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MI LESZ VELED TSZ ?

Inter jú Auer |l|ihcít lyal , a csengelei Aranyhomok
],IGTSZ elnőkével

Lz országban minúegy 5OO termelőszővetkezet
fizetésképtelen. Az Aranyhomok MGTSZ hogy á||?

Pi1,lanatny7lag f izetőképesek vagyunk, Az
esedékes tattozásainkat tudjuk törleszteni,
Nincs elmaradásunk az APEH és a Társadalom-
biztosítás fe1é . Legközelebb novemberben ke11
3-4 millió hitelt fizetni és úgy néz kt, hogy
meg is tudjuk tenni.
Az országos átl.ag}noz képest nagyon kevés a
tsz-tagok jövedelme. Van-e remény a közeljö-
vőben f ízetésemelésre?
- Ha a mezőgazdasági politika nem váItozik,
akkor nincs. Én ugyanis azt tapasztalom, hogy
a mezőgazdaságot 1efelé nyomják, nem hogy tá-
mogatnák.' A mezőgazdaságban dolgozók Jövedelne
országosan alacsony. Az Aranyhomok MGTSZ-ben
kb. 100.0O0,- Ft bruttó jövedelme van egy
tagnak, ami havonta kb. 6.000,- Ft-os nettó
összegnek felel meg. Az én jövedelmem se ma-

83s, egy jőt, nem kiváIóan dolgozó szakmunkás
bérének kb. másfélszerese.
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Hány taguk jel'ezte kiválási szándékát?
- A tavasszal kb. 1. 100 személyt érintett a
vagyonnevesítés. Ezzek közü1 kb. 300 jelezte,
hogy kí kj,ván vál lni a tsz-ből.
Mekkora az adminí.sztraúív réteg a termelőhöz
viszonyí tva? Terveznek-e lét számleépítést?

Az adminiszttat j,v á1lomány a. termelőhöz
viszonyítva lO % alatt van. Ebbe bele tattozik
pl. a pottás és én is. Ez a létszám szükséges
az adminisztrációs feladatok ellátásátloz, így
is már igen feszített a munkatempójuk. Lét-
számleépítést nem tervezünk, de új irodai
személyzetet sem veszünk fel.

^ 
26o- ezer férőhelyes csirkeúelep hosszabb

ideje kihasználaúlanul álr. Miú terveznek ye-
le?

Jelenleg 4 épűIet bérbe van adva. Háromban
szeptembertől laskagonbát fogunk termeszteni.
A csírketelep értéke a berendezésekke1 együtt
kb. 50 míllió Ft. Ha nagyobb csoport kíván
kíválni a tsz-bőL, így azt is megkaphatnák.
Kíván-e más ágakban is beruházní a tsz? Gon-
dolok pl. a Honfoglalás major melletti víztá-
rozőra, ahol strandot leheúne kialakíúani.
- Nem tudunk beruházni jelenleg semmibe sem,
mert nincs miből. Szükség 1enne tá, mert enél-
kü1 csak visszafejleszteni tudunk. A strand
megépítését nem látom kivitelezt'etőnek, meft
rengeteg pénzbe kerülne és nem valószínű, hogy
megtérülne. Esetleg csak hosszabb távon.
Végezetül: hogy érzí magát ma tsz-elnökként?
- Nem jól Kilátástalannak 1átom a" mezőgaz-
daság helyzetét. Nem lehet előte látni a hol-
napot, nem lehet távlatokban tervezni, meft
semmí sem biztos. Termelni ugyan tudunk, csak
nen_r biztos, hogy el is tudjuk adni azt. Emiatt
zaklatott napjaim vannak.
Köszönöm az interjút! (-r -ry)
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AUGUSZTUSI UTCABÁI

Szent István napján nagy sikerű utcabálat
rendezett a Csengelei Polgárőr Csoporú. A Ti-
sóczki Péter által főzött kiadós marhapörkölt
után reggel haúig rophatta a táncot a közön-
ség. A zenét Varga László (szintetizátor),
Csák1 Zoltán (szintetízátor), Kucsora Péter
(szaxofon) és Géczi Csaba (tangóhermonika)
szolgáltatta. A zenekarral a résztvevők meg-
leheútek elégedve, mert minúegy 5OO személy
volt jelen. Ez a bál volt a legsikeresebb a
polgárőrők álta| szervezett táncmulatságok
közül, mind a résztvevők számát, mind a han*
gulatot tekintve.

K. P.

xÉpvtsrtőt GoNDoLAToK

Ebben a hónapban rchn esett a vcílasztcís, ho7y
sajrít szemszögemből nézve bes7cítnol jak a falu
közéletéről . Először ls köszönet a polgcírő-
röknek, akik annak el lenére felvcíl lal tcík a
lakosscíg írcísos tcíjékoztatcíscít, hogy nekem és
több képviselő tcírsamnak ez neln sikerüt t.
Többször beszél tünk a Kisteleki IIírnondóval ,
de az lett a vége, hogy nem lett belőIe setnmi.
Augus7tus hónapban volt a Polgcírmesteri lliva-
talban egy zcírtkörű munkaértekezlet, anelyre a
képviselők ts hivatalosak voltak. EZen többek
kőzött arról volt szó, hogy MIT VÁRUNK EL A
EIVATAL D)LG1ZÓITÓL, MINT LAK)S)K? A sok min-
den közül azt, hogy ők legyenek az cíllampol-
gcírokért, és ne fordítva. Azt,hogy tisztessé-
gesen fogadjanak, hel l yel kíncíl janak bennün-
ket, udvariasan " kedvesen érdeklődjenek ügyes-
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baJos dolgaink trcínt . Lehetőleg azonnal meg-
oldcíst talcílva, szcímunnkra kedvelően működJe-
nek közre. Segí tsenek kt töl tent a csava.rosan
tekert kérdéseket a kérdőíveken, szocicílis
kérdésekben legalcíbb együt térzésükről bi zto-
sí tsanak. Egycíl talcín Jó s7cíJ í zzel jö j jön ki az
ember a fltvatalból , sikerül t atniért be jöt t .

]lIT VÁRNEK EL A DOLG)ZÓK? IJsy lcíttan, ho?y
ezeket a lakosscígi tgényeket csak nyugodt
légkörben tehet btztosítani. Öss7efogott, Jó
szakmunkcíval senml t nen szabad el rontanl ,
olyan belső feszültségeket okozó fizetés lneg-
különböztetésekkel , amtre az elmúl t időszakban
I S]1,IÉTELTEN PÉLDA V)LT. Akkor ennek munkaidőben
tartó kupaktancícs, pat tancísi g f es7ül t idegek-
kel való ügyfélfogadcís les7 a vége. A Polgcír-
meslernek sok mindenhez van joga, amthez a.

képviselőknek nincs beleszólcíst lehetőségünk,
legfelJebb véleményt nyttvcíníthatunk. Ísy az Ő
egysleméIyes feleIőssége nagyon sok mcís kér-
désben l,s, ami t t t történik. Mi öten neghal I -
gattuk a belső hivatali probléwíkat és ennytt,
csak ennyi t tudunk segí teni . A Pol gcírmester
lelktisneretére bíztuk azokat a döntéseket,
atnik a képviselői vélenényektől el tértek. A
4O év bűnei t nen keressük, de a napjainkban
történő hibcíkért mi, akik jót akarunk, nem
vcíl lalhat Juk cít a f elelősséget azok hel yet t ,
aktk hibcíikat ú jra csak halnozzcík. Nem azokat
ítélen el, akik soron kívüli ftZetésemelést
fogadtak el - ha az nem zsaroldssal történt -,
hanem azt a tényt nem tudom elfogadni, hogy 9
képviselő, fiatal, anbíciólus, dolgos enber
nen tud odahatni a törvények bi7tosította le-
hetőségekkel, hogy kizökkenJünk végre ebből a
konzervcíl ódot t hel yzetből .

Tóth Tibor
képviselő
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ERINGI KIRÁNDULÁS UtÓZÖNCÉt
Az eringl kircíndulcís utcín több szóbeszéd ter*
Jedt el falunkban vél t vtsszcísscígokról . Ezek-
nek próbcíI tam utcína Jcírni . Borbél y József

jegyzővel készí tet ten interjút .

Jegyző Űr| Lz a pletyka járja a faluban, hogy
Ön Eringben úgy járatta le a falunkat, hogy a
vendéglátőtől törölkőzőket lopotú el.
- Először is, ha valaki 1op, akkor saját magát
játat ja 1e és nem a faluját. Egy ilyen szitu-
ációban bárki azonnal kidobná a vendégét. Ami
ta|án a pletyka alapja lehet, hogy annak el-
1enére, hogy saját törülközőkkel érkeztünk,
azt a házigazdák nem engedték használni. A
fürdőszobába 4 törülköző vo1t részünkre előké-
szítve, melyból a napi tlLasználat során (p1. a.

strandoláskor) hiányoz}ratot, vagy az esti
szátításkor a kocsiban, rlagy a szatyorban ma-
radhatott. Az utolsó napon a" 4 törülközővel
rendben l,eszámoltunk. Az eringi kirándulás
utáni első képviselő testületi ülésen már
felhozták ezt a témát, de akkor még nem mond-
tak semmi konkrétumot, mert még "ítyomoztak" .

Az egész ügy engem teljesen hidegen hagy, meft
primit ív rágalom.
Felmerült az a kérdés is, hogy mehetett el a
csoportúal "ídegen" is Például a szegedi
illetőségű Varga László gyógyszerész.
- Egyrészt a német nyelv iránt érdeklődő, a
nyelvet tanuló diákok közü1 igen kicsi volt a,z
érdeklődés. Másrészt dr. Varga Ferenc közben-
járásáta mintegy 20 főve1 többen mehettünk"
Így került sof arfa, trogy az ískola szetvezé-
sében fiatalok, és a vendéglátő családok kép-
viseletében gyermekeik is utazhattak. Összes-
ségében az út iránt az érdeklődés igen langyos
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volt. Volt némi bizonytalanság ís, nem tud-
hattuk, hogy a beigért száIlás és ellátás va-
lójában mít is takar. Yatga Lászlő dr. Yatga
Ferenc képviselő gyermeke * és mint ilyen -, a
vendéglátó család képviseletében vett részt a
kiránduláson. Hozzátartozik a témához az is,
hogy az utazó gyermekek szülei, illetve a ki-
ránduláson tésztvevő felnőttek vállalták a
következő évben a hozzáttk íátogatő eringiek
fogadását, annak összes anyagi és egyéb vo*
natkozásávat. Szűklátókörűségnek vélek minden
támadást az ilyen irányú kapcsolatkiépítés
ellen, mive1 hosszú távon csak előnyöket biz-
tosíthat bármely családnak, amely igazán ét-
deklődést mutat és anyagi áldozatot is váIIaI
a vi1.ágra való kitekintés érdekében. Becslésem
szerínt egy hasonló szintű német nyaralás több
tizezet forintba került volna személyenként.

Ezután Varga Lászlóné isko l aig azgat óva l
készített interjú következett volna. Időközben
azonban a Délmagyarország 1992. szeptember 1-í
számában egy hosszabb cikkben /"Menjünk
(E)ríngbe?" l kifejtette véleményét. Ebben té-
telesen cáfolta egy névtelenségbe burkolózó,
vélenényéú vállalní nem merő személy eringi
kirándulással kapcsolatos vádait" Akít érdekel
Vargáné véleménye, a fenti lapban megtalálja.

Molnár Mihály
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KI s EGÉsz sÉcücr t rfu Éxozrnó

Sokan nem tudJcík, hogy júl ius 1- je óta életbe
léptek azok a vcíltozcísok, amelyek a biztosí-tcísi kcírt ycík bevezetésével jcírnak együt t .Először is nlndenkinek fel kel l hívnom a fi-gyelnét, hogy ha nég nem tette ne7, hanarosané r v é n y e s í t,s e kcírtycíjcit, mivel ér-vénytelen kcírtya esetén bcírni I yen szakvi zs?ci-latra kerül sor n nrír f i zetni kel l bi 7onyo"őss7egeket " Tovcíbbra ls mindenkinek jcír asürgősségi eIlcítcís, bcírhol ís jcír az orsryígterületén. De ktárem, mindig tartscík magukncíl a

kcírt ydt , nert az el lcító orvos kérni fog ja.
Ugyaní8y. vigyék nagukkal, ha szakorvosi rende-lőbe, kőrhcízba, va7y kl inikcíra mennek vi 7sgci-latra. Ea megszünik a munkavislonyuk ,ásynunkanélküli segélyük, még 9O napig érvényes akcírtya, de utrína újból gondoskodni kel l aZ
érvényesí tésrő l . Érvényes kcírt ya esetén sen-
kinek nem kel l aggódni , tovcibbra i s ingyenes
ntndenféle egés2ségügyi el lcítcís, a következő-
ket kivéve: beuíaló nélkül i " sa jcít kezdemé-
nye7ésre indí tot t vi 7sgcílatkérés; esztét ikai
célból végzett pIas7tikai műtét; orvosi ja-
vaslat nélkkül i porcelcín, nemesfém és egyéb
Illcrgas köl tségü fogpót lcís; orvosi javasIat
néIküI t syósyfürdő szot8cíl tatcís; nem orvostjavaslatra vég7ett meddővé tétel; negyedik és
minden tovcíbbi nesterséges megt ermékenyí tés ;egy éven belül orvosi beutalóvat igénybe vett4 hetet neghaladó szanatóriuni el lcíícis. Fi-
zetni kel l tovcíbbcí a lcít leletért ( 5OO Ft ),vérvételért véralkohol vi7sgdtathoz ( 1OOO rt ),résleg személy deíoxikcílcíscíért (3OOO Ft ! ) ésa rés7eg szetnél y ki jó7aní tó (íl lomrísra szcíI I í-tcíscíért ( 70 Ftl km ). Lcitható itt /,s, ho7y
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neln kis öss7egekről van s7ó, de a " java" csak
most jön. Érvényes i?azolvcínnyal nem rendel-
kezők részére néhcíny s7olgcíltatcis círa a kö-
vetkező:
Fekvőbeteg i-ntézetben egy
1 ágyas szobában
2-4 ágyas szobában

ápolási nap:

4 ágy felettí szobában
intenzív osztály
krónikus ápolás esetén ( "elfekvő" )
Műúétek:
egyszerű műtét
közepes műtét
nagy műtét
specíálís műtét (anyag,
Diagnoszt ikai vizsgálat
Iegegyszerűbb
többi

10.000 Ft
7.000 Ft
3.000 Ft

15.000 Ft
3.00o Ft

7.000 Ft
l5.000 Ft
30.000 Ft

beép.eszkőz) 60.000 Ft
(pl. labor ) :

1.000 Ft
3.000-15.000 Ft

Talcín ennyi elég ls. llég elrettentő példcínak
J,is Jó. Ervényes kcírtycíval azonban nem kel l

fi 7etniI Mindenkinek jó egés7,séget kívcinokl

Rényiné dr. Torontcíl i Rencíta
körzeti orvos

FOCI KRÓNIKA

1992. augusztus 30.
CSENGELE - PUSZTASZER 2 : Q (0 : 0)
Csengele : Simándy Béla, Kiss András, Orosházi
László, Gémes József, Molnár Zsolt, df. Szi-
geti Zsolt (Csókási Jenő 65'), Nemes-Nagy Ti-
bor, Vígh Csaba, Pigniczki Tibor (Szécsényi
Attila 30'), Czeigerschmidt Sándor, Muhel An-
tal. Edző Kun-Szabó Tibor.
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Pusztaszer : Kiss István, Molnár József, Szűcs
Inre, Terecskei Sándor, Harkai Mihály, Szabó
Sándor, Sebők Gyula, Losonczi Árpád, Nagy
Zoltán ( Pető Ferenc 80') , Pipicz Zoltán, Túri
7-o1tán. Edző: Kertész László.

A meccsen kb. 2OO néző jelent meg. A bajnokság
első fordulójában a két szomszédvár találko-
zóJa lrIa1y iramú, küzdelmes mérkőzést hozott. A
rutinosabb Csengele az utolsó negyedórában
kerekedett felül Nemes-Nagy Tibor 78. percben
és Muhel Anta1 87. percben rugott góljaival. A
csengelei csapatbó1 Jó1 játszott: Orosházi
LászIó, Molnár Zsolt, Czeigerschmidt Sándor és
Muhe1 Anta1. Az ellenfél csapatában mindenki
átlagon felüli teljesítményt nyújtott. A mér-
kőzést Mihály Jenő közmegelégedésre vezette.

1992. szeptember 6.

FoRRÁSKÚT - CSENGELE g: 10 (1 : 3)

Forráskút: Vajner Zsolt, Boros Vilmos, Szi-
tágyi Sándor, Nyilas Sándor, Veres Gyula,
Csúcs Zsolt, Csíszát József, GyugeI Zoltán
(Kovács Antal ), Kormányos Zsolt, Czékus János
(Csíkos Nándor), Nagypál Levente. Edző: Tóth
Sz i lveszter.
Csengele: Simándy Béla (Szabó Tibor 46'), Kiss
András, Orosházi LászIó, Gémes József, Molnár
Zsoít, df. Szígeti Zsolt, Nemes-Nagy Tibor,
Vígh Csaba ( Szőnyi Imre 46'), Szécsényi At-
tila ( Csókási Jenő 65'), Czeigerschmidt Sán-
dof, Muhe1 Antal. Edző: Kun-Szabó Tibor.
A métkőzésen kb. 1OO néző volt, ebből kb. 70
csengelei. Az orkánszerű szélben a hazai csa-
pat a 25.percben megszeíezte a vezetést. Ekkor
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ébredt fel álmaibó1 a vendégcsapat és fé1 óta
alatt 9 góItal váIaszolt. Mindkét oldalon es-
tek még gólok, de a biztos vendéggyőzetmet már
nem befolyásolták.
Gó\szetzők: Forráskút: Csíszár (3) Csengele:
Muhe1 (3), Nemes-Nagy (2), Czeigerschmidt (2'I ,

Orosházi, dr Szigeti, Molnár.
( rrr.r-Szabó T i bor )

szÉp voLT FIIíK, szÉp voLT LÁNyoK!

1992. szeptember 12-én rendezték meg a XV.
Rúzsai Sportnapot, fr€lyen községünk több mint
50 fővel vetú tészt. A csengelei yersenyzők 4
aranyérmet, 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet sze-
reztek. Köszönet az Önkormányzatnak, hogy a
részvéte|t anyagilag támogat ta.

CSENGELEI EREDMÉNYBK

Férfi kézi-labda:
Csapattagok: Bencsik ZoLtán, Ftanczia Zoltán,
Giticze István, He{m Tamás, Horváth Imfe,
Huszka Sándor, Kun-Szabó Tibor csapatkapitány,
Yatga Márton.
Részeredmények: Röszke - Csengele 8:11, Sán-
dorfalva - Csengele 4z5, Ásotthalom - Csengele
5z5, Mórahalom - Csengele 3:.5.
A csapat I. helyezést étt e1!

Női kézllabda:
Csapattagok: Árvaí Kálmánné csapatkapitány,
Barna Marianna, Bársony Krisztina, Czakó I1-
dikó, Dócziné Lantos Eríka, Horváth Ilona,
Mészáros Aranka, Szatvas Gabríella, Tóth Re-
náta, Törköly Irma.
Részeredmények: Ásotthalom Csengele 7 z9,
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Sándorfalva - Csengele 12|4, Rúzsa - Csengele
3:1. A csapat IV. helyezést étt el.

Férf1 kispályás labdarúgás:
Csapattagok: Bencsík Attila, Csókási Jenő,
Simády Béla, Szécsényi Attila, dr. Szígeti
Zso|t csapatkapitány, Tisóczki Ferenc.
Részeredmények: Ásotthalom Csengele 3:1,
Öttömös - Csengele 2: I, Mórahalom Csengele
0:3. Helyezést nem értek e1.

Női kispályás labdarúgás:
Csapattagok: Béres Terézia, Győrfi Mónika,
Hegedűs Éva csapatkapitány, Kucsora Andrea,
Laczkó Ágnes, Pölös Tímea, Szabó Gabriella,
Szűcs Mónika, Török Mónika, Yincze Erika.
Részeredmények: Kübekháza - Csengele 5:0, Öt-
tönös - Csengele 2:I. Helyezést nem értek el.

Lövészeú:
Csapattagok: Szűcs Bálint (85 köregység), Tóth
Tibor (73), Kun-Szabó József {62), Süli János
(50), Ábrahám István (37).
A csapat III. helyezést étt e1. Szűcs
eredményéve1 a Rúzsai Sportnap 1egjobb
volt !

Teke:
Csapattagok: Árvai Kálmán, Balogh János,
Géza. Helyezést nem értek el.

Női sakk:
Tísóczki Mária II. helyezést étt el.

Férfi súlylökés:
Kun-Szabó Tibor I. helyezést étt el.

Bál int
lövője

IIeim



Női súlylökés:
Szarvas Gabriella

Nőí atlétika:
Szarvas Gabriella

Férfi aúléúika;
Balogh János II.

L2

helyezést étt e1.

I. helyezést étt e1.

helyezést ért e1.
(M.M. )

HIRDBTÉSEK

SIMSON kípufogó és egyébb SIMSON alkatrészek a
bolt i átnáI olcsóbban kaphatók a gyáttónáI:

Yatga Mihály 1akatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon: 86-191

A csengelei vasútállomás melletti Italboltba
szombatonként zenés vacsorára várom kedves
vendégeimet.
Irányár: 15Or- Ft.

Pigniczki Imre
úz|etvezető
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CSENGBLEI KRÓNIKA Ingyenes információs havi lap

Kíadja: Csengelei Polgárőr Csoport
Felelős kiadó: Kucsora Pétet
Szetkesztőz Molnár Mihály
Szerkesztőség: Csen8ele, Felszabadulás u. 1 1.
Sokszorosítja: Általános Iskola, Csengele
Felelős vezető: Yarga Lászlóné
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