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RÚZSAI DOBOGÓSAINK

A Csengelei Krónika előző számában ismertet-
tük a XV. Rúzsai Sportnapon elért csengelei
eredményeket. Most a dobogós helyet elért

versenyzők képeit közö1 jük.
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Az I. helyezett férfi



Szarvas Gabriella
Női súlylökés I. hely.
Női atlétika I. hely.

Kun-Szabó Tibor
Férf i súlylökés I. hely.

Tísóczkí
Nőí sakk II

Balogh János
Atlétika II. helyezés

Mát ia
helyezés
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A III. helyezett lövész csapat

FINN ÜzrprBmER FALUNKBAN

1992. sleptember 16-cin Csengelén jcírt Eeikki
Wal lenst jerna, a f innors7cígi KILLIKAIVERTAJAT

KY nevú cég igazgató ja.

Wallenstjerna Ur, mi járatban van Csengelén?

- A tanperei Innocent cég részt vett a SzegediNemzetközi Yásáron. Ennek a vállalatnak aképviselője, Jonko Isometsá ott látta működés

l§
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közben Tóth Tibor csengele i vátlatkozó gépeit
és a figyelmembe aján1.otta. Én egy gépkeres*
kedelmi céget vezetek, ezétt érdekelt a dolog.
Így kerültem az Önök falujába.

Versenyképesek-e a Tóth cég által 1yárúott
gépek az európai piacon?

Igen. Korábban nem ísmertem kifejezetten
kövek vésésére kifejlesztett gépet. A mi gé-
peínkke1 is lehetne ilyen munkákat végezni
ugyan, de a csengelei gépek már efre specia-
lizá|ódtak. Egy számítógépes vezérlésű vésőgép
nálunk mintegy 450.000 finn márkába (kb. 7,5
millió Ft Szerk. ) kerül. Ezt MagyarországtőI
ötöd áron tudnám inportálni.

A gépekért hogyan fízetne?

- Hallottam, hogy az Önök otszágában na1y ke-
letje vanl a f inn gránitnak. Tóth Út a vételát
egy részét gráníttömbben is elfogadná és csak
a többit kellene készpénzben fizetnem. Ez
szintén nagy Íizleti 1ehetőséget rejt magában.

Hogy érzí magát Magyarországon?

- A környező országokban már míndenlrol jártam,
de az Önök otszágában most vagyok először. A
barátaim nyataltak korábban a Balatonon és sok
szépet és jót meséltek tóIa. Ezétt is neveztem
el az általam gyáttott és nyárí laknak hasz-
nált faházamat Balatonnak. Ez idáíg csak jó
benyomásokat szereztetn Magyarországtól.

Köszönöm az interjút !
(-r - ry)
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KÉPVISELŐINr ERINGBEN

1992. szeptember t7-én reggel a csengelei
képviselőtestület a német testvérközség meg-
hívására Eringbe utazott. A buszon a képvise-
lők és családtagjaik mellet t a két vendéglátó
család tagjai is ott ültek. 18 óra körül ér-
keztünk meg. ÜOvözlés és szá|láshelyeink el-
osztása után a község vezető téstülete és a
hivatal dolgozói fogadást adtak tí.szteletünk-
re. Sörpróba is szerepelú a feladaúok között.
Arrafelé literes korsóval nérik a nedüt. peúer
Hoffmann, tsring polgármestere és az úíközben a
testület által megbízott dr. Varga Ferenc ''al-
polgármester" kífejtették álláspontjukaú a
kapcsolat feJlesztéséről. Átadtuk a távollevő
polgármesúerünk á|tal etőzetesen aláírú ok*
mányokat, melyet kéú nap múlva Peter Hoffmann
is aláírt. Gazdag, de tazább programmal fo-
gadtak bennünket, miní mi Őket. 18*án 9 őra 30
perckor Símmbach város szigetelő anyagokat
előálrító územébe látogattunk, ahol Klein tj.,
az űzem ígazgatőja fogadoút bennünkeú, majd
munkatársai végig kalauzoltak az üzemen. Üzem-
látogatás uúán ebéd várt bennünket, ahol szót
ejúettünk esetleges Csengelén telepítendő üzem
lehetőségéről is. Klein Úr és Hoffmann tjr
ígéretet tett, hogy az ausztriai székhelyű
konszern vezetőít tájékoztatja óhajainkról és
Őt fognak ellátogatni Csengelére. Délután
szabad program következeúú, melyben sok család
kirándulásra vitte a vendégeket. Szombat dél-
előtt Polgármester Úr községlátogatásra hívta
meg a delegáeiónkat. Megtekintettük a szenny-
víztisztító telepet, a község gépeinek raktá-
rát, műhelyét. Tájékoztatást kaptunk a kommu-
nális elláúás nűködéséről, a főbb költségve-



Dr. Varga (k-özépen ) citad ja flof fmann potgcír-
nest ernek ( bal ra )a, csenge l eiek ajcindékcít

úési mutatókról, irányszámokról. Délután ismét
szabad program volt melynek keretében én a
helyi plébános úrral egyeztettem az esti mise
lefolyását, majd az istent íszteleten to|-
mácsoltam. A végén adtuk át községünk ajándé-
kát egy porcelán Mária szobrot , melyhez
Tóth Tibor képviselő készített nrárványtalap-
zatot felirattal. Víszonzásul fényképalbumot
kaptunk tőlük a templomi ereklyéik fotóival.
Késő este a sörsátorban, illetve a vendéglá-
tóknál folytatódott a program. Vasárnap a he-
bertsfeldeni LINDBN betonárúgyárba látogat-
tunk, ahol szintén igen szivélyes fogadtatás-
ban részesültünk. Látogatásunk a nyítt üzemi
napoknak nemzetkőzi tekintéryt adott. Termé-
keik megtekintése után náluk kaptunk ebédet,
egy bajor hurka specialitást ital kísérettel.
Este Hoffmann polgármester úrnál a pincében
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diavetítés vol, majd búcsúest. Másnap reggel
h.azafel-é nelo.ezen ment az elindulás. sokszor
elhangzottak a tolmácsolók szájából a köszönő
szavak, a búcsú üzenetei. Níég ez évi víszont-
|átogatásra meghívtuk a községi vezetést, a
vendéglátó családokaú, valamint minden eringi
polgárt, aki kedvet érez szűkebb h'azánk meg-
ismerésére. A szabad délutánokon néhány mező-
gazdaságÍ- termeléssel, illetve állat tenyész-
téssel foglalkozó képviselőnk községi farmokra
is ellátogatott, és hasznos tapaszta|atokaí
gyűjtöút. A beszélgetések során szó esett a
két község önkormányzatának közös vállalat
alapításáról is, mely lehetőséget adna néhány
csengeleinek náluk dolgozni, termelőinknek
árút bemutaúni, értékesíteni, magyar éttermet
őzemeltetní. Cserébe iút német árúkhoz jut-
nánk. Összegezve elmondható, hogy igen hasz-
nos, tapasztalatokban gazdag látogatásra ke-
rült sor, melynek idővel remélJük közvetlen
vagy kőzvetve minden itt élő hasznát veheúi.

Borbély Jőzseí
jegyző

KEMÉNYKEZŰ TSZ-ELNÖK VOLT

Beszél8etés Gazsovits Józseffel, a csengelei
Aranyhomok MGTSZ nyugdí jas elnökével

Gazsoviús IJr! Hány évig vezette az Aranyhomok
MGTSZ-t?

1962-ben lettem az Atanykalász TSZ elnöke.
Ezzel egyesült 1965-ben a Kelőpatak, valamint
197S-ben az Egyetértés és az Egyesült TSZ.
1988-ban vonultam nyugdíjba, így összesen 26
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évig voltam TSZ-elnök.
Önként mondott le az elnökségről, yagy meg-
buktat ták?
- Egészségi okok miatt mondtam Ie, mert 68 %-
os rokkanttá nyilvánítottak. Ha megbuktattak
volna, akkor nem lehettem volna még két évig
elnökhelyettes.
A vezetése alatt sikeresen tevékenykedett a
TSZ. Ez a jő vezetésnek, yagy az állami támo-
gatásnak tudható be?
- Az utólsó években évi 18-19 nillió forint
állami támogatást kaptunk. Ezt azonban nem
"pofáía" osztogatták, hanem ezért eredményeket
kellett felmutatni. A TSZ a megyében az első
nyolc, &z ország kb. 1300 TSZ-e közü1 az első
2O0-25O közőtt volt.
Ön keménykezű TSZ-elnök hírében állt!
- Vállalom a keménykezűséget. A lehetőségekhez
képest azonban próbáltam igazságos is 1enni.
Vallottam, és vallom ma is, hogy fegyelem
nélkül nem 1ehet eredményeket elérni. A ke-
ménykezűségem nemcsak a beosztottaim felé mu-
tattam meg, hanem a felső vezetés felé is.
Volt is ebből problémám a megyei tanáccsal.
Honorálás képpen egy büntető pett akasztottak
a nyakamba, melyben első fokon börtönbünte-
tésre ítéltek. Azonban a Legfelsőbb Bíróság
ártat lannak taláIt. Az én koromban, a politíka
a tanyavilág felszámolásáta törekedett. Az én
érdemem is benne van abban, hogy Csengelén nem
sorvasztották el.
Egyes vélemények szerint Ön az elnökösködése
alatt jór megszedte magát, miközben az egy-
szerű Tsz-tagok gyengén kerestek.
- Vártam mát ezt a kérdést a TSZ-közgyűlése-
ken, de még eddíg nem tette fel senki. Először
is a köztudat az én vagyonomnak tattja az
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anyám, kefesztanyám és a fiam tulajdonát is,
pedig az nem az enyém. Másodszor ki 1ehet ke-
iesní a fizetési jegyzékeket, miszerint egy
traktoros (Kiss János) több évig magasabb fi-
zetést vett fe1, mint én. A prémiunot ebbe nem

számolom bele, mert az míndig bizonytal,an
volt. Megjegyzem még, hogy bát az áItatam ve-
zetett TSZ a megyében az első nyolc között
volt , &z én fizetésem a megyében a legkevesebb
a TSZ-elnökök közü1.
Az Ön nevéhez fűződík a gáz bevezetése Csen-
gelére" Ez nem a TSZ-tagok kontójára töríént?

jogsiabáIy, miszerint a" közös betuházásta
ioiOitott összegeket a nyefeségadóból 1e le-
hetett írni. Én éltem ezzet a lehetőséggel,
Volt benne rizikó, hogy évvégén lesz-e nyefe-
ségünk, de megérte k.ockáztatni,
A korábbi rendszerben úanácstag volt, A kőz-
életben mostanában nem vesz részt, teljesen
visszavonul t?
- Nemcsak tanácstag, hanem végrehajtó bizott-
sági tag is voltam. Egyébként a megyében az
egyedüli TSZ-elnök voltam, aki nem volt
MSZMP-tag. A közélettől visszavonultam, Ugya-
nis az a véleményem, hogy ha a lakosságnak
adni nem tudok, .vagy Legalább békén nem tudom
hagyni, akkor a közéletben minek vegyek tészt,
A mostani önkormányzatoknak inkább az a fela-
data, hogy visszavegyen.
Mi a véleménye a maí agrárpolitikáróI?
- Nincs tóIa véleményem, mert nincs is agtát-
politika. Minden zűrzavaros, nincs jelen és
1'OrrO. Ez nagyon veszélyes. Én is kiveszem a
iOtO". a TSZ-bő1, de most bizonytalanabb va-
gyok , mint amikor beléptem a TSZ-be,
Köszönöm az interjút! (l{oInár HiháIy)
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MBNNyIÉnr BnBrNBK A tqlprözrsBxz

ElterJedt a faluban, hogy az iskolások étkez-
tetési térítését drasztikusan meg akarja
emelni. Egyesek már 4.0OO Ft-os havi díjrór
beszélnek. Mi ebbőL az igazság?
Kíss Ferenc, &z Öregmalom vendéglő új tulaj-
donosa:
- Én is csak a vendégektől szetezt,em erről
tudomást. Valóban emelnem kell az átakat, meft
minden élelmiszer drágu1, de az arányokban
óriási tévedés van. október elején fogok árat
emelni, do az valószínűLeg a 2O %-ot nem ha-
1adja meg.

lvért emel árat, mert maszek lett?
- Nem. Az átemeléseket kell követnem, hogy ne
legyekveszteséges.Jelenleg82,50Fttérítést
f iáet egy diák. Ezért napi háromszori étkezést
kap.

Kap-e állami támogatást az étkeztetéshez?
- N". kapok. Ennek ellenére továbbra ís csí-
nálom a napközisek étkeztetését" A jelenlegi
átak mellett nem tudom, hogy nyereséges 1e-
szek-e.

Míú gondol, miért úalálták ki ezt a pletykát?
- Nem tudom pontosan, miért. Tal,án meggondo-
1atlanságbó1, eset1eg irigységbő1,

Köszönöm a tájékoztatást !

Hegedűs Imre
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A csenge l ei Önkornrínyzat 1 992. szept ember
29-én tartotta soros ülését, annelyen fő napi-
rendi pontként megtcírgyal ta és el fogadta a
hel yt Önkéntes Tűzol tó Egyesület beszcímolójcít .
Ebből megtudhattuk, hogy a kö7ségben a tűzvé-
delrul feladatokat az Önkéntes Tűzol tó Egyesü-
let végzt, melynek 22 fő a létszcína. Parancs-
nokuk Géczi József . A nappal i riasztcís jól
megoldot t , az é jszakai kevésbé. ,4 tűzol tóautó
indítcíscíhoz 2 új akkumulcítort vcíscíroltak, mely
szükségszerű vol t . Anyagi tcímogatcíst az Ön-
korruínyzat és a heIyt termelőszövetkezet biz-
tosít " Sajnos a7 Aranyhomok ]IGTSZ két évi tcí-
nogatcís össlegével el van maradva. Ez év első
felében 8 tűzeset vol t a kö7ségben, tnelyhez
mtnden esetben ki tudtak vonulní, legtöbbslör
elsőként . Az Egyesület ruhcízata megfelelő,
gyakorIó öltöny, kinenő ruha, hődlló 7ubbony
és védősisak cíll rendelkezésükre. Az önkor-
nrínyzat Képviselő Testülete hatdro7atban
köszönetét fe jezte ki a tűzvédelni munkcíkban
való cíldozatos tnunkcí jcíért Törköl y Ferenc 

"Szűcs Mihcíly, Agcírdi Ferenc és Forgó Scíndor
önként es tűzol tóknak . Az önkormrínyzat i ül és
foglalkozott ezen alkalommal ls a rendkívüli
szocicílis segélyek kiutaIcíscíval . Sa jnos Csen-
gelén ts egyre több azoknak a fiatalabb gene-
rcícióhoz tartozó csalcídoknak a slcíma, akik aZ
ldősebb, egyedül élők mel let t rcíszorulnak a
szocicíl is tcímogatcísra! A segélyre igénylést
kel l beadni a Polgcírmesteri flivatalba, és az
igényekről mindig a4 önkorruínyzati üIés dönt "

Maxinrílisan 5.0OO Ft segély adható. Eddig az
igények döntő tőbbségét elfogadtuk. A közel-
múltban a Polgcírmesteri Xtvatal 95O szavazó-
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l apot kül döt t szét a l akosscíg körében, nive l
felvetődött, ho7y a hétvégi orvost ügyelet ítt
hetyben legyen. A 253 vlsszaérkezett szava-
zatbót 215 Javasolta a csengelet orvosi ügye-
letet . Ennek atapJcín a testület úsy döntött,
ho7y 1993. janucír 1-|étől ez lehetséges lesz,
Az ülésen beszél8etési szinten felmerült egy
ertngi -csengel ei közös vcíl l al at al apí trísa,, de
ennek jogi vonatkozcísait még ttsztcízni kell,

Juhcísz József
képvt sel ő

A HÓCIPŐ HÍRE

A művelődésí tárca szívén viseli a pedagógusok
},etyzetét, ezért gyökeresen változtat eddigi
bérpolitíkáján, mondotta a tárca szóvivője,
Mint ismereúes, huzamosabb ideje kétezer fo-
rinúos béremelést Ígértek, amit nem teljesí-
tettek. Ezentú| háromezret fognak ígérni.

(ttÓclpő 1992. Ix. 17.)

A CSENGELE NÉV EREDETÉRŐL

Első írásos előfordulása 1,423-bőI ismert Gen-
gel Teleke formában. Török, közelebbrő1 kun
eredetű, s feltehető értelme 'erdős, (tüskés)
bozótos'. Töve etimológiaitag azonos az an-
gol-német közvetítéssel hozzánk került dzsun-
gel előzményével, a hindi jan§al 'erdő, meg-
múveletlen vídék' főnéwe1. A törökségben való
helynévi ltasználathoz 1ásd a kazak Öingildi,
az oszmán §engelli és §engilli helyneveket.
("Kiss Lajosz Főtdtajzi nevek etimológiai sző-
táta atapján)
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KRóNIKA

(0:1)
1992. szeptember 13.
CSENGELE - ALGYŐ l:2
Csengele: Simády Béla, Kiss András (Szőnyi
Imre 70'), Otosházj, László, Vígh Csaba, Gémes
József, Kiss Zsolt (Szécsényi AttíIa 7O'), dr.
Szigeti Zsolt (Pigníczki Tibor 50'), Molnár
Zsolt, Nemes-Nagy Tibor, Muhel Antal.
Edző: Kun-Szabó Tíbor.
A meccsen kb. 150 néző jelent meg. Bodó Mihály
magas színvonalú játékvezetése nrellett két jól
felkészített csapat rla1y taktikai csatát vi-
vott. Nemes-Nagy 1l-es rugását a 60. percben a
kapufa hátította. Boldizsát Zoltánt (Algyő) a
73. percben szándékos utánrugásért kiállítot-
ták. Végü1 a 92. percben tőtt góllal nyert a
vendégcsapat. A cseneC_l§i csapat óvást nyúj-
tott be Boldizsát ZoI!áh jogosulatlan játéka
miatt ( időközben elutasítva).
Gőlszetzőkz Nemes-Nagy (88' ),(40') és Dobos (92').

1992. szeptember 20.
BAKTÓ-SZILÁNK - CSENGELE 3|6 (2:4)
Csengele: Simády Béla (Szabó Tibor 50'), Guba
János, Kiss András, Gémes József, Molnár
Zsolt, df. Szigeti Zsolt, Orosházi László,
Vígh Csaba, Szécsényi Attila, Kun-Szabó Tibor,
Muhel Antal.
Edző: Kun-Szabó Tibor.
Mintegy 150 néző volt kíváncsí a meccsre. A
tartalékos Csengele gólzáporos meccsen ma3a-
bíztos győzelmet aratott. A játékot Marenecz
József vezette (jól).
GóIszetzők: Miksi (2), Voszprémí,
Orosházi (4), Muhel, Yígh.

illetve vass

i 1 1etve
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1992. szeptember 27.
CSENGELE - BoRDÁNY 8:1 (azt)
Csengele: Símády BéIa (Szabó Tibor 46'), Kiss
András, Orosházi LászIó, Gémes József, Molnár
Zsolt, Nemes-Nagy Tibor, Yígh Csaba, Azucki
Lászlő, Czeigerschmidt Sándor (Szécsényi At-
tila 46'), Muhe1 Antal (Kiss Zsolt 55').
Edző: Kun-Szabó Tibor.
Nem volt egy súlycsoportban a két csapat.
Ilyen arányban és teljesen megérdemelten hazai
győzetem született.
GóIszetzőkz Szécsényi (2), Oroshází, Azucki,
Molnár, Muhel, Czeigerschmidt, Farkas (öngól ),
illetve Nagy.

Kun-Szabó Tibor

TovÁBBI mÉnrőzÉsBx

1992. október 1l-én
Csengele - Ópuszú aszer

1992. október 18-án
Áttatt.Főiskola - Csengele

1992. október 25-én
Csengele - Ságvári I§K

1992. október 31-én
Baktó Metáll - Csengele

X992. november 3-án
Csengele - Sándorfalva II.



Hajrá Csengele !

HínnETÉsEK
A Polgárőr Csoport és Juhász Anett közműv,
előadó lgg2. október 3O-án 19 órátóI Szüreti
báIat tendez a Tornateremben. Fellép a tv-bő1
ismert DEFEKT duó. A zenét a nyátlőrincí NOMÁD

zenekat szolgáttatja. Jegyek 1992, október
26-ig vásárolhatók Gémes Erzsébetnél (Május 1,

u. 52.\ és Juhász Anettnál (telefon: 386-091),

Minden típusú szivattyú javítását és
tását vállalom.

ferúj í-

Dénes Bal-ázs kisíparos
6165 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefonz (06-62) 386-017
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Kisteleken a Kossuth u. 125. szám atatt meg-
nyitottam karosszérialakatos és autófényező
műhelyemet. Xz Átlami Biztosító részére te1-
3eskö}ű gépjármű kátfelvételi ügyintézést
iegzet< lnétköznap I3-I7, szombat 8-12 őta kö-
zöttí időben.

csáki László

'(

SIMSON kípufogók
valamint ETZ-I50
kipufogók a bolti
gyáttónáI z

és egyébb SIMSON alkatrészek,
és ETZ-L9I motorkerékpátokhoz
árnáI olcsóbban kaphatók a

Yatga Mihály lakatosmesterné 1

Kistelek, Tanya 345.
Telefon. 386-1,9I

A csengelei vasútállomás nelletti Italboltba
szombatonként zenés vacsorára várom kedves
vendégeimet.
I rányár: 150, - Ft.

Pigniczki Imre
izletvezető

ffi;;;il;ffi;T;; " =T; 
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Kiadja: Csengelei Polgátőt Csoport
Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztő: Molnár Mihály
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u, 11,

Sokszorosítja, Általános Iskola, Csengele
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