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Az öNKÉNTEs TűzoI,rósÁc rönrÉvgtE FALuNKBAN
( I I. rész)

Már az '1961-es tételes eltenőrzésen is
felvetódött egy 8épjármű fecskendő szükséges-
sége, de ez az óhaj csak 1983-ban teljesült.
Az 1983. december 10-én megtartott közgyűlésen
Keresztes József tűzoltó hadnagy, a járási
tűzoltó parancsnokság képviselője gtatulált az
egyesületnek az új kocsifecskendőhöz. Elmondta
azt is, hogy a jármű korábban a kísteleki
Tűzoltó Egyesületé volt, és igen jó műszakí
á1 1apotú.

Az 1984. december 1-jén megtartott kőzgyű-
1ésen Terecskei Sándor parancsnok 1emondott
tísztségétőI. Az új parancsnokot 1985. április
l-jén nevezték ki Géczi József postai kézbe-
sítő személyében. Őt tűzoltőbóL sofon kívűl
őrmesterré léptették elő.

1985-ben elkészűlt az új szertárépület,
melyben oktatási helyiség és fürdő is taIáI-
ható. Ez évben az általános iskolában megszünt
a tűzoltó szakkör, de az 1986*os közgyűlés
szerint már 9 fővel újra megvolt. A szakkört
Yatga László pedagógus vezette. Támogatás
híján a szakkör 1990-ben újra megszünt.

Az 1988-as vizesgyakorlaton az egyesület
II. helyezést étt el.

l992-ben Kordás István, az egyesület elnöke
számolt be az önkornányzat előtt a tűzoltó
munkáról . Ezen elmondta, ltogy az egyesület 22
főve1 működík. A tűzoltáshoz }rőálló ruha és
védősisak á11 rendelkezésükre. Az anyagi e1-
látást az önkormányzat és a helyi tsz bizto-
sítja, bát a tsz két éví támogatás összegével
el" van maradva.

Molnár Mihály
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GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Február 2-án ünnepeljük, az egyház által
nem köte|ezővé tett ünnep. Tárgya a kisded
Jézust Mária a templomban bemutatja, és ott az
agg Símeon próféúa fölismeri benne a megvál-
tót. E napon van a gJreí tyaszentelés ís. Vala-
mikor a római pogányok e napon fáklyás körme-
neteí tartottak az alvirági Pluúo tíszteleté-
re. A keresztények is körmenetet tartotúak
megszentelt gyertyákat víve, de Jézusnak, a
vi lágosságának t Í-sztelet ére.

Könyörögjünk. t7r Jézus Krisztus, ki a mai na-
pon testünk lényegében aZ emberek között meg-
jelentél , ktt szülőid a templomban bemutattak,
akit Simeon, a tiszteletre néltó a88 Szent-
lelked fényétől felvt lcígosí tva fől ismert ,
kar jciba vet t és cíl dot t : engedd kegyesen, hogy
ugyanazon Szent léIek kegyelme cíl tal fölvi lcí-
gosítva és kioktatva iga7cín negismerjünk és
híven szeressünk íéged, kt az At ycíval és
ugyanazon Szentlélekkel egyetemben élsz és
uralkodol , Isten, mindörökkön örőkké, amen.

t
Ima

Barta Lajosné
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DR. VARGA FERENC: CSENGELE TÖRTÉNETE IV.

Az itt élő őtegek még emlékeznek atía, hogy
amikor hajnalban kellett kelni, azétt, hogy
hivatalos dolgaikat, adó, árenda fizetést a.

torony alatt el tudják intézni. A torony a
városháza totnyát jelentette. A puszták afcu-
tatát a futóhomok rregkötésót célzó erdőtele-
pítés változtatta meg. 1805-ben Vedres István,
Szeged város akkori főmérnöke javas1^atára
próbálkoztak fekete nyár, fűz, eper, akác te-
lepítésse1. A jelenlegi csengelei erdőnek ezek
a telepítések képezték az alapját. A további-
akban a szőlőtelepítések és gyünölcsösök o1-
dották meg a futóhomok megkötését. A pusztákat
így Csengele területét is a legeltetés mellett
a té17 takarmány biztosításáta kaszálónak is
lnaszniá,lták mát az 1570-es években is. Ebben az
időben teleltető, szénáztató szállások voltak
ezen a vidéken. A szá|lások körü1 elkezdődött
a szántás-vetés. Ennek következtében ezeket a
száIlásokat a napjainkban is működő tanyák
elődjének 1ehet tekinteni. Az egyéní tulajdonú
kaszátókon szabad földhasznáIat volt érvény-
ben. A szabad földhasznáIat azt jelenti, hogy
a saját területén nemcsak kaszálhatott, hanem
földművelést is folytathatott. A külső 1egelő,
ra1y puszta a város tulajdona volt, ahol min-
denki legeltethette a jószágát, aki megfizette
a fűbért és a pásztott. Íey korabeli térképen
baromjáfás, ménösjárás és birkajárás is ta-
tátható. 1,852-ben kezdődött e1 a közlegető
bérbeadása.

( folytatása következik)
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TISZTELT OLVASÓK!

Nagy örömümkre szolgáI, hogy várakozáson fe-
1üli az étdeklődés a Csengeleí Krónika iránt"
Többen jelezték, hogy nehezen tudnak í,lozzá-
jutni . Ezétt lggg. január Játű bevezettük azt
a módszert, hogy akik egy pédány egy éví elő-
állítási költségéveI (24O Ft) támogatják cso-
portunkat, azok egész évben biztosan bozzá-
jutnak a Csengelei Krónikához. A támogatás
összegét Gémes Erzsébet boltjában (Május 1.
utca 52. ) és az Erdősarki boltban 1ehet befi-
zetnj,o és minden hónap 10-e körül a lapot ott
átvenni. Csak ennyit ke1l tennio és így ga-
tantáltan megkapják kedvenc lapjukat !

Potgátőr Csoport

CSENGELEI REKORDOK

Bűncselekmény: A 1egsúlyosabb bűncselekmény
1988-ban történt. A eyújtogatásnak 9 halottja
volt.

Iskola: A belterületi iskolában kezdődött meg
legkorábban a tanítás, 1896-ban.

Írásos emlék: A Csengele név első ismert itá-
sos előfordulása l493-bóL való, amikor "Chen-
gele" formában egy t'latát leírásban szerepel.
(Az t423-ban előforduló Genge1 Teleke forma
Csengelével való azonossága vitatott. )

liletkor: Legidősebb nő Toldi Mihályné Dobos
Etelka 95 éves. A legmagasabb életkorú férfi
Papp István, aki 90 éves.

(M.M. )
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:IENGELE VADÁSnEAró v,lol,qt

Csengele külterületén a vadószati íogot a
" Móra Ferenc" Vadcísztcírsascíg gyakorol ja, ami t
a magyar cíl lamtól bizonyos ősslegű területbér
kifizetése ellenében kap lneg. Ez a terület
úgynevezett apróvadas terülel, ami annyit je-
lent, hogy a térségben a vadcíl lomríny java-
részét apróvad képezi.

A legnagyobb dl landó nagyvad a terüIeten aZ
őz. A klasszikus nagyvadak (szarvas, vaddisz-
nó, ddm) csak cítvonulóban fordulnak elő. Ki-
tartó vadcíszok azonban ezek közül ls tudnak
olykor egyet-egyet lőnt. Az 1991-es évben 2
vaddisznó és 1 dcínbika esett az cítvonuló vadak
közül. Ezek a vadak a sűrű erdőt és a nyugal-
mat kedvelik. Mindhcíron vad a vadcíszok cíltal
csak "Majsai sarok" néven isnert területen
l et t lőve . Ez a terül et nagy jcíból a Kískun-
majscíval és Kömpöccel hatríros erdős területet
foglal ja magcíba. Át tanaó nagyvad aZ őz, be-
csült adatok alapjcín 150-2OO db lehet belőlük.
valamikor kizcírólag az erdőségek vadfaja volt.
Ma azonban a mezőgazdascígi területeket is
otthoncínak mondhatja. Évente kb. 10 db őzbakot
és kb. ugyanennyi sutcít lőnek ki a vadcíszok.
Kül főldr vadcíszok ríl tal kedvel t vadfa j . 199O-
ben egy német vadcísz ezüstérnes őzbakot lőt t a
vasútcíl lomás környéki lucerncín. AZ őzril lomriny
ninőségében romlcís tapasztal ható aZ 197o-es
évekhez képest. Ennek okaként a tőbb év óta
tartó aszcíly is felróható.

Az apróvadak közül a fcíccín és a nyúl a
legjetentősebb a területen. Egy vadcíszidényben
kb. 150-2OO db fcíccínkakast lőnek a külföldi és
a. hazai vadcíszok. Szcitnuk csökkenőben van.
A mezei nyulat hcílóval és puskcíval i s va-
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dcísszcík. Két egymríst követő évben ís jelentős
eI íérés lehet a szcímukat i t letően. Éta nyúlbóI
kb. 30 db, lőttből kb. 70 db évente a teríték"
vadciszható apróvad még a területen a tőkés
réce. Néhcíny db szokot t esni belőIük" fől eg
télen a nelegvizes kutak környékén"

Jelentős szcímban van úgyneve7ett dúvad is a
területen (szarka, slajkó, dolnrínyos varjú,
róka). Ezek a vadak egés7 évben korlcítozcís
nélkül vadcíszhaíók. ll|érge7éssel " fészket<
szét lővésével is igyekelnek szcímukat csökken-
teni "

Védet t , ri tka cil latokból ls széIes a po-
l et ta. Val aha kedvel t vadcíszzscíkmríny, a fogol y
ma mrír védett. Szcímuk s7erencsére növekszik.
llegtalrílható itt a nagy eszmei értékkel védett
vidra is. A ragado7ó madarak közül az ege-
réslőlyv, a galambcísz hé ja, a hamvas réti hé*
ja, a vörösvércse, a karvaly jól érzi nagcít
ezen ű részen. A borz, mely eredetileg hegy-
vidék lakó ja vol t , szintén megtalcilható. A
felsoroltakon kívűI sok védett énekes madcír ls
él a területen, színesítve mindennapi életün-
ket .

'r"O? ^Izrenc

úr ÁllouÁsrőNör

1992. november 30-án Stan LászIó csengelei
uÁv-arlomásfőnök nyugdíjba vonult. Ő 1g6g-tőI
töltötte be ezt a tisztséget. Utóda a 30 éves
Kubinszki Károly lett, akit egyenlőre 1 évig
bíztak me8, mivel nincsen meg a szükséges is-
kolai végzettsége. A nyugalomba vonultnak
gondtalan pihenést, az új főnőknek pedig sok
sikert kívánunk! (M. M. )
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GYÓGYNÖVÉNYBINK
C I CKAFARK

1eve].ek 2-4 cm szélesek,
többszörösen szárnyaltan
szeldeltek, szálas apró,
fehér hegyű végső cimpák-
kal. A levélgerinc kb. 1 nm
széles, rajta a szárnyak
között nincsenek címpák.
Yitága fészkes virágzatú,
sátorozó buga, jelIemző il-
latú, talajjelző. A növény
gyéren szőrös. Réteken,
1egelőkön, útszéli gyepeken

igen gyakori gyógynövény. Felhasználhatő a
füve, virága és levele. Gyógyhatása: gyulla-
dáscsökkent ő, vétzéscsi llapító, étvágyjavító
és emésztést serkentő.

Szabó I1dikó 6/b.
(tajz: Bagi Krisztina 6lb. )

KIKÉ A CSENGELEI DISCO?

Á fenti cíxpe]- e5y rövld cikkecsxe ;elent vol-
na itt í8€$r á kiszedett cikk szerzőjót aljas
roódon iaegfenyegették az írásórt" Á gzerzőxe és

csakis a szerzőre veló tekintettel a. kiszedett
eikket neln jelentetjük iit€$r

Á suerkesztő
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EZ EGY SZEMÉ,T ÜGY

K.T. csen7elei lakos felvetésére beszél8et tem

Árvai Kcílmrin csengel ei kommuncíl i s vcíl t al kozó-
val.

Kinek yagy köteles a háztartási szemetét el-
száll ít ani?
- A,z önkormányzati tulajdonú 1akásoktó1 és a

kőzintézmenyeltől kel L eLszállítanom térítés-
mentesen. Ezt szívesen megteszem más trázaktót
is, de a fuvarköltséget meg ke11 téríteni,
mert az izemanyagot én is úgy vásárlom,_
K.T" panaszkoaóti az mIatt is, hogy ritkán van

nyitva a szeméttelep,
- A nyítvatartási idő ki van függeszt,ve a te-
1epnéi, mely a következőz keddtől péntekig 13

és 16 óta között, szombaton 8 és 12 óta kö-
zőtt, hétfőn és vasárnap zátva, 1992, első
félévben trosszabb nyitvatartási idő volt
ugyan, d€ az flem vált be, Én a szeméttelepet
szívem szerint éjje1 -nappaí nyitvatartanám, ha

a község lakói -iisztességesen raknák, 1e a

szemetet. Ez alatt azt értem, hogy amikor el
var- dózeroltatva a telep, akkor ne a kapuba

vagy a kapun kívü1 rakja le a szemetet, és ne

,r"ij e szé1 a nyitvatartási táblát, A szemét-

telepet negyedévente dózetoltatnom ke11 " Ez

elég költséges, mert óránként 1500 Ft-ot ke11

fizetnem, és egy dózetoltatás 6-7 órahosszáíg
is eltart.
A szemét szá]-lításon és a
kívül milyen feladatokat

szeméttelep kezetésén
ketl végezned az ön-

kormányzat tészére?
1gg2. áptilis 1-jén kötöttem válíakozási

szerződést az önkoimányzattal A szóbeszéd
ellenére én nem vagyok a PoLgármesteri Hivatal
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dolgozőja, hanem önálló vállalkozó vagyok. A
szetződés szerint a már felsoroltakon ki\rü1 a
pafkfenntartás is hozzám tartozik. Ez elég tág
feladatot takat, ide tartozik a közintézmé-
nyeknéI a kisebb karbantartás, buszvárók
rendbentartása, a parkok öntözése, gyomtalaní*
tása, fűnyífás, téli időszakban egyes helyeken
a jeges játdák sózása, homokozása stb. tl3aOUan
egyéb feladatokat ís végzek, mint p1. a hi-
vatal gépkocsi jának a vezetése.
Köszönöm a tájékoztatást !

( *r -ry)

BUSZOS KALAND

EaJnal i fél hcíromkor vol t aZ lndulrísi idő " A
busz tne7 is érkezett 3 órrira. Mivel túl je-
tentkezés volt, ísy a sorok közé pótszékeket
kel l et t betennt . A hatcíri g egyéb probl éma
nen volt, a busz tulajdonosa és barcítai el-
szórakoztattcík a tcírsascígot. "Iött a hatcír és a
gond.. A hatcírőr résen vol t és fel fede7te a
pótüléseket , de mé8 tovcibb engedet t volna
bennünket. A vcímos azonban mrír nem teíte, merí
hicínyoztak a jrírmúnél előírt tratok. Ez sajnos
csak a hatcíron derült kt, mert a. tulajdonos
nem tudta az előírcísokat " Xicíba nagyarcí7ta
neki a vcímparancsnok, még ott seln akarta tu-
domrísul venni a tényeket. Végül velünk, uta-
sokkal közölte a szonorú hírt a vcímparancs-
nok és indulhattunk hazafelé.
Tanul scíg: aki Aradra indí t busl jcíratot " nem
círt ha utcína néz az előírcísoknak, ísy nem
kel fel 38 utas hajnalban - hicíba|

Gémes Erzsébet
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öuxonaÁwzATI ütÉs

1993 . janucir 12-én tartot tuk aZ év el ső
képviselő-testület i ülésünket a PoIgcírmesteri
Eivatalban. Sajnos üléseink kezdenek a régi
tancícstagi ülésekre emlékezletni, ahol ls a
tancícstagokat lasszóval fogdostcík össze.
IJgyanis kőzel mrisfél órcít kel leít vcirni, hogy
a. testüIet hatcírozatképes legyen- Nen círtana
némel yik képviselőnek el gondolkozni azon, hogy
nem kel lene-e cííadni a stafétabotot a soron
kővetkezőnek.

Napirenden az idei köl tségvetés vcízlatai t
ter jes7tette elő a polgcírmester úr és a ga7da-
scígi vezetők. Sa jnos úsy néz ki , kö2ségünk
na7y val ószínűséggel el esik 5 ni l l ió F t cíl l ami
tcínogatcístót , anel y az elnaradt kö7ségeket
tcinogatncí. Az idei köl tségvetésünk körülbelül
ugyanannyi lesz, nint a tavalyi - Pontos
tényszcínokat még nem tudunk, mivel nagyon sok
ú j jogs7abcíly jelent meg, auely módosít ja a
köl tségvetést . Vatószínűleg pcír esténk elmegy,
mire elkészülünk mindennel februcír végére.
Addig is hoztunk egy rendeletet, anely a pol-
gcirmester úrat felhatalnazza sajcít hatcísköré-
ben intézkedni a hivatal működésének fenntar-
tríscíra, ami az évi köl tségvetés havi l ebontcí-
scít terheIi.

Az mrír bizonyos, hogy a7 a joghézag meg-
szünt, amelyet tavaly aZ íga7gatónő jogosan
kihaszndlt. Igaz naqyon sok embernek borzolta
a kedélyét - köztük az enyémet ls -, hogy egy
jubi leumi esemény utcín niként lehet kétszer
felvenni a pénzt. l}gyanakkor aZ is érthetetlen
sZcímonra, ho7y amikor az iskolríncíl ielentős
pénzmegtakarí tcís jöt t l étre, hogyan l ehet sza-
kos jelentkező pedagogusnak 16.0OO Ft fizetést



L2

ígérni . Ütésünk végén a segélyek elbírcílcíscíra
kerül t sor. Tenetési hozzcíjcírulcísncíl maradtunk
a tavalyi cíl lcísponton, ani 5-6.0OO Ft*ot je-
l ent . Mcírciust g rendkívül i segél yt csak i gen
indokolt esetben tudunk biztosílani, mlvel nem
tudjuk nég az idet keretet.

Ebben az évben ts kívcínok mindenkinek sl-
keres munkrit, képviselő tcírsaimnak és a. falu
lakosscígcínak ls!

tarkai I stvcín
képviselő

ARANYLAKODALOM

Ritka családi esemény történt Csengelén: Ba-
logh llona és Vígh István t943. január l7-én
úörúénú házasságkötésüket ünnepelték meg
aranylakodalom keretében. Házasságukat az
anyakönyvvezető és a pap előút negerősitették,
maJd hajnalig tattott a lakodalom az Öregmalon
vendéglőben. A miníegy 1OO fős vendégseregnek
maradandó élményben leheteít része. Gratulá-
lunk a nem mindennapi eseményhez!

(M. M. )

PÓTSZILVESZTER

1993. február 13-án (szombaton) 19 ótátóI
pótszilvesztert rendezünk a csengelei torna-
teremben vacsorával egybekötve. Fellép a kis-
teleki szalontánc együttes. A zenét a nyátlő-
rinci Nomád zenekar szolgáltatja. Jegyek 350
Ft-os egységárban Gémes Erzsébetnél (Május 1.
u. 52.) vásárolhatók.

Polgátőr Csoport
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]í Alol|v E RS El,tY AZ öREGh| ALo},í BAN

1993 . f ebrucir 19-én ( pénteken ) 16 órcítól a
Csengetet Polgcírőr Csoport és aZ Öregnalon
"-endéglő nnlomversenyt rendez. A verseny kör-
mérkőzéses fornríban kerül l ebonyol í tcísra. Ne-
vezési dí j 1OO F t . Az el ső hcírotn hel yelet t
tcírgyJutalomban és oklevélben részesül . Ne-
veznl klss Ferencnél és Molncír ]lthdlyncíl le-
het .

CSENGELEI REKORDOK

keresztnév: A 1egelterjedtebb férfi keresztnév
az István, 163 csengelei viselí. A további
sorrend: János (1,2O) és József (118). A 1e8-
kedveltebb női keresztnév a Mária, l43 hölgyet
neveznek így. A további sorrend: Erzsébet
( 1 13) és Ilona ( 103).
Labdarugás: A csengelei focícsapat az 1992/93-
as bajnokság őszi fordulójában november 22-én
érte e1 legnagyobb gólarányos győzetmét a Ság-
vári DSK ellen {8:0). A legnagyobb gólarányos
vereségét a hódnezővásárhelyi Áttattenyésztési
Főiskola csapatátó1 szenvedte e1 október 18-án
(6;3).
Lottó: Legszerencsésebb lottózó Borbély József
és társa, akik l992-ben 3.554.000 Ft értékű
autót nyertek a 1ottó tárgynyeremény sorsolá-
sán. A legtöbb készpénzt Csányi LászIó nyerte
négyes taláIatával, l992-ben 380.000 Ft-ot.
Önkormányzati ülész 1992. november 24-én volt
az az önkormányzati ülés, amelyen a 1egkeve-
sebb képviselő (9-bő1 4) volt csak jelen.
Tűzesetz Az utóbbi évtizedekben 1988-ban volt
a legtöbb tűz, 14 eset. (M. M. )
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nősrörtnlÉuy Az ERINGI úrnól ( I I I rész )

Elö1 áíltak a tézfúvós zenészek,
Kiknek blalLatáta messze száIlt az ének.
Azután a vadászok lépdeltek peckesen,
Most nem a zöIderdőben álltak vadlesen.
Majd a tűzoltók tábora követi,
A vidám sereget mindenki tiszteli.
A vöröskeresztes nővérek mosolyogva 1épnek,
Egyenruhájukon nap tagyog, s ajkukon ének.
Majd a falu népe jön népviseletben,
És a gyerekek hada zsong na1y jókedvében.
Örült itt mindenki, hogy itten lehetett,
Ide kényszeríteni senkit nem kelletett.
tigy fogták Ők közre a 18 jó nagyart,
Mint a kedves rokont, ki az úton éppen aíta

tatt.
Csengelének népe egy új szót tanula:
"KIRTA", azaz búcsú, bajorul kímondva.
Zeneszóval a nép mind a sátorba megyen,
Ezer ember meg se kottyan, és szomjas se

1eszen.
Fogyott sok f inom söf , harsogott a zelrte,
Nem maradt szomjasan a sátor embere.
Literes korsóval koccintva mulat itten,
Bajor-magyat, nyelví nehézség itt már

nincsen.
Majd a polgármester úr szólott népébez,
S kedvesen, vidáman a vendégek seregéhez.
Üdvözlet tinéktek kedves jó csengeleiek,
Barátsággal néznek titeket a helyiek!
Így szólt a magyatok rregbí zott mestere:
Fényes üdvözlésnek jött e1 az ideje!
Híres magyaí földrő1 jó szíwe1 jövénk el,
Legszebb ajándékát hazánknak hozánk e1.

. Fogadjátok el a porcelán juhász figurát,
Melyet a barátságot őtiznI imígyen ada át.
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S adok még egy kulcsot, mely falunkat
nyit ja,

Legyen ajtónk előttetek midig tátva-nyitva.
Kézfogással, öleléssel Pecsételik meg e

frigyet,
Mely kezdetnek nem fossz, igyunk reá egyet.
Mert sör az volt bőven a sátorban,
A mulatság bizony állt még javában.
Ezután 1éptek fe1 a bajor erősek,
Korsót emelgetní 1eányok, 1egények.
Volt ki násfél percig tattotta a korsót,
Melyben Isten bizony 3 kg só volt.
Leányok, Iegények állták ki a ptóbát,
Erővel, izommal várták ám a sorját.
De nicsak mít 1átok!
Jönnek a magyarok!
Szépen felsorakozva a 4 deli legény,
Elfoglalják a székeket a németek helyén.
Juhász József, Czombos János,
Erdélyi Ferenc, Törköly Péter,
Mondják a németek a magyar neveket,
Majd kitörik nyelvük, alig sikeredett.
Néznek kerek szemme1, kik ezek a báttak,
Magyarok, erősek vagy gyengék? -érdekli a

sátrat.
Eltelt az első perc, s utána a többi,
A korsók a magasban, a sót senki nem önti.
Hajtá magyarok, íl€ ejtsétek e1 nég!
Eltelt mát 3 perc, nem vagytok ti gyengék!
Eltelt már négy és fé1! Hajtá Csengele!
Az egész sátor fe1^áIl és rajtatok a szeme.
őrült tombolás veszi most kezdetét,
Ho1 a négy magyat férf i próbál ja erejét.
Már öt pefce tartják a súlyos korsókat,
§emmi jele embereínken a fátadtságnak.
Úgy örült rrindenki , aki csak ezt nézé,
Nem kísebb erejük, mint " BíT3::í:,"erencné
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udzus KR 0 szlr[Js ovóov íl
1993. janucír 27-én Csengelén jcírt Jin Sanders
nissztoncírlus és a tornateremben kb. 4OO ér-
deklődőt fogadott. Ebből az alkalomból beszél-
gettem vele. A tolmácsolcísban a felesége volt

segí tségemre .

Mikor Jötí íá, hogy győgyítő képességgel
rendelkezik?
- Mikor bibliaiskolába jártam, akkor imádkoz-
tam előszöt a betegekért. Akkor tapasztaltam,
hogy Jézlls Krísztus gyógyít rajtam keresztü1.
Ez |7 évvel ezelőtt történt.
Képes-e nem hívő embereket is meggyógyítani?

Igen, &z ateisták (nem Isten hívők A
Szerk. ) is meggyógyulnak. Isten meg akarja
mutatni feléjük az etejét és szetetetét. Nem
ke11 hívőnek lenní alehoz, hogy valaki meggyó-
gyuljon, sőt az ateistáknál működik 1egerő-
sebben a kenet.
Fel tudja ismerni azt, hogy ki a hívő és ki
nem?
- Hogyne. Isten nagyon sok mindent kinyilat-
koztat, amíkor valakiért imádkozom: mi a be-
tegsége, mi gyógyult meg benne, milyen gondo-
Iatai vannak. Nagyon sok mindent megtudok at-
ró1, akire kezemet táteszem.
A úermészetgyógyászok bioenergia átadásnak
nevezj.k azt a módszert, amit Ön művel. A sok
enregla átadás elfáraszt ja-e?
- Anit a természetgyógyászok csinálnak, az
bíoenergia átadás. Én egyszerűen Jézus Krisz-
tus teremtő erejét adom át. Ez nem az én erőm,
tehát nem is fogy e1. Egy bioenergetikus a
tizedik ember után holtan fogy össze. Én a
tizedik ember után is ugyanúgy imádkozom,
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nindenki ugyanúgy össze fog esni, nincs kü-
1önbség.
Hiért pont Magyarországra jött?

Isten hivott ide, hogy itt szolgáljak. Ma-
gyaí feleségem van, akive1 Magyarországon is-
merkedtem meg. Házasságkötésünk óta közösen
járjuk az országot, mínden napta van gyógyí-
tásunk. Elhivatottságot érzek Magyarországra,
sőt a hatátokon túlí magyarok számáta ís.
Mibőr tartja fenn magát, a költségeket niből
fedezi?
- A hitemből élek. Amikor az emberek meggyó-
gyulnak, adományokat adnak. A gyógyítás ingyen
van, mert azt nem lehet megfizetni, az Isten-
tőL van, nem tőlem. Az adományos dobozba min-
denki annyit dob bele, amennyit gondol, ahogy
a templomban. Ebből élek, ebbő1 fedezem a"

költségeket.
Mit szól a működéséhez az egyház?
- Nagyon sokan támogatnak. Rengeteg katolikus
templomban is megfordulok. Sok helyen meghí-
vott, szívesen tátott misszionárius vagyok.
Vannak még olyanok, akik nég nem tudják ezt
elfogadni, mert ez rragycn új dolog Magyaror-
szágon. A vi Lágbar. viszont nenr újdonság, több
ezer ilyen szoígál,ó van a világon mindenfelé.
Milyen híresebb gyógyurási esetei voltak?

Az esetekrő1 annyit, hogy sokan gyógyultak
meg csodával határos módon, hogy egy újságíró
könyvet készít errő1. Szigorúan dokumentum
jellegű könyvet, ü€lyben név szerint, fény-
képpe1 fognak a gyógyutt betegek szerepelni.
Nagyon sok gyógyulás történik sklerozis nulti-
plexből. Volt aki első alkalommal gyógyult meg
vakságából, rákJábó1. Szóval rengeteg fajta,
azt most nem lehetne itt felsorolni. Lesz majd
ertől egy könyv, amit árusítani fogunk.
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Lz adományokból fenn tudják-e tartani magukat?
Igen. Rengeteg ember van, aki eljön és ha

meggyógyul, akkor szokott pénzt tenni a do-
bozba. Fontos tudni, hogy senki hivatalosan
nem támogat, sem külföldről sem Magyarország-
ró1. Isten van mellettem és az áItaI tartom a
szolgálatom.
Köszönöm a beszélgetést ! (-r -ry)

Jim Sanders 1993. február |4-én 16 órakor a
klskunhalasi Árt. Művelődési Központban, feb-
ruár 1_9-én és március 26-án 16 órakor a kis-
kunmajsai Sportcsarnokban gyógyít.

FELflÍvÁs

Csengete közsé7 jegyző je felhívJa a részarcíny-
föld.tulajdonosok figyelmét, hogy 1993 - februcír
8-cín 17 órcíra a tornaterenbe öss7ehívja a
részarcíny-fől dtul ajdonosok közgyűl ését . A köz-
8yűlés cél Ja Csengele közsé7 Földkiadó Bi-
zot tsci7cínak negvcílasztcísa, mel y bi zot tscíg ha-
tóscígt jogkőrrel tntézi a földtulajdonok ki-
adcístíval kapcsol atos ügyeket . Sajcít érdekében
kérem ninden érdekel t neg jelenésétI Tcí jékoz-
tatom tovcíbbcí az érdekel teket, hogy földkia-
dcíst kérelmüket legkésőbb 1993. nrírc - 23-ig
nyú j that jcík be a bi zot tscíghoz, amel lhez a
nyomtatvcínyokat a Pol gcírmesteri flivatal ban
btztosítjuk. A közgyűlés csak az érdekeltek
1t3-os megJelenése nellett érvényes, és 77 fős
bt zot tscígot vcilaszt .

Borbély József
jegyző
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HínnBrÉsEK
A Csengele T. 38. szám alatti 2 szobáso mel-
léképületes, villannyal ellátott tanya eladó.
A tanyához 1 hold földterület tattozik 8yü-
mölcsössel, szőlősse1.
Érdeklődni Gémes Erzsébetnél a Május 1. u. 52.
szeá.n alatt, vagy a 386 063 telefonszámon le-
het "

tJl szotcÁLTATÁs| RA]lov I IL SzERv ízl

Vcíl lalon kerékpdrok, motorkerékpcírok" robba-
nómotoros ki sgépek javi triscít, felúj í tcíscít al -
katrész el lcítcíssal . Ugyani t t azonnal t kulcs-
nrísolcís. Nyi tvatartcís hét főtől péntekig 14-18
óra között "

kdss Andrcís
Kistelek, Kossuth u. 6-8/A. (udvar)

Telefon: 364 214

A volt Vadgerlés iskola szolgálati lakás épü-
lete, valamint a régi iskola épülete eladó"
Irányár: a na8y épület 7O0.0OO,- Fú, a kis
épület 120. OOO, - Ft. Érdeklődni a Polgármes-
teri Hivaúal jegyzőjénél, Borbély Józsefnél
lehet a Csengele, Petőfí u. 13. szám a|att"
Telefon: 386 O33.
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Fotó-cikkeket círusí tok. Csalcídi, gyertnek, ke-
resztelői és esküvőt fényképek készítését
vcíl talom lakcíson és műterenben ís,

Nacsa Jcínosné
Kistelek, Kossuth u. 34-

Telefon: 364 541

",lC*

SIMSON kipufogók
valamint ETZ-I,SO
kípufogók a bolti
gyátt ónáI:

és egyéb SIMSON alkatrészek,
és ETZ-257 motorkerékpárokhoz
árnáI olcsóbban kaphatók a

Yatga Mihály 1akatosmesterné1
Kistelek, Tanya 345.

Telefon: 386 191
**rri(

Minden típusú szivatíyú javítását és ferújí-
tását, továbbá }o.áztájí gépel<hez való alkat-
részek gyártását (fogaskerék stb. ) várlalom.

Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengeleo Felszabadulás u. 3.

Telefonz (06-62) 386 017
,<x(*

Eladó a Csengele tanya 178. szcín alatti tanycís
ingat lan 1 hold földterülettel . Yi l lany van"
I rcínycír 2O0.0OO Ft . Érd.eklődni : Tisóczki Pé-
ternénél a Ltppai sarki boltban lehet-

========================================
CSBNGELEI KRÓNIKA
Kiadja: Csengelei Pol9árőr Csoport
Fetel6s kiadó: Kucsora Pét-er
Szerkeszt6: üolnár ilihály
Szerkesztősé9: Csengelen Felszabadulás u, 1t,
Sokszorosítja: Áttalános Iskola, Csengele
Fetel6s vezeLőz Varga Lászlóné


