
Gse élei

V. évfolyam 9. szám 1996. máius 1.

An el,só cgenqnl,ei darts aargqna
bajn ohai ű SZOraOz,óueI,

A bajnolcságról szóló tudósitásunk a ]22. oldalon!
(fotó: Molnár Mihály)
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Sangi báesi 75 éves

Nemrég iinnepelte 75. szűetésrrapjat Komjáti Sri.rrdor, aki 22 éüg
rendőrként dolgozott a községiinkben. Előszőr mint örsparancsnok-

helyettes, majd az órs megszíínése utárrr területfelelősként és körzeti
megbízottként. A hosszú évek alatt nagy tiszteletet vívott ki magá-

nak, még azok sem mondanak róla rosszat, akik az intézkedéseinek

"szenvedó" alanyai voltak. A jeles év{ordulón a kisteleki rendőrók is

felköszöntötték. Mi egy régi cikk felelevenítésével emlékeziink meg

ról4 amely a Népszabadsag l963. június 8-i szrfunában jelent meg.

A CSENGELEI RENDOR

CS)NGRÁD CSÜCSKEBEN CSENGELE. Illik a játékos

alliteráció erre az alig néhány száz lakost számláló falura, amely
még ekkora sem volt, jóformán csak néhány házból állt 195]-ben,

amilrnr Komjáti Sándor ide kefilL
Pirospozsgás arc, he|lke kis bajusz, mosolygós, barna szem, erős

termet jellemzi külsőleg Komjáíi rendőr törzsőrmester, körzeti

megbízottat. Tizenhat éve rendőr, tizenkét éve ezen a vidéken, Az
irodájában még bubos kemence áll, de a tanyákat már motorke-

rékpárrat járja. Szükség is ya a motorra, mert bár a faluban kevés

ember él, a Csengeléhez tartozó ] ] 000 holdas tanyavilágban
háromezer. (Jglanannak a rendőrségnek a dolgozója, amelyikrlek

bármelyik társa a hsebb-naglobb városokban, mégis mennyire más

az ő élete, mint a városi kollegáié. Itt sokkal kevesebb a városban
természetes biilsőség, kevesebb a szalutálás; itt a rendőr akarva-
akaratlan is "belülről", családtagkent végzi szolgálatát azért a
naglobb családért, amelyben él.

Komjáti törzsőrmester nem híve a sok szónak, tömören fogal,
mazza, de érzékletesen. kiderül ez talán kerdéseinlcre adott váIaszai-

ból is.
- Mit tart a legszebbnek a munkajában?
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- Szépnek tartom az egészet, de talén az a legszebb, hogy nagyon
sok embert kell és lehet megismernem. Nemcsak néwól, adatokról,
arcró| hanem belii|ről is. Sokat já,,rok közttik, családok, szinte egész

életek sorsít, útját megismeri így az ember. Szeretem azt is, hogy
nem vagyok beziárva valami hivatalba., hanem sokat járhatom a ájat.
Egyébként éppen ennek a sok jri.Lrásnak köszönhetó, hogy megismer-
kedtem a felesegemmel...

- Mire a legbüszkebb?
- Elsőnek arr4 hogy |956 óta az én kórzetemben egyetlen

komolyabb bűntény sem forduh eló. Aztan jólesik az is, hogy engem
mindenfele ügyes-bajos dolgukkal felkeremek az emberek, Fogadó-
órrírn csak egy héten egyszer van, persze, papíron, gyakorlatilag
azonban mindig, amikor csak megtaláinak. A lakásom meg az irodá,,rn

egy udvarról nyíük, de nem is kérdezi tőlem senki ha hozzá.rn jön,

hogy munkaidőben vagyok-e. Erre búvke vagyok.
- Mi a legk)zelebbi feladata?
- Tegnap bejött hozzrirn egy idős édesapa: nem bír a fi.íval, aki

még áLltalá,nos iskolís, másodikos, de miár megszökött hazulró| pénzt

is lopott. Igaz, nem rendőri ügy, de az&t beszélnem kellene az
iskolaigazgatóval. Megigértem az apának.

^'EHÁhry 
PERC MÚLVA már ott ülünk a szép, új iskola

igazgatói irodájában, ahol Papp Istvánné igazgatóhelyettes rövid
Írr-}kaa, után'szóllítja" is á rémült arcú delikvenst. Es most

figleljük Komjáti tölzsőrmestert - rendőri nyelven szóIva , ténykedés

közben.
- Hát te vagy az a lóska'| - kérdezi.

- En.
- Aztrán hányszo t loptil pérut az édesanyridtól?
- Csak eglszer.
- Ne mondd nekem,. hogy egyszer. LoptáI egyszer ta forintot,

egyszeí meg ötvenet is. Es még hrinyszor loptal?
Á glerek hallgat, nem tudja levenni a szeméí a vele szemben ülő

rendőrről, aki komolyan, de meleg tehnteítel figleli a fiú vergő-
dését.

- Es a munkassziiüásra is bementél. orrnan is kihoaal valamit,
Hányszor volá ott?



- l16 -

A fiu mosí valóban megglőzően mondja:
- Csak eglszer.
Rövid, egllszerű mondatok következnek háláról, gtermeh szere-

tetről, szófogadásról, felelősségről. A fiú szeme eglre naglobbra
tágul, aztán .., aztán eltörik a mécses. S a könnyehől mintha a
törzsőrmester is megilletődnék egl kicsit:

- Ne síri " Na, ne sírj, hallod?
Időt hagl a glerehlek, hadd szedje össze magát.
- Megígéred, hogy ilyesmi nem fordul eló veled soha többé?
- Soha tóbbé.
- Mert mindent tudok, látod. Ha ezutiirr csinálsz valamit, azt is meg

fogom tudni.
- Igen.
- Na, jó. Akkor most elmehetsz.
I/ISSZASETÁLUNK A RENDÓRSEGHEZ, s a kapuban szőke,

lófarkos, napozóba öltözött, kek szemű, dundi kislány raglog ránk.
Evike, négléves, még nem jár iskolába, de már fud raj:olni, naglon
szeret játszani, van sok mesekönyve, babája, hinta:ni is s:eret, enni
is, igen sokat, meg az apukáját... Mindez hmom perc alatt szalad h
a csöppnyi, de szorgalmas szájon, s minden s:aya, talpraesetí
mozdulaía után felfénylik az öröm Komjáti törzsőrmester s:emén.

Es ekkor jut eszembe az újabb krdés:
- Mi a legkedvesebb pihenése?
Habozas nélh)l mutat a kislányra:
- Ó. Meg aztiin megrendeltem az útleírás-sorozatot, azokat szere-

tem olvasrri. Nemrég bevezettettem a hfuba a villanyt, rádiónk mrí,r

van, és ha minden sikeriiLl, nemsokára vesziiúrk egy televiziót.

c serhalmi lmre
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C§OKKÍN A GAZ
aaa

FUTOÍRTÍKÍ
A MOL Rt. közleménye szerint több telepiilésen, köáe Csengelén is
1996, május 10-ig a vezetékes ftildgáa fiitőértéke 5 o%-a1 csökken. A
r,áltozas nem befolyásolja a jól beszabáLlyozott gázkészülékek
muködését. A ffitóérték vátozilsát a szárnláqísrrál figyelembe veszik.
_{ MOL Rt. a lakosság megértését kéri!

Ui polgárrne§tett válasz-
tottak Eríngben

Március hónap végén polgármesteri választást tartottak
testvérközsógünkben, a németonzági Eringben. A kóffordulós
választás végeredményeként, fej-fej melletti kiizdelemben a
Keresztényszociális Unió színeiben Karl Schacherbauer nyerte el
a tisztséget. A ryőztes 565 sravazatot, a koníbbi polgármester,
Peter Hoffmann 551 §zavazatot kapott.

Karl Schacherbauer 1993. áprilisában egr küldöítséggel már
járt Csengelén. A vendéglátója srerint akkor jól óreete nagát
nálunk, de néhány tüske is maradhatott benne. A május hónap
vegi Falunapokra mindenesetre az eringiek meg lettek híva,
bizrunk benne, hory az újdonsült polgármester is eljön.

Schacherbauer úr május 1-jével veszi át hivatalát.

aa

M. M.
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Kik is azok ajehovisták?

Községünkben is időről iilőre feltünnek a Jehova Tanúi kkegház
képviselőí Á szocialista tárcadalmi rendszerben üIdöült jehovis-

tdkkal szemben sok eőítelet éI Kérdeseimre a Jehow Tanúi egik
szóvil,ője, Trczkity Isíván váIaszplt

Mit lehet tudni a Jehova Tanúi kisegrház történetéről? Honnan
ered?
- Jehova Tanúinak modernkori története az USA-ban vette kezdetét,
és világközpontjuk még mindig New York vá,,rosban van, Mindamel-
lett Jehova Tanúi nem egy amerikai vallrás, mint például a római
katolikus vallas sem czupiin egy olasz valliás, noha a központja
Rómában van. Magyarországon e század elején jöttek létre a
Bibliakutatók - ahogy akkor Jehovai Tanúit nevezték - első közösse-
gei. I922-ben már 10 magyar vá,rosból gyűltek össze a Tanúk, hogy
megiinnepeljék Krisztus halálának emlékünnepét, l939-ben béke-
szeretetiik miatt a Tanúk működését betiltottak, a masodik
világháboru atatt tóbb Tanút ki is végeaek hitéért. 1945+ő1 újra
lehetett a Jóhírt terjesaeni. Az |947-es budapesti kongreszuson már
1200 résztvevő volt jelen. 1950-tő1 újból nem engedélyezték
működésiiket, többen hosszú börtönbiintetést szenvedtek hitiikért.
l964-tő1 kezdtek a dolgok enyhülni. 1978-ban mrir megígérték, hogy
Jehova Tanúinak megadják a törvényes elismerést, de erre 1989,
június 27-ig várni kellett. Ekkor jegyezték be a Magyarorsziigi
Jehova Tanúi Vallásszervezetet. l991-ben a Népstadionban
nemzetközi kongresszust tartottunk, melyen 35 országból 40 601

személy jelent meg.
A lexikonok szektáknak nevezik al, anyaegyháztól elszakadt
c§oportokat. Jehova Tanúi miért tiltakoznak a szekta elneverés
ellen?
- A szekta meghatarozás Jehova Tanúi esetében téves, rnivel a szekta
foga|rna mast takar. Sokan, akik nincsenek teljesen tisaában a
"szekta" kifejezés jelentéseivel, pontatlanul haszrrálják aa. A szektiák
titokban, a taísadalomtól elszigetelve folytatják tevékenységiiü<et.
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Vezetőjiik gyakran azzaI dicsekednek, hogy kivrilasztrisuk isteni
módon töítént, sőt hogy maguk is isteni teímészettel rendelkeznek.
Ezek az ismérvek Jehova Tanúira egyriLltalá,rr nem jellemzőek.
}íaryarországon 12 egyháli könetük van a jehovisíáknak
Csengele község hova íartozik?
- Csengele a 7lb körzethez tartozik, úgy mint Kiskunfelegyháza"
Krskunmajsa, Kiskunhalas és Baja is.

Egv 1995. márciusi adat szerint országunkban 16 ezer Jehova
Tanúja van és kb. 40 erer fő tartozik a sroros vonzáskörretükbe.
.{zóta emelkedett et a snám?
- A megkereszteltek (a felnőtt korban megkereszteltek - A Szerk.)
száma 1995. novemberében mar 17 000 ftrlé emelkedett.

Csengelén is ismerek néhány srimpatizánsukat. Van-e adatuk
arró! hogr hányan lehetnek községünkben?
- Rövid viilaszom: nincs.
A közvélemény úgr tartja, hory Jehova Tanúi "erőszakos" hit-
tédtők A, eryházuk tagjainak kötelessége a tédtés?
- Ilyen véleményeket már én is hallottarrr, de bátran rillítíratom, hogy
ez nem valós állítas. Amikor Jézus a fijldön volt, így prédikát:
"Elközelített az egek kiráLlysrága", és küldte tanítvlányait, hogy ugyan-
ea hírdessék. Sokféle módon lehet hírdetni ezt a jó hlrt. Barátokkal
és ismerósökkel fo\.tatott beszélgetések gyakran kínálnak lehetőséget

erre. Némelyek levelet írnak, vagy a telefonont használjá,k fel a
tanúskodásra. Mások olyan irodalmat kiildenek el postá,,tt ismerőseik-
nek, amelyről feltételezik, hogy az esetleg érdekli őket A Tanúk
a.ltóról ajtóra járva jrámak az iizenettel, altól a vágytó| vezérelve,
hog_v senkit se hagyjanak ki belőle. Önként, a jó hír megosaásrának

r,ágyával betelt szívből kell beszélni masoknak a paradicsomi ftildről
és arrrrak átdásíanól
A másik elterjedt hiede|em szerint Önök állandóan várják a
vi}ág végét és meg is jelöli\ hogy az mikor követkerik be. Csak
azok sorra nem jönnek be. Mi erről a vélemény?
- Lehet, hogy Ön a köztudat alapjárr gondolja így, de ez nem
he}ltalló, mivel Jehova Tanű ilyet soha nem adtak ki nyomtatrisban.
Ezek csupán egyéni vá.rakozasok lehettek.
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Jehova Tanúit mindig kettesével lehet látni. Er biztonsági
okokból van íry?
- A biblia alapján a kettesével történó prédikáás kisznrsi kezdemé-
nyezés volt, de a későbbiekben egyesével is mentek és ugyanezt
követik ma is (Cselekedetek 8:29-31). A világon néhány helyen
előfordul, hogy biztonsagi okokat figyelembe véve hárman mennek.
Két színes folyóiratuk is van: az Ébredjetek! és az Órtorony.
Igen költsóges lehet a kiadásuk Miből tartják fenn ezeket?
- Önkéntes adomrányokból. Az iodalmat ingyen terjesztjiik azoknak,
akik ószinte érdeklődést tanúsítarrak iíanta. A nyersírny€, az előál-
lítás és szá.,llítris alapvető kóltségeit az érdeklódő személyek önkéntes
adonínyaiból fedezziü, amit maguknak Jehova Tanúinak a pénzbeli
adorninyai, hagyatékai stb. egészítenek ki. Ahogy a Szentíras
levögezi, mindenki adakoáat, ahogy a szívében eldöntötte (2Korin-
thus 8:12; 9:7).
A fent említett két lapjuk külfiildön készü[ mégis tökéletes
maryarsággal. Még sajtóhibát sem találtam benne. Kik írjál<,
fordítják a cikkeket?
- Ez minden országban a helyi nyelvet ismerők iiltal van elvégezve és
a nyorrrdai munkát központosítottan végzik, egy-egy kontinensen
néhány helyen. Az 1970-es óvek végén önkénteseket kértek fel egy
soknyelvű elektronikus fotó-betriszedő rendszer kifejlesaésére. Az
MEPS-nek nevezett szövegbeíró, ósszeállító és fotó-betűszedó
rendszer 200 nyelvet képes feldolgozni és még tovább is bővíthető. A
Jehova Tanui által előállított MEPS egységeket 25 oruágbatt
használiák és tervezik, hogy még több helyen is felhasználjak. Jehova
Tanúi 36 országban több mint l00 nyelven adnak ki folyóiratokat.
Onök úgr hívják a templomaikat, hory kiűlyság termek Hol
taIá|hatók ezek?
- ÁtaaUn egy-egy gyülekezet teruletén taláhatók, de Magyaror-
ságon van, hogy t<ibb gyülekezet is haszmá egy királyság termet,
vagy bérelt, oktatásra atkalmas termekben jönrrek ösve. Ön kozelé-
ben például Kiskrrnhalason és Mórahalmon van. Fontos szempont az
építéskor a jó megkózelíthetőség.
Az Onök hite tíltja a vénítömlesztést, inlc{bb vállalják a halált.
Ezt javasolja a biblia?
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- Mi,,el Jehova Tanúi szeretik az életet, így nem a mártíromságra
törekednek. Bar a vérátömlesztés vevélyei vitathatatlanok, elutasi-

tísuk oka elsődlegesen szentírási ok. Például az Apostolok cseleke-
deteiben ez olvasható: "Hogy tartózkodjatok a bálvrfuryoknak á{dozott
dolgoktól, a vértől [...]; melyektől ha megó\iátok magatokat, jól lesz
dolgotok." (15:29). Ezért mindig kérjiik az orvosokat, barmilyen mrás

alternativ megoldást alkalmazzanak a vérátömlesztés helyett, ami az
ismeretiik és a technikai felszereltségiik átal lehetséges.

Jehova Tanúi felnőtt korban keresztelkednek Miért? Horyan
zajük ez le?
- A biblia egyértelműen aría utal, hogy a keresztelkedés a
taníwrá.rryképzés utá.rr lehetséges . Ez iltalábul, évente háromszor
tartandó körzet- vagy területkongresszuson történik vizbe való teljes
bemerítés áiltal, mint ahogy Keresztelő János lézust a Jordárr folyóba
merítette.

Gr -ty)

Eocí krőnűkq,
1996. április 14. Csengele - Tömörkény 1:1 (r:1)
Vezette: Bali. 20O néző
Csengele: Kucsor4 Szabó, Buknicz, Pipicz, Molná,r, Túri, Rigó T.
(Dóczi 25;), Dr. Bitó (Pataki 60.), Szanka (Franczia 60,'), Czifra,
Muhel.
Számunkra vereséggel felérő döntetlent értünk el.

Ifi mérkőzés: Csengele - Tömörkény 0:0

1996. április 21. Alg5rő - Csengele 3:0 (1:0)
Vezette: Frenczengeld. 300 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó P., Pipicz, Pigniczki T,, Buknicz, Dancsok,
Dr- Bitó (Kun-Szabó 75."), Cz|fra, Fralczia, Muhe|, Szaíka.
Csongrád megle legrosszabb talaju pályáján esélyünk sem volt a
glőzelemre, Muhel ] :0-ás hazai vezetésnél ] ]-est hibázott.
Ifi mérkőzés: Algyő - Csengele 8:0 (3:0)

Kun-Szabó Tibor
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I)arús
bainokságok

Nemrégen jelentek meg községünkben a darts (célbadobós)

iótékgépeh, a Koroua söröző vezeűje, Víghné Juhász Anelt máris
bajnokságoí spmezpít a jólék kedvelőinek.

Á4, első verseny dprilis 21-én került megrende4ésre. Három fajta
iátéhban mérkő4tek meg a jelentkezők,

Crtckeíben az első helye4,ell Kócsó István letí (133 pont).
Mtisodik Tisóczhi Ferenc (154), harmarlih Kopasz József (I7I) leít

30l-ben a bajnok Kopasz József Ieű. Mósodik helyen Dóczi
János (24), harmadik helyen Nagl Ferenc Q5) végzeíl

A legtöbb poní szenésében szinlén Kopasz róasefjeleskedelt 526
pottal A íovábbi sorrend: Tkóczki Ferenc ((517) és Nagy Ferenc
(399).

A követkeó bajnokságot április 28-ón bonyolítotíák Ie.

Cricketben Dóczi János lett a győ4tes (18 pont). Mtisorlik Vörös
Istvdn (31), harmadik Homáth Zsolt (68) lett

301-ben a bajnok Eonáth Péíer lett A további sorrend:
Csóklísi Tibor (8 poní), Vígh Attila (63).

A legűbb poní dobásábun Csókósi Tibor győűíí 442 ponttal.
Másotlik Dóczi János (439), harmaclik Horvóth Zsok (437) lett

A vercenyekrű elmondhoűk, hogl végig jó hangulatban
zajlottak Ie. Nemcsak a versenyzőh, hanem a közinség is végig
iryulta a mérkőzéseket, hiszpn sokszor gz utolsó pillanatatokban
válto4tak meg a sorrendek,

Víghné Juhász Anett tovább akarja folytatni a bajnokságokaí,
így lehet továbbra is edzeni!

Molnár MiháIy
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Csengelei előadó a vásárhelyi
Allattenyésztési Napokon

Ápril,is 65ouo végén rendeaék meg Hódmezővásarhelyen a III.
Alftildi Allattenyésaési Napokat. Ennek keretében centeniiriumi és
rudomálryos tanácskoziist is tartottak, melyen a falunkbéü C§iki
Tiinde is előadást tartott,

Pásztor Lá§zló ilI. évfolamos hallgatóval "Az extrahált szójadara
részleges hely,ettesitésének lehetőségei broilertápokban Napenerg-B
készitmérrrryel" cimű dolgozatukat ismertették. Egy laikus szélrnétra

nem sokat mond a círrr_ de a ta_nulrnány jelentőségét talán jelzi, hogy
az foigazgatói dijat kapott.

M. M.

Előadás közben
(fotó: csikos Janos)
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VÁsÁalu*rÁa
A Iísíáí a Keresketlelmi Eletbű vettüh át, a4, adatokért nem

tudank felelősséget vóllalní CéIszeilí a vósótt megelőzően a helyi
Polgármesteri Hiyatalt teleíonon felhívni, tnefi eg),es vásárok
elmaradhatnak!

A rövidítések feloldása: oák:orcz,ágos áIIat- és kirakorló vásár,
ok=onzógos kirakodó vtkór, bl:búcsúvásár, oá=orsaÍgos ÓIlalvá-
sár, mgv--munkagépvásdr, oslrországos sertés- és kitakodó vásór,
av=aaűvásár, kjrkiizúti júrművósót, R=tégiségvósót, üv-ünnepi
vásár,

Május 1. (szerda): Debrecen - üv, Eger - ok, Hajdúszoboszló -

üv, Pápa - népművészeti és cserép viásár, Tata - űv..
Május 2. (csütörtök): Eger - ok, Encs - oák, Onod - oák, Pécs -

R, Szeged - ok, Vésztő - oá,,k.

Május 3. (péntek): Boly - oá,k, Hódmezővásrirheb - oa, Miskolc
- ok, Ozd - oá, Pécs - R, Tornyiszentmiklós - ok.

Május 4. (szombat): Abony - oá, Békéscsaba - oá.k, Debrecen -

ok és av, Eger - av, Hajdúszobovló - ok, Kecskemét - ok és kjv,
Komló - oák és av, Magyarni{.,rrdor - oiiLk, Marcaü - ok, Miskolc - av,
Pécs - oá{< és av, Siófok-Kiliti - av, SiiLkösd - oák, Tura - av.

Május 5, (vasárnap): Balassagyarmat - av, Balatonendréd - otík,
Bonyhád - oá.{<, Csongrád - oák, Debrecen - ok és av, Dunaöldviir -

av, Eger - av, Egyek - bv, Encs - bv, Erd - oák, Farmos - oák, Felső-
mocsolád - bv, Győr - av, Hajdúszoboszló - ok, Hódmezővásárhely -

av, Jánoshida - oái<, Jriszapáti - oak, Kapowár - ok és oá, Kecskemét
- üv és kjv, Kiskunhalas - oráLk és av és kutyavasar, Kistelek - orik,
Lajosmizse - oák és av, Miskolc - av, Mórahalom - oak, Nagykórös -

av, Nyíregyhr{aa - av, Pápa - av, Pécs - ok és av, Sajókaza - bv, Sió-
fok-Kiliti - av, Szalkszentmárton - oák, Szeged - av, Szentes - oá,
Szolnok - av, Tiszakécske - oá,,k és av, Törökszentmiklós - or{k,

Zalaegerszeg - av.
Május 6. (hétfő): Kecel - oák, Ozd - ok, Putnok - oiálk.

Május 7. (kedd): Cegléd - oá, Eger - ok, Nagyecsed - oá.k,

Nagykanizsa - oák.



-125-

}lájus 8. (szerda): Csoma - oák, Eger - ok, Makó - oá, Miskolc
- oák Sárospatak - oá, Tab - oii,Lk, Twa - oii,k.

}Iájus 9. (csütörtök): Eger - ok, Gyönk - oák, Jankmajtis - oák,
Komádi - or! Szeged - ok.

}íájus 10. (péntek):Miskolc - ok,Pusztamérges - oák,Sásd - oák.
}íájus 11. (szombat): Balatonendréd - ok, Báta - orik, Bátaszék

- oák_ Csákl,á.r - oá,k, Debrecen - av, Eger - av, Hajdúszoboszló - ok,
Jászberény - oak, Kadarkút - ok, Kecskemét - ok és kjv, Kerekegy-
hiua - oil<, Kiskunmajsa - oák, Mezőberény - av+mgv, Miskolc - av,
Pécs - ok és av, Polgardi - oák, Siófok-Kiliti - av, Tura - av.

}íájus 12. (vasárnap): Balassagyarmat - av, Debrecen - av,
Dombóvrir - oák, Dunaújvaros - oák, Eger - av, Gyomaendrőd - oák,
Hidvégardó - bv, Hajdúszoboszló - ok, Hódmezővásárhely - av, Jász-
alsószentgyörgy - oá.ú<, Jászjá.kóhalma - oák, Kecskemót - üv és kjv,
KJskunfelegyhriza - oák, Mesztegnyő - ok, Miskolc - av, Nyíregyháza
- ar,. Oroszliiny - av, Pásaó - oá,k, Pécs - oiák és av, Siófok-Kiliti -
ar. Szeged - av, Szentes - oiák, Szolnok - av, Tompa - oil<, Zalae-
geíszeg - av. Zsebeháza - bv.

}Iájus 13. (hétfő): Bélapátfalva - oák, Karád - oá,k, Szikszó -
oák_ Zsebeháza - bv.

}íájus 14. (kedd): Eger - ok, Zalaegerszeg - oák,
}íájus 15. (szerda): Eger - ok, Hajdrrnánás - oák, Irinoshalma -

oák_ Miskolc - osk, Rudabrinya - oak, Vajszló - oák, Veszprémvar-
sánv - oiák.

Loptók o motorokot

Az utóbbi időben több segédmotoros kerékpárt is elloptak
községünkben. Január 20-án a presszó elől február 20-án a
}í.{V állomástól lovasították meg a járműveket.

A bűncselekményekben a Kisteleki Rendőrkapitányság
n.v-omozói jártak el - tájékoutatta lapunkat Csikos János, az üry
vízsgálója. A nyomozás sikerrel járt: mindkót motrot lefoglalták
A lopások elköveíósével V. A. kisteleki (korábban csengelei) la-
kos alaposan gyanúsítható. Mire a járművek előkerültelq már
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eg]rik sem V. A. birtoMban volt, túladott rajtuk Az egyik
járműből még ki is csiszolíák a vázszámot, hogy ne lehessen
azonosítani, de a sértett felismerte, Az eljárás sonín még arra is
fény derü|t, hory V. A. számlriját még ery motorlopás is terheli -

1995. szeptemberében a Korona sörözőtől vití el ery segódmotor-
kerékpárt.

Rernélhetőleg V. A. lopási kedvét a felelősségre vonás elveszi,
de azért nem árt az óvatosság: zárjuk le a járműveket!

M. M.

íaluházi hirel<
A Faluház kapott egl társadalmi mtnkában készült tollaslabda
hálót, íg| a csütörtóki napon, ha nincs elégjelentkező a röplabdára,
akkor tollasozni lehet. Ütőkkel sajnos nem rendelkezünk, íg,, aki
iátszani akar, az hozzon magával!

A nyári időszámítás
tozott:

Hétfő 19 - 22
Kedd 8 - 16

77 -l9
Szerda 18 -20

19-22
Csütörtök 8 - 16

20 -22
20 -22

Péntek 13 - 17
18-21

Szombat 13 - 17

miatt a Faluház nyitvatartási ideje megvál-

Asztalitenisz és bilirárd
Köryvtá,r
Néptánc
Szabás-varriis tanfolyam
Asztalitenisz és biliá,rd
Könl,ltá.Lr
Népdalkör
Röplabda vagy tollaslabda
Tá,rsastánrc

kézilabda
TrirsastáLnc felnőtteknek (kéthetente)

Lantosné Horváth Irén



. 12,7 -

1996 májrrs ő,énl7 óra8o pere€§ kepdettel
músor est lesp aesenp|elei tr'alrrháBban.

AKIK öror vÁruÁrc

^p^DóZKY 
t^óZto

M^D^B^óZ K^,II

mOó JÓZóEF humorista /KaLő Éti/
II^BM^TI1 

^NDPE^ 
operettprimadonna

Kísér: Auth Ede és Kocsis Csaba

Iegyek a Faluházban kaphaíókfelnőűeknek 300 Ft-os,
gyetekeknek 200 Ft-os egységóron.

Sok szeretettel várjuk kedves
vendégeinket !

Rendezősé9
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Billenős lFÁ-val sóder száüítású vállalok 1700 Fí/m3. úrdeklődni
lehet Csólaísi Zoltánnál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonsrámon.

Foto-üdó iizleteín új helyen, a posta mellett!
-Igazolványkép, s/ermeksorozat, ballagás, esküvóJakodalom, eryéb
rotdezvenyek felváele
- Fotykepeógepek, filmek, elemek, albumok, kepker*ek nag válasz-
tékban kaphatók!
- Fényképezőgep jaütás, §zaktanácsaűs.
- Filmkidolgoás l nap alatt!

Nacsa Jánosné Kistelek, Kos§uth u. 16.

rádióO06-60/488 324 @(este) 329 659

Táp-lakartrufuy kereskedésemet épílőanyag árusílással bővítetrem.
I0 q íeletti vásórlús esetén Csengele lerüIetén dútalan házhoaaillítás!
A nJ,itvataításí rend: keddlőI péníekig 7-íől 16 óíáig, szombaton 7-1őI

12 ótáig.
Boranyí Jóxsef kereskedő Csengele, Aruny J. u. 1.

a386 024 rúdióa06-60/480 678

Családi eseményekre (lakadalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkódő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Peffi u. 20.
szám alatt. a386 082

}iáutáji gqe|,hezvaló alkatre§zek ryá.,rtását (fogaskerék §tb.) váüalom. PB-
gin szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb. ) állandóan kapható,

Dénes Balázs válalkozó
Csengelg Felszabadulás u. 3, 8386 0l7

csgnoáei //@Wfu A Csengelei Polgirőr C§opoít támogatóinak

havonta két§rer megielenó lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csangelei Polgiá,Lrór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer
Szerkesztd§ég: Csengele, Felszabadulás u, l l, Felelős szerkesaő: MolnáLr Mihály


