abortusá hajtottak végre tavaly, akkor
ez horribiüs összeg. Nyilvanvalóan ezt az összeget valahonnan el
kell venni, természetesen a gyógyíüísból. A megelőzés is nagyon sok

wí)zt tudna az ország szálmara megspórolni. De az is egy
megelőzés, hogy nem esek teherbe, ha nem akarom kihordani a
terhesseget. Ennél gyorsabban nem lehetne az áltam szárrÉta pénz/-

keresni. Sokat leheüre arról is beszélni, hogy érdemes-e szülni
Magyarországon. Gyakorlatilag nincs különbseg téve gazdaságllag a
gyermekeket nevelő és gyermektelen családok között. Azért, hogy
valaki 2-3 gyermeket felnevel, nem csak érzelmi haszonnak kellene
lenni. Ők keresik meg a következő generáció nyugd$át. Azzal
tisz&íban kell lenni, hogy a gyermeknevelés az életszínvonalat
cstikkenti. Minden vonatkoásban. Az más kérdés, hogy az elso
gyermek legalább 40 oÁ-os csökkenést jelent. Az utána következők
legfeljebb ha 5-10 %o-ot okomak. Mindenfeleképp meg kellene
becsülni a szülő nőket, a hazassígokat. A házassag két
korosáálynak nagyon fontos. Az egyik a kisgyerek, akinek helyes
testi és lelki fejlődése csak a családban képzelhető el. A másik,
amiíől nemigazánbeszéltink, az idős emberek egymás mellett élése.
Több éves ápasztalatom, hogy nincs tizedannyi probléma az idős
hazaspárokkal, mint az egyedül élőkkel. A család nem tudja
megoldani, nem érti meg, hogy miért nem tudja megoldani, végén
mar csak vén marhanak gondo§a az öreget, nem akar a
problémáival foglalkozri. A tarsadalom - kimondva, kimondatlanul
- nem sok gondot fordít az idősekre. Addig boldog minden idős,
amíg a párjával együtt é1. A házasxígra a nagyon fiatal korosz-
tálynak, és a nagyon idős korosztálynak lenne sziiksége. A
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hazassígok rákfenéje az, hogy tul sok az az idő, amit az arryagi
javak megszerzésere fordítunk. Nagyon furcsa, amikor a szülő ad
50-100 Ft-ot a gyermeknek uzsonnára, mert a gyereknek enni kell.
A^án fel van háborodva, hogy a gyermek nem affa költi, hanem
elviszi a játékautomatába, vagy urambocsa' 13-14 éves gyerek el is
issza. Nem kell neki pénrt adni! Ha én szeretem a gyerekemet,
mindennap meg tudom kenni azt a zskos kenyeret, ami éppen olyan
jó, mint a csokoládé, va1y bármi. Es akkor nem kell kitennem
annak, hogy kísértésbe essen a játékautomatakkal. Vissza kellene
térni ahhoz a paraszti családi összetartás}roz, összefogiáshoz, ami 40-
50 éwel ezelőtt volt jellemző. Kialakultak azok a kis paraszti
gazdasagok, amik a termelőszövetkezeteket váltottlík fel. Ezek
családi összefogas nélktil nem működhetnek. Az kellene, hogy 2-3
generáció most is együtt legyen. A generációk nagyon jól tudják
egymást segíteni. Nem tudjrák az emberek egymást kisegíteni, mert
most mindenkinek van dolga. Nem 8 órát dolgozrak, így nincs
szabadidejiik. Nem tud másik gazdasígba elmenni segíteni, mert a
sajátjában is körmére ég a munka. Ugyanazt termelik, ugyanakkor
van mindenfele dömpingmunka. Igenis a családdal kéne foglalkozri.
A hatvan óv alatt biztos sok minden megtörtént Önnel. Egy
vidám történetet meséljen el!
- Rengeteg ilyen volt. Az egyik bácsi, akinek a dohányzás miatt
olyan érszűkiiletes volt a ába, hogy én szedtem le aztán csipesszel
u, elhak, mumifikálódott nagy lábauiiát. Amikor beérkezett a
rendelőbe, mint egy kisgyerek, beült a WC-be cigarettáwti, mert
hogy nem .,volt szabad neki. Mindig bagószagúan jött be a
rendelésre. Ő tenyutt a zsebébe és kivette a Nicotex-Munkást, hogy
ezt lrjam fel. Mondom neki, hogy nem hiszem, hogy ezt a
társadalombiztosítás támogatná. Hú, fene a hülye fejemet! - s
gyorsan eldugta a cigit. Tudja, hogy nem szabad dohrányozri
maganak! - szóltam ú. Jaj, persze, de most eltoltam! - vflaszolta.
Volt olyan is, még Besenyvögön, hogy nagy rizsftildek voltak. A
ftildekhez munkásszállót épített az éilami gazdasag. Jött az egyik
bácsi be a nagy hófuvásban, két napja elindult 12 kilométerről.
Mikor beért, mondja hogy mar kétszer meghalt útközben. Nagy
bundában volt, s mondta, hogy nem tud fiiteni, mert ftistOl a
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kémény. Mikor a munkásszalló feté jártam, megnéztem mrár, miért
nem lehet fiíteni art a nyavalytís szobát. Az állarfi gazdavgtőL
kapott egy kályhát. De nem volt a helyiségben kéménylyuk. Józsi
bátyéffifiitött irgalmatlanul, de uüína mindig ki kellett nyltni az ajtőt.

Annyi sütrrivalója nem volt, hogy kirakja a krályhacsövet az ablakon.

Aranyos, jópofa ember volt. Beküldtem a kőthánba. Mikor ott
jártam, az egylk ápolónő mondta, hogy majdnem meghalt a vén
gazember, de allandóan a szoknyája alá nyulkált
Doktor úr, ennyi lett volna a beszélgetés. Kihagytunk-e
valamit?
- Rengeteg dolgot. Ha az ember visszagondol, azért a 60 év alatt

borzas^ő sok dolog történt velem. Rengeteg, amire jó vissza-
gondolni.

Gr -ly)

ocsengelén adtók át

Baiorok aiándók
tűzolúó arrúóia

A Csengelei Kíónikában beszámoltunk a csengeleiek szeptemberi
eringi látogatásaról. Akkori írásunkban szerepelt, hogy Santa Ferenc
polgrármesternek jelképesen átadtak egy tinoltő autót a Kirtta

iinnepsegen. A formasagok elintézése uűn a testvérközwg tílzoltői
el is hozták a kocsit.

Nemzeti iinneptinkön, október 23-án érkezett meg a 6 fis kis
csapat. Karl Sacherbauer eringi polgármester személyesen adta át az
inűtókulcsot Csengele polgármesterének. A rögtönzött iinnepi
beszédek utÉm az itteni tűzoltók kezdték vizslatni a Ford mikrobuszt,
ami motoros fecskendővel van felszerelve. Az estét az Öregmalom
vendéglő különtermében töltötték el.

Másrap délelőtt a Faluháznál tartottak uéles" gyakorlatot. A ba-
jor tűzoltók iranltásíval a tíizcsapra csatlakoáattak az ajandék
berendezést.



-398-

Ismerkedés az új berendezéssel
(fotó: Molnrár Mihály)

Míg a tűzoltók a berendezéssel gyakorlatoztak, az eringi pol-
gármester és az egyik tűzoltő, Max Schlögl felesege Csengele
nevezetessegeivel ismerkedtek. Megnézték a templomot és a Bogar-
háti templomromot. Hazafelé Tóth Csaba kertészetébe pillantottak
be. Délben a vendégek a Koncz családhoz látogattak, a satoros
házassígi évfordulón vettek résá. Ettek, ittak - és tráncoltak. Este a
Sánta család adott vacsorát a bajorok tisáeletére.

A kis csapat vasírnap reggel indult baza - reményeink szerint
kellemes emlékekkel.

Kiilön eüsmerést érdemelnek a Baranyi, Sánta és Valkoücs
családok, akik a már megszokott német kapcsolatukon kívűl is
szeretettellállákvendégülazenngitílzoltőkat.

Molnár Mihály
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Egy c§On§elei lány a ken§uruk íülüién

OHóber hónapban volí egl éve, hogl Koncz Mórta Csengeléről a
ttusszi idegenbe, Auszíráliúba tóvozott Szülei házassági eufordu,
lójára lűogatott most hazp" A kedvező lehetőséget kihaszndlva
kinti t ap aszí al at air ó l fag g att am

Hogy került ki Ausztráliába?
- Az én ftrjem, vagyis akkor még csak barátom Ausztráliában élt
korábban 7-8 évet. Ő továbbra is ott szeretett volna élni, mert úgy
íatalta" hogy ott könnyebb a boldogulas. Meggyőzött engem is,

hogy ott lesz jobb. Tavaly okíóber 14-én utaáam ki.
Az angol nyelvet előtte is bírta?
- Tanultam, de nem beszéltem tökéletesen. Most sem beszélem
tökéletesen, de jobban tudom alkalmazri.
Mennyire kütönbözik az aasztráliai angol az irodalmi angol
nyelvtől?
-Egéumas. Még a szavak csak ugyanaá jelentik, de a kifejezések-
ben mar sok különbség van, és a kiejtés is egészen más. Nagyon
elharapják, nem mondjrák végig a szavakat Ha egy tősgyökeres
ausztriállal beszélgetek, eléggé oda kell gondolnom a szavak végét.
Okoz még problémát az angol nyelv?
- Persze. Szerintem nagyon kevés az az ember, akinek az első 10

évben nincs problémája. Aki tökéletes nyelvtrrdással ment ki, annak
csak át kell szokni a kiejtésre, meg a kifejezéseknél néhányat meg
kell tanulni, néhányat elfelejteni. Nekem természetesen van még
problémám. Megértetem magam és meg is értek másokat, ha
aka{ák.
Hogyan fogadják az idegent Ausztráliában?
- Szerintem befogadják, meít Ausztrália lakossagának legnagyobb
részs bevandorló. Annak idején csak az angol b<jrtönökből
szíütották ide azokat, akik már nem kellettek Angliában. Végül is a
bevrándorlók teszik lakhatóvá ezt az országot, mert ők üszik az észt
és a fejlettebb kulturakat oda.
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Óshkók vannak még?
- Sokan vannak még. A varosokban is mindenfele láthatóak.
Vannak még olyanok, akik kint élnek a természetben, vándorolnak.
De sokan a vrárosokban laknak mar.
Milyen az élet, űgy általánosságban ?
- Könnyű. Legalábbis szerintem sokkal könnyebb, mint itt. Szép,
kellemes.
Míndig jó idő van Ausztráliában?
- Dél-nyugaton, dél-keleten, Melborrrne környékén húvösebb van,
olyan mint itt, Magyarországon. Ahol mi lakunk, ott a tél olyan mint
itt most. Soha nem volt még fagy. M Perthbe érkeáíink, az ew
kicsit húvösebb volt. Tavaly nem élttink át telet, mert akkor
kezdődött a nyét, amikor megérkeáiink. Végül is itt volt az elso
teliink Brisbane-ben. 4-5 fok volt éjszakanként, nappal meg 15-16,
20, mikor hogy.
Elég régen tanultam fiildrajzot, de úgy rémlilg mintha Ausárá-
lia nagy része sivatag lenne!
- Igen, nagy része sivatag, lakatlan terület. De nem az a sivatag,
amiben a tevék szoküak menni Afrikában, hanem ilyen cserjés,
bokros terület. Nagyon nagy lakatlan területek vannak, úgy
gondolom, olyan 70-80 %.
Régebben az a hír járta, hogy kevés a női lakosság ott. |gaz ez
még most is?
- Most nem tapasztaltam, szerintem ugyanannyi, mint a ftrfi
lakossag. Keletjtik most is lenne a külfrldi nőknek, mert az ausztrrál

nők eléggé lusták. Nagy többsegiik nem mos, nem frz, nem takarít,
nem vasal.
Kint kötöttek házasságot. Simán ment?
- Az ügyintézéssel nem volt probléma, mert én menyasszonyi
vízummal mentem ki. A ftrjem mar ausztrál állampolgar volt.
Annyit kellett mindössze csinálnunk, hogy fel kellett keresni egy
merriage celebrantot, esketőt, aki megtartja a ceremóniát. Időpontot
egyeáettíink, befizetttik, amit kellett és kész. Egy hónappal előtte
kellett szólni, és utána csak azt kellett közölni vele, hogy hova
jöjjön.
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Nem hivatalos helyiségben van a házasságkötés?
- Nerrr, ot! ahol akarjuk. Mi egy botanikus kertben esküdttink. En
csak parkokban láttam eddig esktivőt. Van olyan, hogy 2-3 esküvő
is van egyszene ugyanabban a parkban. Sokan tartjak tengerparton
is.
Ön mivel foglalkozik kint?
- Mivel nem nagyon beszélem a nyelvet egyelőre, ezért f:zka;_

munkákat csináltam. Perthben takarítottam. A ftrjem csempézik,
bwkolatokat, medencéket csinál. Egy hónapja költöztiink át

Brisbane-be. Ott igazáWl egyelőre csak ő dolgozik. En vasalok,
röplapokat hordok ki, meg ilyen alkalmi munkakat végzek.
Van elég munka?
- Hát azért van, én is találok, de még olyan komolyabbat nem.

Szereürék előtte iskolát végezm. Szakmában nem tudok elhelyez-
kedni, mert a magyaí végzettségeimet nem fogadjak el.

Munkavállalási vízum ugye kell?
- Igen. Nekem eredetileg már olyan vízumom volt, mellyel munkát
viillalhattam. Tanuló vízuílma| meg turistával nem lehet hivatalo-
San.

A magyarok részéről mostanában felkapottnak tűnik Ausztní-
lia.
- Mostanában mar nehéz kijutrri, nagyon megszigorították. Nem
n€yon fogadnak mar, mert tul sokan mennének. Megválogatják,
hogy kik mehetnek. A fiataloknak agathatja a fantaziáját, mert
néhany tanuló vízumos magyarral találkoáam. Úgy gondolták, hogy
gyorsan fétlhez mennek, és ott maradnak. Biztosan többen
megpróbáln ák, ha egyszerűbb vo]na kimenni.
Véglegesre tervezik a kintlétet?
- Nem tudjuk még. Mindenesetre prár évig még biztos. Mindenfe-
leképp meg szeretnénk váxri azt, hogy megkapjalTt az állam-
polgárvígot.Ezmégnégy év. Hogy uüána mi lesz, még nem tudom.
Erről nem is beszéltiink még.
Sokba kerül a repülőjegy Ausztráliába?
- Nem olyan vészes. 170-180 ezer forint az oda-visszaűt. Az ottani
fizetéshez képest nem sok. Két és ftl, harom heti fizetésből megvan
a jegy-
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Közel vannak a tengerparthoz?
- Közel. Brisbane egy tengerparti város, de nem szep a tengerpartja.
Egy kisse mocsaras és nincs kiépüve. De 40-50 km-re mar
gyönyörű partok vannak. Ott van Gold Coast, ami Aranypartot
j9lent. Olyan is, mint azaíany, nagyon szép.
Allítólag az őzoníyuk pont Ausztrália íölött van, ezért veszélyes
a napozás.
- Nagyon veszélyes. Nyaron szinte mindennap a legmagasabb
szinten yaíL az ultraüola-sugárzás. Folyamatosan közük a sugarási
szintet. Minden napra a legmagasabb fokozatot közlik, kivéve, ha
zuhog az eső, de akkor is l3-as körül van. Kenekedni kell. Nem
csak a tengerparton lehet napozrunk, aháztlnl<nél, is van medence.
A kenguru Ausztnília nemzeti állata. Sok van belőle?
- Amikor Perthből mentiink át Brisbane-be, 4400 km-t mentiink
kocsival. Az volt a legrövidebb út a két város között. Rengeteg
kenguruval találkoáunk. A sivatagos részen több mint l00 kengurut
láthrnk, de mindet dögölve. A kamionosok rendesen ütik el őket.
Ezek frissen elütött állatok voltak. Az éjszaka sietttink, hogy egy
benzinkútrrál pihenhessiink. Az út szélén hemzsegtek a kenguruk.
Szörnyű volt. Vadásszák is őket, fogyaszlJák is, de ez nem tul
jellemző. Tehát a boltban nincs kenguruhús. En még nem láttam.
Biáos vannak hentesek, ahol aruljrák, de még nem ta]álkoáam vele.
Koalát is láttam már szabadban, nem csak koala-parkban. Nagyon
aranyos volt. Egyszer szaladt át előttiink az úton. Nagyon kis butan
tud valadni. Megállt az űt széIén. Kisálltam, hátha oda tudom
csalogatni, de felszaladt egy f;ára.

Cr -1v)

ffolytatás a következő számban!)
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Ed írtók Csengeléről95 éve:

A csöngölei gyilkossági merénylet
Egyre folytatják a szigoru vizsgálatot a csöngölei gyilkossagi
merénylet ügyében, de még mindig eredménytelenül. Nem tudjak, ki
a tettes. Átaltínos az a nézet, hogy csak éretlen játék volt az egéu,
amely azonban balul titött ki. Nem lehetetlen Élz sem, hogy Tomán
Teréz mellett alvó Rehák Marit akarta valaki megvágni, de annyira
be voltak takarőzlra, hogy nem tudta a trámadó tiszüín kivenni, kit
sujt fejbe.

(Megjelent a Szeged és Yidéke 1903. október 6-i számában)

Ed írták Csengeléről30 éve:

Gsengelei ]eal-tások
Két csengelei tsz - a Honfogla|ás és a Vadgerlés - jogtanácsos4

dr. Vígh János a szerkesáőségbe látogatott a minap egy kis
esarrecserére. Sokat gondolkodik, töpreng ő is e szinte képtelenül
nagy tanyavilág és népének problémái felett. Itt fbleg ter:rtészetrajzi,
fiildrajzi okokból a modern nagyüzemi gazdálkodas megteremtése-
hez sokszoros erőfeszítésekre van sziikseg, a gazdasagirányítás új
rendszerének szellemében. A termőfiildek termőereje jelenleg
annyira gyenge, hogy a 3 és fel, 4 aranykoronás minősegi értékek
mellett még az állami ártámogatás mostani kedvező rendszere
mellett sem tudjak felveruri a versenyt a jobb, egysegesebb talajokon
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gazdálkodó termelószövetkezetekkel.
- Mar a közeli években arra lenne sziikség, hogy hathatósan

megvizsgálják Csengele és a hozzá hasonló, különlegesen rossz
adottsagú közsegek, tanyatelepülések helpetét. Nagyon mélyről kell
a munkát kezdeni, általrános településrendezésre volna sziikség.
Lehetetlenseg például azt kívanni, hogy a csaknem l7 ezer holdas
tanyavilág népe valamikor is a közsegekbe települjön le, amikor a
tsz-ek foldjei , majorságai 15-20 kilométerre vannak a közsegtől -

mondta dr. Vígh János. S belátható ideig utak épttéwől sem igen
lehet szó. Társadalmi sziiksegszerűseggé vált, hogy a szövetkezeti
majorsígok szomszédsígaiban új tanyakö4pontok jöjjenek létre,
ahol a lakosúg élveáeti rendszeriink szociális, kommunális
vívmányainak áldásait, ahol van villany, egészseges ivóvíz, iskola,
óvoda, üzletek és természetesen az igényeknek megfelelő
művelődési lehetőseg is.

1969-tő1 kezdődően megszűnik a tervkötelezett§g a kenyérga-
bona termesáéseben. A csengelei tsz-ek is belátásuk szerint
vethetnek rozsot a jövőben, amire eddig a 2-3, jobb esetben 4
mázsás termésítlagokkal cudarul ráfuettek. Mégis, ftildjeiknek
csaknem felét kényszerűen ez a növény foglalta le. A jövőben több
fold jut takarmánytermesztésre, intenzívebb éilattenyésztés alakulhat
ki. Ám eantén is ezer holdszám lesz majd olyan sivó homok a
csengelei határban, melyen színtóftildi kulturában semmit sem lehet
gazdasígosan termeszteni. Vígh János mondja, hogy a csengelei
javaslatok szerint csak szinte fi lehetőseg: ezeken a területeken
korszerű szövetkezeti erdőgazdálkodást kialakítani. A fennálló
törvényes rendelkezések viszont nem teszik lehetővé a művelési ág
ilyen aranyú megv áltoztaását.

A csengelei tsz-ek ma nincsenek abban a helpetben, hogy nagy
lélegzeű közös beruhrázásokba kezdjenek. Képtelenek megfelelni az
általránosan kialakult mezőgazdasági hitelfeltételeknek. Ezen is
segíteni kellene. Az állattenyésáés megalapozásálhoz igen jó
lehetőseget kínál a leromlott, értéktelen legelők, ősgyepek
feJ§avítása. Szorgalmazri sziikseges az úgynevezett "műrétek" létesí-
téset. Vannak mrár ilyen felujított szénatermő területek Csengelén.
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Csakhogy saját erőből nagyon lassan haladnak előre a gazdasagok.
ftpek sincsenek, melyekkel a szíikseges tereprendezéseket el
rudnák végezrri.

Csengelei realiüísok ezek, melyeket megkeriilni nem lehet.

Csepi József

(Megjelent a Délmagtarország 1968. november 15-i számában)

íáuházi hlrel<
A Csengelei Krónika előző számában közölt nyitvatartási rend
tovább bővült. Elindult a női torna és a gyógytorna. A teljes
nyiwatartási rend a következő:

Hétfő 13-18 Társastánc, fuvós zeneoktatas
18-19 Nőitorna
I9-2I Asztalitenisz és biliárd

Kedd 09-16 Könptar
1 6-1 8 Hungária Biáosító ügyfelszolgálata
17-19 Néptanc

Szerda 13-18 Tarsastánc, fuvós zeneoktatás

Csütörtök 09-16 Könyltar
14-17 Grafika
17-19 Néptánc
l9-2l Asztalitenisz és biürárd

Péntek 13-14 Gyógytorna

Szombat 08-12 Tarsastanc és fuvós zeneoktatás

Túri Aniko
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@Foci krónika

Továilrlrr:a is verretlen Cselrgiele
1998. olrúóber 18. Baktó S. C. - Csengele 1:3 (0:2)
Csengele, 50 néző. Vezette: Papp.
Csengele: Bencsik, Szabó P. (Kovács Sz. 46.'), Atnbrus, Tőth Z.
(Vígh T. 80.'), Heim, Pataki, Vígh, dr. Bitó, Turi, Czeigerschmidt
(Haraszti 46.'), Szarrka.
Csengelei gőlszerzők: Szanka, Heim, Haraszti.
Legúztük az örökmumus Bahót!

1998. október 24. Csengete _ Üttés 1:1 (0:1)
Vezette: Pálinkó. 80 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Molnár, Sisák, Heim, dr. Bitó
(Kovács Sz. 65.'), Vígh Cs. @ipicz 75.'), Túri (Franczia 55.'),
Czeigerschmidt, Szanka.
Csengelei góllövő : Heim.
A tavaly még a megle II. osztályban szereplő Ülés ellen g/enge
j át é lalnkkal i s nyerhettünk v olna.

Kun-Szabó Tibor

l1irbetések
Két darab német gyártmányú, újszerű állapotban lévő, vegyes
tüzelésű lcf,lyha eladó. Erdeklődni lehet Kun-Szabó Tibornál a
Csengele, Tanya 440. szám alatt vagy a 06-2019 651 010 telefon-
számon.

A Csengele, Vadgerlés u. 11. szátm alattí videókölcsdtuőm nyitva-
tartasi ideje megváltozott. Az új nyitvatartás: 16-tól 19 őráig. Az
AnastrÁzla című rajzfilrnet és a Titanic címú játékfilínet megvá-
sírolhatja 2800 Ft-ért. Heti ajránlatunkról a Fortuna presszó
kirakatabol tájékozódhat !

Nagy Tamásné
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Csengelén 3 szobás tarlya mellélrepületekkel, íóliákka| 3 norton-
kúttal, belrprített nagl udvarral, sok akác- és eperfaval, szőlővel,
glümölcsfáklral etadó. É,rdeklődni lehet: Vígh Isnónnól a Csengele,
Május ]. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítast 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26.7286 t02

Árpo, kukorica, búza, zab, roz§ vetőmag, kötes kís és nagt tételben,
továbbó tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútáL
loruísndl levő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.).
Nyitva GtóI 18 órúig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkep 3 perc alatt!
- Fényruísolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagús, esküvőJakodalom" egéb rendezyé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, lilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vdlaszíékban kaphatók !
- Fényképezogép javűds, szaktandcsadds.
- Filmkidolgoaís 1 nap alatt!

Nacsa Jánosné fény képész
Kístelek, Kossuth u 16.

ródióaOG60/488 324 i(este) 329 659

Családi esemértyekre (akodalom, ballagás stb,) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt.8 286 082
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Mindennemű szeme§ termény tiszt:ításált vállalom. Ezen kívül
szivattyúk jaűtásat és felújíüísít, valamint terményszállító csigak
készítéset rövid hatíridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
8259 990 rádióO 06-2019 364 06l

Táp-takarmány kereskedésemben íüzelő- és építőanyagot (PB-gúz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) ís áru§tok Előrendetés esetén néhdny nűpos liatáridővel
hőzhoz suíllítom a megrendell anyagoí Gyors kiszolgáIós, kedvező
árak!
A nyinanrtási rcnd: keddtóT péntekíg 7-tfl 16 órúig, szombaton
7-tőI 12 órdig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u 1,
8286 241 rádióa 06-30/9 670 366

Házűji gépekhez való alkatrészek gyartasrit (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes B aláas vállalkozó
Csengele, Felszabadr,lás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak
havonta kétsrer me§elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgtárőr Csoport Felelös kiadó:Kucsora Péter
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