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SZENT IMRE, A "LILIoMos KIRÁLYrI"

November 5-én ünnepeljük, ez kápolnánk búcsú-
napja. "Szent Imre herceg Magyarország éke"
Szónt István király gyermeke, 1007-ben szü-
1etett. Nevelője Szent Gellért bencés szeíze_
tes volt , aki később Csanád megye (a mi egy-
házmegyénk) első püspöke 1ett, Imre keményen
tanuli, tudott magyarul , latinul és németü1.
Mélyen vallásos éIel,et él,t, sokat vírrasztott
és imádkozott, gyakorolta a felebatáti szefe_
tetet. Nem tartott a lakmározó és dorbézoló
barátokkal. Ő volt annak a magyat seregnek a"

vezéte, ameíy a betolakodó német császár ka-
tonáit Győtné1 megverte, Legfontosabbnak a
kötelességtetjesítéstésapjaintelmeineka
megvalós i7asat tattotta. Magyarotszág trón-
örótöse volt, apja már fia megkoronázásáta
készült 1031-ben. Ekkor egy vadászaton a vad-
kan halálra sebezte. A,24 éves ifjú nem ült a
királyí trónra, de az Isten égi trónusra
emelte. Legendákban maradtak fenn a csodák,
melyek vele, illetve áItala történtek. Például
"Szent Imre hét csókja". Gyermek volt nég a
herceg,mikorabencésszetzeteseketnem
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egyenlően köszöntötte. Mór
kapta a legtöbb csókot,
- Mi a"z oka a megkülön-
böztetésnek? - kérdezte a
ki rály 

"

- Mór a legszentebb a ba-
rátok között| - váIaszolta
a herceg. Valóban Mór
szent 1ett, mint pécsí
püspök a jelenlegi szé-
kesegyház felépítése is az
ő nevéhez fűződik.

Veszprémben a közel-
múltban tárták fe1 szent
Imre kápolnáj ának romjait .

Oda járt imádkozní, ott
tett szüzességi fogada1-
mat. L szűzanya elfogadta
ezt az á|dozatot. Ezt a

Szt. Imre szobra jelenetet ábtázoló festmé-
o csengelei kd- nyek közül egy a csengelei

polncíban plébánián is láth.ató.
Írőkat, költőket ihle-

tett meg Imre herceg éIete. "Fiúk, megvan-e
bennetek Szent Imre szelleme? Szivetek trónu-
sán ül-e Imre herceg imádságos lelkülete és
tisztaságszetetete?" (Li1iomos kitáIyfi című
színdatabból ).

Cserjési Sándor A veszprémi várban címmel
ír Szent Imréről:
" {. . . ) Veszprém felett zúgnak a harangok,
Betöltve mínden szent helyet,
Hol a 1iliomos herceg lelke virraszt
A küzdő magyat nép felett.

Szent Imre szelleme felettünk lebeg,
Átritatot árasztva szét.,
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A magyar ifjakat vátja, hogy kövessék
S negfog ják tiszt,a, szent kezét.

Nincs veszéíy, ha őt követjük,
Nem ér baj, ha ő vezet;
szeressük őt tiszta szivből,
Hisz rninket ő így szeret

Lelke az égben, de a teste itt van
Földünk őtzi drága hamvaít;
Haló porában is inti-óvja
A szebb jövő magyatjait."

Frányó Károlyné

TlSZTELT }LVASÓK|

Nagy örömünkre s7olgcíl , hogy a vcírakozcíson
felüli az érdeklődés a Csengelei Krónika
trcínt . Többen jele7ték, hogy nehezen tudnak
hozzcíjutni, pedig a 3. szrímtól havi 2OO pél-
dcínyt jel entetünk tneg. Sa jnos a Pol gcírőr Cso-
port több pénzt az ú jscígra neln tud cildozni,
így több példcínyt sem tudunk készíttetni. Akik
némi anyagi cíl dozatot ís vcíl lalnak a laphoz
Jutcís érdekében, azoknak új nódszerí vezetünk
be 1993. janucír jdtól . Ennek az a lényege, hogy
akik vcíl lal jcík, hogy egy példcíny egy évi elő-
dl l í tcísi kől tségével ( 24O rt ) tcímogat jcík cso-
portunkat, azok egés7 évben biztosan hozzcí-
jutnak a Csengelei Krónikcíhoz. |lli a teendő:
1992. év végéig a trímogatcis össlegét Gémes
Erzsébetnél (ltlcíjus 7. u. 52.) bef tzetni, majd
ninden hónap lo-e kőrül a lapot ott cítvenni.
Csak ennyi és így garantcíl tan negkap jcík ked-
venc lapíukat!

Pol gcírőr Csoport
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rÉr ÉvBs e por,cÁnőR csopoRr

A Csengelei Polgárőr Csoport l99O. november
18-án alakult neg 10 fővel. A,z egyesület rét-
rehozását Hell István kezdeményezte. Az ala-
kuló gyűlésen a csoport vezetőjének Kucsora
Pétert, helyettesének pedig Kun-Szabó Tibort
választották meg. A Csongrád Megyei Bíróság
1990. december 1-én 444. sorszám alatt vette
nyilvántartásba az al<kor még Csengelei Polgári
Önvédelni Csoport nevű társulaúot. Már az
alakulást követő hónapban tudtunk eredményt
felmutatni. A falu központjában lévő élelmi-
szer bolú betörésekor kikészítetú árukat a
betörők már nem tudúák elvinní, mert közben a
bűncseleknényt felfedtük. l99l. nájus 5-én a
Polgári Önvédelm1 Csoport Polgárőr Csoportra
változtatta nevét, igazodra az országosan el-
terjedt elnevezéshez. Első közgyű|ésünket
l99l. júrius 2O-án tartottuk. Bzen beszámolt a
csoport vezetősége az eddig végzett munkáról,
majd községünk polgármestere mondott elismerő
szavakat a csoport úevékenységéről. Három tag
kapott tárgyjutalmat: Kopasz Jőzsef, Hegedűs
Imre és Bangó Péter. A közgyűlésen újjá vá-
lasztották a csoport vezetését. A csoport ve-
zetője Kucsora Péter maradt, helyettese Hege*
dűs Imre , a t itkár Molnár Miháry let t. A
közgyűlésig létszánunk 18 főre emelkedett,
pedig közben 4 személy ki is lépett. 199l.
november 4-i gyűrésen a csoport egyhangúlag
úgy döntötí, hogy csatlakozik az Országos
Polgárőr Szövetséghez. A következő kőzgyűlé-
sünkeú 1992. június 19-én tartottuk meg. Oda-
adő szolgálat ellátásáért tárgyjutalmat kapott
Kopasz József, Hegedűs Imre, Bangó Péter, Pö-
lös Sándor és Bacsa István. A közgyülés az
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addigi vezetést megerősítette tisztségében"
1992. júllus 18-án az országban elsőként
Polgárőr Napot rendeztünk. A versenyt Magyari
Béla, az Országos Polgárőr Szövetség Csongrád
megyei elnöke nyltotta meg. A vetélkedőn 10
település csapata vet t részt. A napot heli-
kopteres sétarepülés és karaúe bemutató szí-
nesítette. Zárásként hajnalig tartó utcabálat
rendeztünk. llz első helyezést a mi csapatunk
szerezte meg J ászszent lászló és Petőf iszál lás
előtt. A tervek szerint a Polgárőr Napot min-
den évben megrendezzűk.

A csoport alakulásától kezdve, a bűnmege-
|őzésí tevékenysége mellett, részt r-esz a falu
kultúrális életében. 1991. nájusától bálakat
rendezünk, melyeken örömünkre a lakosság egyre
nagyobb számban loesz részt. t992. augusztusá-
tól községünk írásos tájékoztatására negje-
lentetjük a Csengelei Krónika című havilapot.
Bz már a negyedik szám, melyet kezében tart.
1992. október 4-én megalakult a csengelei
Polgárőr Band sza|onzenekar, melynek tagjai:
Csákí Zoltán (billentyűsök, ének), Varga
Lász|ő (dob) , Géczí Csaba (szórógitár), Szen-
lák Norbert (billentyűsök) és a zenekar yeze-
tő, Kucsora Péter (szaxofon). A zenekar 1993.
Júniusától kíván teljes létszámmal és a fenti-
ekben felsorolt hangszer repertoárral működ-
ni. Először bálakon játszunk, majd megfelelő
gyakorlatszerzés után lakodalmakat is válla-
lunk, ha a lakosság igényli.

Meg kell emlékeznünk arról is, hogy a
csengelei Önkormányzat erkölcsi és anyagí tá-
nogatást ad számunkra. Előbb havi 2.oOO Ft,
najd 1992. januárj átó| havi 5. OOO Ft támoga-
tást ad a gépkocsihasználat kiadásainak meg-
térítésére. Ezen kívül az Önkormányzat teljes



A csoport tagjai a nrísodik évfordulón

egészében magára vállalta 2 db CB-rádió
beszerzésl költségét. Köszönjük a támogásí!

Az Önkormányzaton kívül több helyi kisipa-
ros ls támogatja csoportunkat, f€lísmerve te-
vékenységünk Jelentőségét. Nekik is elimerés
jár ezért!

A magam és társaim nevében
csoporíunk sokrétű munkájával
szolgál a csengelei polgároknak!

remélem, hogy
megelégedésére

kucsora péter
csopor tvezető



A POLGÁRŐR

Apró János
Árvai kálmán
Bacsa István
Bangó Péúer
Gilicze Isúván
Hegedűs Imre
Hegedűs Rudolf
Hegedűs Sándor
Kopasz Jőzsef
Kormányos Imre
Kővágó Anúal
Kővágó Pál
kucsora péter
Kun-Szabó József
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CSOPORT TAGJAINAK NÉVSORA

Kun-Szabó Tibor
Magony Antal
Magony Tibor
Martus István
Molnár Mihály
Pigniczki Tíbor
Sági Isúván
pölös sándor
Tóth György
Törköly Isúván
Turesán Antal
Vígh Atúíla
Vígh Péter
vörös Rudolf

Nő Átt.etetkor

ÖNCYILKOSOK FALUJA VAGYIJNK?

Magyarország világelső az öngyilkosságot el-
követőket számitva. De Csengele sem "szégyen-
kezhet" z 1986-ban az otszágos átlag 5,5 sze-
resét produkálta. Nézzük az utóbbi évek csen-
gelei stat isztiká ját:
Év Öngyi l k . szcírua Férf i
1 982
1983 2
1984 3
1985 1

1986 6
1987 2
1988 4
1989 3
1990 l
1991 2
1992 1

Összesen: 26

123
57 ,5

1 47,6
41

150
1 42,5

5o
1 31 ,3

39
48,5
26

5 44,7

2
2
1

5
1

4
2
1

2
1

21
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A katolikus egyház egy időben súlyos bűnnek
tekintette az öngyilkosságot. Az ezt elkövető
személy nem részesülhetett egyházi temetésben,
nem temették el a temető területén. Mi jelen*
íeg az egyház álláspontja az öngyilkosságró1?

Menyhárt András, Csengele plébánosa:

- Az öngyilkosságot továbbra ís súlyos bűnnek
tartjuk. A tizpatancsolat V. pafancsa: Ne ölj!
Ez nemcsak mások életéte, hanem a sajátra is
vonatkozik. Isten teremtette az embert, Isten
kezében van minden ember élete. senki sem
rendelkezhet élete felett. Az újabb felfogás
szerint az öngyilkos cselekménye elkövetésekor
níncs beszámítható állapotban, nem tudja, hogy
mít csiná1 . Ezért ma már egyítází temetésben
részesülhet. Az öngyilkosság egyík jelentős
oka a tét értelmetlensége. Ebbe besegít az
alkohol fogyasztása, a sok munka, a kilátás-
taIan családi éIet. A vallását rendszeresen
gyakorló ember tudja, hogy bármilyen remény-
telen helyzetben van, Isten nem l:.agyja e1.
Ilyen személyek nem is követnek el öngyilkos-
ságot. A problematikus emberekke1 többször
kellene találkoznunk, meft az egyház tud íaj-
tuk segíteni.

(Molnár Mihály )

( A következő számban dr. Yarga Ferenc ofvos
véleményét közöljÍJk az öngyilkosságokró1. )
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Bes2élgetés Bi tó Jó7seffel , Csengele vol t
l|SZtlP-t i tkcírcíval

Ön több mint 10 évig 7gazgatő*helyettes volt
az Általános Iskolában, naJd fegyelmileg le-
vál tot t ák.
- Ez tévedés, ellenem ugyan indult fegyelmi
eljárás, de azt megszüntették. Én önként
mondtam 1e. Ha probléma lett volna velem, ak-
kor nem jelöltek volna új igazgatónak. Egyéb-
ként ezt sem vállaltam. A tévedés alapja az
lehet, hogy az Általános Iskolában 1990*ben
volt egy pénzűgyi vizsgáLat, melynek sotán
felvetették, hogy a kisele jtezett tátgyak nem
lettek megsemmisítve, hanem értékesítésre ke-
rültek. A kíselejtezett fotelokból a vejem is
vásárolt. De mive1 szabályszegést nem követtem
o1, í8y a fegyelmi eljárást megszüntették e1-
1enem.
Ma szokás arra hivatkozni, hogy azért lett
valaki MSZMP-úag, mert fé|revezették, megúé-
veszteú úék.
- Engem nem tévesztettek il€§l tudtam hogy hová
lépek be. Míkor pátttag lettem, már 45 éves
voltam, így nehéz is 1ett volna engem félre-
vezetni. Ma már sok mindent másképp 1átok én
is, de vállalom azt az időszakot, amikor
pátttitkát voltam"
Weggyőződésből leút tagja az MSZMP-nek?

1961-ben kerültem Csengeléte tanitónak, majd
l979-ben az Általános Iskolában igazgatő-he-
lyettes lettem. Ebben a tisztségben már illett
párttagnak lenní. Nagy unszolásra végü1 is
l979-ben pátttag 1ettem. Megjegyzem, hogy
apámat kuláknak minősítették, apósom pedig
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csendőr volt" E1 1ehet képzelni, hogy ilyen
háttétrtet milyen meggyőződésem volt. Én kü-
lönbséget teszek a pátttag és a kommunista
kőzőtt. Én párttag voltam. 1981-ben a korábbi
pátttitkár lemondott és egy olyan embert ke-
restek helyette, aki nem akar áttani a többi-
eknek. Véleményem szerint nem csalatkoztak
bennem. A pátttítkárság részemre csak teher
volt, mert a szabadidőm rovására és ingyen
kellett végezni. Sok szélmalomharcot vívtam a
felsőbb pártdöntésekke1 .

Mi a véleménye a szocializmusról?
- A történelem egy szeíencsétlen kísérletének
tartom. A bolsevík típusú kommunizmusnak nincs
jövője. Más kommunista elmélet pedig nincs
jelenleg.
TagJa-e mosú valamelyik pártnak?
- Mióta 1989-ben az MSZMP szétszakadt, azóta
nem vagyok egyetlen pártnak sem tagja. A két
utódpárt közü1 az MSZP a szinpatíkusabb a 1i-
beralizmusával. A többi pártok közü1 a Ke-
teszténydemokrata Néppártot étzem közeláIlónak
hozzám, pedig az kicsi pátt.
ön vallásos ember?

Igen, do nem túlzottan. Hiszek Istenben, de
nem vagyok bigott vallásos.
Mí a véleménye Kádár Jánosról?
- Ő "gy nagyon jóhiszemű ember volt, de a
kötnyezete nem biztos, hogy az volt. A gazda-
sági bajok miatt már 1,979. előtt indokoltak
lettek volna az áremelések, do megítélésem
szerint ezt ő nem engedte. Féltette az élet-
színvonalunkat. Kádát egy népbatát politikus
volt.
Köszönöm a beszélgetésú !

(-r *ry)
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EGÉszsÉGücyI Hínrx

I.

1992. október l-jétől a gépjátmű alkalmas-
sági vizsgáIatokat a háziorvosok végzik, ki-
véve ahivatásosokét, akiknek Szegedre kel1
menni az územegészségügyi szakrendelésre. Jó
hír, hogy előreláthatólag úovember 1-től az I.
számú ofvosi rendelőben is végzik a hivatásos
gépkocsivezetők alkalmassági vizsgálatát (ü-
zemorvosok továbbra is végezhetik ezt, és a
konzervgyát űzemorvosi teendőit az I. számú
rendelő lát ja eI).

A vi zsgálatoktroz kérem, bozzák magukkal aszenélyi igazolványukat és a jogosítványukat.
Csekket az orvostól kapnak. A vizsgáIat diját
a helyi postán kel1 befizetni, a feladóvevényt
pedíg az orvosnak visszavinni.

A vizsgálatok di ja:
I. csoport: 40 éves kor alatt

4a-6O év kőzött
60-70 év között
7O év felett

I I. csoport (hivatásosok):
45 év alatt
45-60 év között
60 év felett

1.000 Ft
600 Ft
400 Ft
300 Ft

600 Ft
400 Ft
300 Ft

II.

Közvéleménykutatás, majd a képviselő tes-
tület döntése alapján jövőre a helyi hétvégi
ofvosi ügyelet megszervezésére lesz lehetőség.
A lakosság tészétő| ugyanilyen igény merült
fe1 a gyógyszertáti ügyeletet illetően, il-letve sokan úgy vélekedtek, akkor igénylik a
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helyí orvosi ügyeletet, ha azzal együtt gyógy-
szettáti ügyelet is lesz. Nos úgy néz ki, hogy
nem lesz. Szó esett bizonyos "készenléti cso-
magtóI" - az orvosnak összeállítandó, hogy
majd abbó1 válasszanak gyógyszett az őket
felkereső betegeknek. Hozzáteszem, hogy
készenléti győgyszerek éjjel-nappal rendelke-
zésre állnak, hétvégeken pedig áltaLában
nemcsak sürgősségí, hanem éppen egyéb beteg-
ségekben megbetegedők szoktak jelentkezni.

Nem elég, hogy az orvosok - ha bevezetik az
új rendszert 12 napot fognak egyfolytában
dolgozn7 és csak utána pihenhetnek kettőt (nem
beszélve a szabadságok idejéről ) , ínég gyógy-
szer elszámolással és készpénz kezelésse1 is
foglalkozzanak? Hogyan? Mikor? Mennyivel?

Mindenesetre előre is kérem a kedves be-
tegeinket, hogy ebben az új ügyeleti rend*
szerben hétvégén csak olyan betegséggel ke-
ressenek fe1, amelyek gyógyításához éppen Lesz
győgyszet a készletben, de még véletlenü1 sem
legyenek éppen aíía a gyógyszeííe étzékenyek,
bítJák szedni, mert ha nem hát akkor marad
a kísteleki ügyeletes gyógyszettár. (Ugye még
viccnek is rossz? Pedig hát )

Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok!

Rényiné dr. Torontáli Renáta
családorvos

CÍUSZÓ A RÉVAI LEXIKONBÓL

Csengele, Szegedhez tartozó puszta Csongrád
vármegyében, ( rsoo ) 1831 1akos; vasúti megál-
1ó.
(Révai Nagy Lexikona, Budapest I9l2)
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FOCI KRÓNIKA

t992. október 11.
CSENGELE - ÓpuszrAszER 3:0 (1:0)
Csengele: Szabó, Szécsényi, Kiss, Orosházi,
Molnár (Bencsik 85'), df. Szigeti (Szőnyi
75'), Nemes-Nagy, Vígh, Azucki, Pigniczki,
Muhel.
Első félidő 38. percében Muhe1 jobboldali be-
adását Vígh a 11-es pontról bombázta a kapuba.
44. percben Kecskeméti Jánost (Ópusztaszer)
szándékos szabálytalanságétt kiálIították. A
második félidőben, a 65. percben Muhe1 szög-
letét Molnár bólintotta az ópusztaszerí kapu-
ba. A, 70" percben Muhe1 faképnéI hagyta Ópusz-
taszet védelmét és a kapus mellett begurította
a harmadik hazai gólt" Csengele tészérőI
számtalan gólheIyzet maradt kihasználat lanul.
Jók: Szécsényi (a mezőny legjobbja), Kiss,
Oroshází, Molnár, illetve Fülöp és Gulyás.

1992. október 18.
Árr,q,rrnNrÉszTÉsI FőISK. - CSENGELE 6z3 (2.2)
Csengele: Szabó, Szécsényi, Kiss, Orosházi,
Molnár, df. Szigeti (Szőnyi 70'), Nemes-Nagy,
Vígh , Pigníczki (Csókási T. 75' ),Azucki,Muhel.
A két kapus kőzőtti különbség döntött a 1e1-
kes hazaiak javáta. Csengele játékosai 5 m-ről
sem tudtak az üres kapuba betalálni. Így fájó,
de nem megérdemelt vereséget szenvedtek. Mol-
nátt a 7O. percben szövegelés miatt kiállí-
tották.
Gólszerzőkz Gomez (2), Papp {2), Vitkó, Buko-
veczki, illetve Azucki (2), Nemes-Nagy.

Kun-Szabó Tibor
ed,ző
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rözrÁnsesÁc nur:Ás

Kőztársaságunk kikiáItása alkalmából októ-
ber 22-én délután futást szetvezett a"z önkor-
mányzat 3 munkatársa: Árvai Kálmánné, Juhász
Anett és Kovácsné Laczkó Magdolna. Az útvonal
a következő volt: eqy kör a focipályán, majd
Kossuth utca, Petőfi utca, Felszabadulás utca
és Lehel utca.

A résztvevők száma sajnos nagyon kevés
volt. Ezt az időjátásta is ráfoghatjuk, de a
legnagyobb igaszság az, hogy lusta ez a mi
falunk. Kb. 30 diák és 4 felnőtt (Rényiné dr.
Torontálí Renáta, Rényi LászIó, Törköly Péter
és Árvai Kálmánné) futotta végig az előítt
2OOO m-es távot. A résztvevők szendvicset és
forró citromos teát fogyaszthattak.

(Árvai Kálrnánné )

"SZERETNÉ\\4 EZT A TESPEDTSÉGET FELKAVARNI. . "
Beszétgetés Juhcisz Anettal , a Polgrírmesteri

fl ivat al közműve l ődési e l őadó jcíval

Hogyan kerültél ebbe a beosztásba?
- Az elődöm sorkatonai szolgátatra vonult be
egy évre és addig helyettesíteni ke11. Eleinte
nem akartam vállalni ezt a munkát, de végü1 ís
Borbély József jegyző unszolására beadtam a
derekam.,l,z Önkotmányzat pedig áldását adta rá.
Volt násik Jelentkező is?
- Hallonásból tudom, hogy Heim Tamást is je-
1ölték erre a posztta, de nem tudom miért en-
gem választottak.
Főárlásban végzed ezt a munkát?
- Nem, csak másodállásban. Korábbi munkahelye-
met nem hagyhattam ott, mert az egy év eltel-
téve1 nem lett volna munkahelyem. Ilavi 8.000
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Ft fizetést kapok, ami a,z
6.000 Ft-ot jelent.

adó 1evonása után

lllik az elképzeléseid a közművelődés terén?
Terveim szerínt havonta a felnőtteknek

szítlházlátogatást , a gyermekeknek bábsz ittház-
látogatást szetvezek. Elgondolásom szerínt a
régí pátttlázban ideiglenes kultúrcentrumot
rendeznék be, ahol műholdvevő berendezés, vi-
deó és biliárdasztal szolgálná a kikapcsoló-
dást. Eht.ez nem kis pénz szükséges, nem tudom,
hogy a Polgármesteri llivatal áldoz-e tá. Május
l-jén újra meg kívánom rendezni a majálist,
aminek ez évben nagy sikere volt. Ha elkészül
a tornaterem, akkor ott karate oktatást ren-
deznék.
Ezeket a feladatokat egyedül nem lehet meg-
esinálni. Kik segítenek a munkádban?
- Egyenlőre csak a jegyző úrtól kapok támoga-
tást! Ezenkívűl a rendezvények 1ebonyolításá-
ban segít a Polgátőt Csoport. Velük közösen
rendeztem a szüreti bálat.
Megbízásod csak egy évre szól! Nem egyszerűbb
lett volna ezt az időú csendben elbliccelned
és a fi-zetést felvenni?
- Egyszerűbb lenne, de tisztességtelen. Én
szívesen csinálom ezt a munkát. Ugyan sok
időmet elveszi, de örülök a sikereknek. Sze-
retném ezt a tespedtséget felkavarni, ami
Csengelén van!
sok sikerú kívánok a munkádhoz!

(M. M. )

EGÉSZSÉGÜCY CSIUCELÉN

Az október 27-én negtartott önkorndny7ati
ülés fő napirendi pont ja a hcíziorvosok beszcí-
moló ja vol t az egés7ségügyi alapel tcítcísról .
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Ezen a. két hcíziorvoson kívűl még részt vet t
dr. Zombort Gcíbor főorvos, a. kistelekí Rende-
lőlntézet vezetőJe, valamlnt dr. Eunyadi I l-
dikó tiszí t főorvos S7egedről .

flcíztorvosaink elmondtcík, hogy a.Z orvosvrí-
lasztcís utcín most már létre jöhet az igazi hcízi
gondopís, Qmely nencsak a gyógyítcíst, cípolcíst,
hanem a megelőzést is szolgcíl ja. Ezt segítik a
s7ol gcílat i gépkocsik ls. SZerencsésen alakul t
a betegek orvosvcítasztcísi arcínya, mert nindkét
orvosnak hasonló szcímú betege van. t7sy gondo-
lom ez arra is utal, hogy mi betegek meg va-
gyunk velük elégedve.

Varga doktor úr panaszolta, hogy a. kiste-
leki Rendetőintézetben a. reumatológiai, a fül-
orr-gégészet i , val anint az ideggyógycíszat t
rendelésen sokat kel l vcírakozni a betegeknek.
Zombori főorvos úr vcílaszcíban elisnerte a je-
lentegi probténríkat , na jd tsmertet te jővőbeni
terveiket a jobb ellcítós érdekében. Elnondta,
ho?y a fül -orr-gégészet l rende l és részmunkai -
dőben folytk. 1993. elejére van kilcítcís, hogy
a doktornő főmunkaviszonyban lcíssa el a. be-
tegeket . Reumatológiai vi lsgcílatokra ís '93-
ban remélnek Javulcíst. Elmondta lnég, hogy a.

Rende l ő i nt ézet et szcími t ógépes nyi l vcínt ar tcíssal
lcít jcík el, ani szintén javulcíst erednénye7.
Esy labor eredményérí neru kell majd betnenni
Kistelekre, hanen telefonon lekérheti a hcizi-
orvos.

Dr. flunyadi I ldikó tisztifőorvos asszony
elnondta, ho7y ekkora beteg létszcítnnal , ami
Csengelén jut egy orvosra, az orvos megélhe-
tése btztosított lesz tovcíbbra is, Ugyanis
nencsak a mennyiségi syósyítcisért, hanem a
minőségért is f ilet a Tcírsadalom Biztosítcís. A
ni orvosa.tnk rendelő je is eI lesz lcítva szd-
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mítógéppel , valaruint a I I. szcíruú rendelőben lslesz EKG készülék.
Torontcíl t doktornő beszcímoIó jcíban eImondta,

nagyon Jól érzi magcít csengelén, szeret t t télni és dolgozni csalcíd jcíval együt t és to-vcíbbra is itt akar 7yó7yítani.A hétvégi orvosi ügyel et l ét rehozciscítCsengelén a képviseIő-testület újra fogjatcírgyalnt " mtvel a Ktstelekrőt kapo'tt pénz iemelég az ügyelet finanslírozcíscíra, a.z Önkor-
mríny7atnak pedig külön pénzébe kerülne. GondClz is, hogy a gyógyszertcíri ügyelet netn neT-oldot t Csengelén, ísy az ú jabb pénzkiadcís
nagyon meggondolandó. Eiríba Iesz orvos, ha
S!ógyszerért el kel I menni _

Edt ennyi t a falu egéslségügyéről . Ehhez
kívcínom mé8, ho?y orvosaink is -asszefogcíssal
karöl tve tegyenek meg mindent, maradjon Csen-gelének két orvosa..

FogIalkozot t tnég a Testület e?y visszatérő
l akcísépí t ési -kő l csön t gény t és"e7 . A korcíbbidöntésí felüIvi zsgcíl tuk, és 50.0OO Ft kamat-
mentes köIcsőnt szavazíunk me? a kérelnezőnek.
Az Ónkornríny7at a falugyűlés laaport jcít a no-vetnberi ülésen hatcírozza. me?.

Törköly Péíer
képvi se l ő

DR. VARGA FERENC: CSENGELE TÖRTÉNETE I.

Csengele a Nagy-Alföld központi helyén te-rü1 el. Itt éveztedekkel ezetőtt tengór hul-Lámzott. Az Alföld símasága a tenger feltöl-tődésének a következménye. Furcsán hangzik, detörténetünk legrégebbi emlékei a melÓgvizek,az olaj és a gáz, ami alattunk van. Ki gondol-
f,á, hogy az a metángáz, ami a 40-5O **.i nof-
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tonkutakból jön, a valaha éIt tengerí éLőIé-
nyek bomlásának következménye.

Területünk elnevezése nem helységet, vagy
valahová tattozást jelent. Nem is volt falu
ezen a területen 1950. el,őtt. A 1egrégebbi
emlékeínk a két templomromunk, amelyből az e*
gyik az alsó-csengelei az alaprajzát illetően
most is megtekinthető. Templomhalmon ís volt
egy templomrom. Azt a romot hívták
felsó-csengeleí templomnak, illetve templom-
romnak. Ezek a templomok a honfoglalás után
léttejött pásztotkodás emlékei . Az Alsó-Csen-
gelén, más néven Bogár-tanya (LászIó István
Tanya 662. szám) mellett település nyomait
fedezték fel a muzeológusok. Az 1976-os ása-
tások szatmata-kori 1eleteket is felszínre
hoztak. A templom körüli temetkezés azt bizo-
nyít ja, hogy az itt étő emberek katolikusok
voltak. Azt megmondaní, hogy valamelyik magyar
tőtzsttőz tattozó, tr.agy kun telepes sírját
bontották fel, pontosan nem hatátozhatő meg,
mert antropológiai vizsgálatokat nem végeztek.
A talált 1eletek pedig nem jellemzőek. A
templomok építésének kezdete a XI-XII. szá-
zadra tehető. A sírok nagy tésze a XIII-XIV.
századi.

Áz első írásbeli enlék, amiben megjelent
Csengele elnevezése, 1,493-bő1 való, amíkor
területünk a halasi kun*székhez tattozott.
"Reliqam dimídietatem ípsius Kempeth a" parte
occidentali ad Chengele extendente". Ez a
szöveg magyarul azt jelenti, hogy "Magának
Kempethnek (Körnpöc) többí fele a nyugati tész
felő1 Csengele felé terjed".

( folytatása következik )



19

LEsZ-B MoDERN FoGoRvosI KÉszütÉxü}rrz

Több betegem azt kérúe, hogy rágó fogalkhoz
olyan tömésú tegyünk, ami nem látszik, mert
hallottak az amalgám tömés káros voltáról,
illeúve elavultságáról. Sajnos erre csak azt
tudom válaszolni, hogy nincs megfelelő gépünk,
mivel efaJta tömésekhez szükségeltetik egy
fénykezelő egység, amlre viszont nincs pénz.

Bz évben megkeresett az L & L eég üzleúkö-
tője (mivel vásárrójuk vagyok), hogy október-
től november 3O-ig akciót hírdeúnek az un.
VISILUX-2 lámpára, ami azt jelenti, hogy
75.0OO Ft helyett 50.0OO Ft-ért éríékesítik és
adnak hozzá 10.0OO Fú érúékben tömőanyagot,
ingyen. [igy gondoltam, hogy ezt a kínálkozó
lehetőséget használjuk ki, mível az idén az
Egészségügy cé|támogatásként 550.0OO Ft-ot
kapoú t a községben. Kérésenmel bementem a
Jegyző tjrhoz. Ő azt válaszolta, hogy a két
családi orvossal együt t beszéljük meg az
összeg eloszúását, vagyis nekik mire lenne
szükségük renderőjük fej leszt ésé}oez. Beszéltem
a két családorvossal, akiknek úgy tünt nem
volt kifogása az elképzelés ellen" Hadd je-
gJrezzem meg ítt, miú is jelent a eéltámogatás
összegszerűen: az állam az adott összeg 40
%-át íizeti ki, a 60 %-ot a helyi önkormányzat
adja és idén a 25 % l,F^-t mé8 vísszatérítik.
Önkormányzaúunk itú is, minú az egész ország-
ban anyagi problémákkal küzd és egyenlőre még
hozzájárulási döntés nem született. Mlvel
rendelőnk semmilyen szponzorral nem rendelke-
zÍ-k, a társadalom biztosítás keretei pedig
csak a legszükségesebbeket téríti, Így nem
tehetünk mású, csak reménykedünk.

Dénesné ,1;;,!3'"ií"" =*"tal 
in
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Kisteleken a Kossuth u. t25. szám alatt meg-
nyítottam karosszérialakatos és autófényező
műhelyemet. e,z Átlami Biztosító részéte te1-
jeskörű gépjátmű kárfelvételi ügyintézést
végzek h.étköznap l3-I7, szombat 8-12 őta kö-
zötti ídőben.

Csáki LászIó

SIMSON kípufogók
valamint ETZ-I,SO
kipufogók a bolti
gyáttónál z

és egyébb SIMSON alkatrészek,
és ETZ,ZSI motorkerékpárokhoz
árnál olcsóbban kaphatók a

Yarga Mihály lakatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon: 386-191

Mlnden típusú szivattyú javítását és ferújí-
tását, úovábbá háztájí gépekhez való alkat-
részek gyártását (fogaskerék stb. ) vállalom.

Dénes Ba|ázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u. 3.

Telefonz (06-62) 386-017
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Kiadja: Csengelei Polgárőr Csoport
Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztő: Molnár Mihály
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 11.
Sokszorosítja, Általános Iskola, Csengele
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