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A csengelei Népdalk)r és Citerazenekar első vidéki
fellépéséről szóló írásunk a 237. oldalon !

(fotó: Renyi Lá§zló)



ÁsatrísofrGengekn

1891 óta számos régészeti dsatás történí Csengelén. Mosí induló
soropttunkban e4ek töfténetét és eredményeit dolgoauk fel.

I. Ternplornha]mi ásatás

Reizner Jii.,rros szegedi muzeológus a múlt szazad végén szeged
vlíros l 747-ben készült térképének tanulrnárryozasa során rnegá,llapi
tott4 hogy Csengele kapitányság teíületén két templomrom van
feltiintewe: a Bogár háti és a Templomhalmr. O az utóbbinál kezdett
asatásokba l89l . október közepén.

A feltá,,íáS idején a domb kb. 3,5 méter mag.§ra emelkedett ki a
körülótte elterülő sikból, átmérője kb. 30 méter volt. Keresztúl
vezeteíl íaita egy diilőút, ezérl az ásatásokat gyorsan el kellett
végeznie, hogy a kózlekedést ne akadály-ozza.

A domb tetejét 50-80 cm vast€ törmelék réteg fedte, ezért
a munkák rendkívül nehezen haladtak. ElőszOr két 25 méter hosszú,
másfel méter széles kémlőárkot á§atott. A törmeléken áthatolva a

munkák mir gyorsabban haladtak. A domb a sík talajig puha hordott
homokból volt, tehát a domb mesterséges úton létesült.

Az egyík á,rokban épülehyomoka nem akadtak, viszont 2 méter
mélyen 15-20 emberi csontvázat találtak. Valamennyi rendben volt,
fejjel délnyugat és lábbal északkelet felé. A csonwiázak fiatalokó és

öregeké, ferfiaké és nőké volt. A szorosan egynas mellett és felett

rendben fekvő csontváaak a tömeges temetkezésre valltak, amit
háboó vagy pestis-jrá,rvá,ny okoáatott. Semmifele eszközt vagy
ékszert nem talákak a csontok között. A kérrrlőárok másik pontjárr

cserépdarabok keíültek elő "zig-zugos és miisnémú vonaldiszí-
tésessel ékesítetten, mint a milyen diszítést a barbár korinak nevezett
edényeken találunk".
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A másik árokban terméskőből késziilt épület alapzatot talaltak,
me\nek mérete 8 X 6 méter volt, a vastagváLga pedig fel méter. A két
sorban rakott alapzat aljin 1 méteres nagyságú, egyenetlenül hasított
kövek voltak, felette lévő kövek viszont kisebbek és szabrilyos kocka
alalcuak voltak, Ennek alapjáLrr Reizner feltételezte, hogy a felső sor a
készités idején szabadon atlt és látható volt. A terméskövek alatt
dcingölt szikfoldet találtak, mely keménysége a betonéval vetélkedett.

Ezt áttörve még cserépdarabok4 állatcsontokra és széndarabokra
akadtak.

A kápolna apvisax te|esen hiányzott. Az ásatírr,t végző feltéte-

lezése szerint lehet, hogy az nem is volt neki, de inkább az a
l,alószínű, hogy aa a valamikori kincskeresők te|esen elbontottá,k.

Még a döngölt szrköldnek sem maradt nyoma.

Egy újabb kémlőárokban találták meg az osszáriumot, a kiüritett
sírokból sziirmazó csontok gyújtőhelyét. Az összehányt csontok
között Reizner íalélt ew ezüst pecsétgyűrút, melyen MICA_EL
DIOSL (Diósy Mihfly?) kórirat volt, középen egy állatszömnyel
(viLrkánry?). A pecsétgyűrú lapja és a gyíírű átmérője is 22 mm
nagyságú volt. Erdekesség, hogy a pecsételő rész igen szép kivitelű,
viszont a karikához való erősítése igen kezdetleges munkára vall. A
régész a gyíirű korát a XV, századra tette.

A kápolna belső terúletén széndarabokat, égett csontokat és igen
sok rozsdiis vasdarabot találtak, de azok rendeltetését miár nem
lehetett feüsmerni máűottságuk miatt. Több helyen hamu is volt
bőségesen, mely arra val| hogy atemplomocska elpusztrrlásakor
először is leéghetett, Itt talaltak egy kisebb bronzhenger töIedéket és

egy teljesen ép vórös agyagedónyt, ami nem korongon készült,

*apszis: kfiesztelly templomokban a fóhajót félkör alakban lezArőrész
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esetlen foímájú és kezdetleges kiütelű volt. Előkeriilt a kápolna két
harangjának töredéke is, ami az épület egyháai jellegét kétségen
kivülivé teszi. Az egyik egy kisebb harang, vagy inkább egy nagyobb
csengettyíié volt, rajta égési nyomok látszottak. A másik egy
nagyobb, hosszú és karcsú harang töredéke lehetett, ami még további
két részre is hasadt.

Reizner János történeti adatok alapján feltételeZe, hogy a 15.

uázad, kőzepe tájá,n oly gyakori pestisjarvrirryok ritkithattáLk meg a
templom kóriiü népességet, egy betöró török csapat pedig a maradék
lakosságot nészarolta le és gyújtotta fel a templomocskát.

Az áwtás részletes leirisa az Archeológiai Ertesitő 1892. évi 3,

fiizetében (1892, június l5.) jelent meg.
Molnm Mihály

Onkormúnyzaíi ülés

Csengele község önkormányzati képviselő-íestiileíe 1996.
au4usztl§ ] 3-án tartotta soron következő ülését.

Sajnos elsőként kell megemlíteni, hogl az ülés határozat-
képessége naglon nehezen jötí össze, uglanis több kepviselő társam
távolmaradt. A Polgármester úr naglon nehezményezte ezt, és kéríe
a képviselőket, hogl többé ne forduljon elő hasonló eset.

Első napirendi poníkení a polgármester beszámolója hangzott el
a ket tilés k)zótt végzett mmkakról. A testület részfvett az
óptnztaszeri Millecentenáriumi ünnepségen, melyen a megye 59
önkormányzata volt jelen. Auguszttls 5-re a STMBAG Hungária
el.végezte az utak építését, illetőleg a kisebb uthibák javítósát. A
berttházás (4 utca aszfaltozása + javítások) 9,6 millió forintba
kertilt. A polgármester tisztelettel kéri, hogy az útpadkákat tartsák
rendben, és a fiilet ápolják, nyírják le. A kommunális
szennyvízíiszíííóhoz való csatlakozást a Tisztiot,vosi Szolgálat nem
engedélyezte.
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_\Iásodik napirendi pontként beszámolót hallgattunk meg az 1996.
elsó _felévi ga:dálkodásról. A kal*ég:letés bevéíeli és biadási
Ie^,e:eíét több tényező miatt módosítani kelleft. ,Jeleníős az állami
tamogatások emelkedése: fűtőolaj, gllermelorcvelési, tankönyv-
yásarlási, gyópglszervásárlási, kózműfejlesztési és központi bér
támogatásokat kaphmk. A testület a beszámolót elfogadta és
megállapította, hog az I. félévi gazdálkodás jónak mondható.

,\Iég ebben az évben sor kerül az I. számu orvosi rendelő
tataro:ására és telefont szeretnénk felszereltetni az óvodába,
eges:séghá:ba, Alsó-Csengelére és az iskolával szemben lévő
krijleíre.

,1 testiilet három határozatot hozott:
}. Á: önkormányzat hozzájárult, hogy dr. Balikó Katalin a

íögás:ati ellótást l997. január ]-től vállalkozáSban végezze.
2. A nevelési-oktatási intézményeknél a kötelező óraszámoí

núdosította, mely I997. szeptember l1ől érvényes.
3. A: önkormányzat a tulajdonában lévő 1,4I0.000 névértékű

Heliomed Rt. részvényekeí eladásra felbinálja 50 ?ő-os árfolyamon.
I'égiil a polgármester felolvasta az Eringből érkezett me4hívó

levelet. mely szeptember ] 2-] 5. közötti időszakra szól,
Széll Lajos

képviselő

C c" g" /", é f" //epuau C so,t7,",í /o,t

l996- augu§Zu§ ll-én tinnepelte megalakulásának 25. evfordulóját a
csongládi Röpülj Páva Kör, EZen alkalomból rendezték meg a nepdalkörök
találkozóját.

A találkozóra rneghivást kapott a csengelei Népdalkör és Citerazenekar,
\ alamint a csengelei Aranyesó Neptanccsoport. Mi izgatottan keszültiiLrr} az elsó
nag\- nllvanosság előtti szereplésre. A még "gyerekcipóben" jáLró népi
csoportjaink szinvonalas, jó műsorral mutatkoztak be a tóbbségében nagy múltra
Yisszatekintő közösségek előtt,

A sikeles lellépés után ki§sé megkönnyebbülve, jó hangulatban, viditn
nótaszóval utamtt haza kis c§engeli csoportunk.

Lantosné Horváth Iren
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Besaélgetés Kiss Ferenccel, az Öregmalom vendéglő
tuIajdonosúval

Kőműves munkákat lehet látni az Öregmalom vendéglő mel|etíi
épületnél. Mi készül ott?
- A korábbi virágos besziiLrrtette tevékenységét, így jelenleg nrrrcs a
faluban hely, ahol virrigot, koszorut lehetne vásiirolni. Ezt a hiány,t

fogom pótolni azzal, hogy a felujított háarészben virágboltot nyitok.
}Iit lehet majd kapni az üzleíben?
- Koszorut, vágott és cseíepes virágot, ajrirrdékárgyakat, valamint
ztildséget és gyümölcsöt. A vásarlók fog'áú( végúl is eldönteni, hogy
mil!,en rirucikkeket fogunk rárusítani a kereslet-kínáat alapján.
}íikor tervezed a nyitást?
- Sok szakhatósagi engedéll.t kellett beszerezni, és hiá,rryzik még
néhány irat az induláshoz, de szeptember közepén nyitni szeretnénk.
Ki fogia a boltot vezetni?
- A vezetés és beszerzés az én feladatom lesz. Eladóként pedig Géczi
Belánét fogom alkalmazni, akinek van már virágboltos gyakorlata.
Hallani olyan híreket is, ho5r a vendéglőt is ki akarod bővíteni.
}íi igaz ebből?
- Ez amyira igaz, hogy a tervek mrir el is készültek. Az épületet
kir,íteném és az hiirom révből állna: palackozott italok boltjából,
presszó részből és étteremből. Az udvart is rendbehozatnám,
kerthelyiséget és parkolót alakítanék ki benne. Az udvari WC
tor,ábbra is megmaradna, de az épületben is kialakítanáak egyet. Az
udl-arira a kerthelyiség miatt lenne továbbra is sziikség.
}Iiért a fe|tételes mód?
- Az egész beruhiiaás kb. 12 millió forintba kerü|ne, így csak hitelből
tudom a terveket megvalósítani. PróbáLlok kedveznényes kamato-
zású kölcsönhöz jutni, de ez nem olyan egyszerű dolog. Meggon-
dolatlan dolgokba pedig nem akarok belernenni, mert én 10-15 év
múlva is itt akarok Csengelén élni, dolgozrri.



-240-

Régi hiánya körségünknek, hogy nincs megfe|elő étterme, Ha a
beruházásod megvalósul, ezen változtatni fogsz?
- A leendő étteremben egész nap lehetne majd éttezni, nem csak a
déü időszakban.
Térjünk vissza a jelenbe! Továbbra is csináljátok a napközis
étkeztetóst ?
- Igen, de valamennyivel emelnem kell az irakat, mert 60 Ft-ból nem
lehet mrir egy ebédet kihomi. Megértem a szülőket is, hogy nehéz
kifizetni az előfizetési díjat, de mindenki tudj4 hogy elsza-
ladtak az iirak, nem is beszélve például a hú§í.,rakíól. Az emelés
konkrét mértékéról még nem nyilatkoáatok, mert tájékozódnom kell
az éralaól. De a tanulók nyugodtak lehetnek, továbbra is lehet
ebédelni a vendéglőben !

Gr Jy)

Wűn é szeti t nagániskol a indul!

A HaMMiDo Kfí. Művészeti Magániskola jóvoltából lehetőség
nyí.lik 14-22 éves csengelei fiatalok míhészeti képzésére igen
kedvező feltételek mellett. Á foglalkozások helyszine a Faluház, ideje
pedig hé tköznap dé lutánonké n t.

A választható művészeti ágak:
a) Mpzőművé sze t (grafi ka, fe s té sze t)

b) iparművészet (kerámia, kézművesség)
c) színjátszás
d) zene (zongora, furulya, hegedű),
A heti óraszám 5 X 45 perc. Orabeoszíás egyéni egleztetés

alapján, Téritési dij havi 200 Ftűtj, amit két részletben, ohóber 20-
ig és március 20-ig kell befizeíni.

Jelentkezés Lantos Istvánnál az Általános Iskolában vagl Lan-
tosné Horváth lrénnél a Faluházban.
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Szcptember végétől úiro megól!
o postovonot?

A Szegeden dolgozók bínatira az új menetrend bevezetésevel a
korábban 20 óra 10 perckor Csengelére érkező szegedi vonat a
tor,ábbiakban nem állt meg-

Bakos Csaba szegeü személyszrillítási osztályvezető-he|yettestől
kapott trijékoztatás szerint a vonatmegá,üás ügyét - támogató áüásfog-
lalással - maí felküldték a Y ezérigazgatósíghoz, és kedvező elbíráíás
esetén szeptemb eí 29-től újra lesziillhatnak Csengelén az utasok a
po stavonatró1.

M. M.

Gondolatok Müller Péter "Benső mosolyll
című könyvéről II.

Drága embertársaim! Ott kezdem, ahol abbahagltam az ]996.

ililiusi 15-i számban megielent írást. Megtanulntk, hoglan kell
ímádkozni. Tehát nyisd ki magad, mert amíg nincsen benső látásod -
a sakkhoz visszatérve - csak fekete-fehér figurákat látsz! Azt gon-
doljuk, hogl ez minden, pedig a benső látásunk megszerzése a
fontos. Ez úgl alakul ki az emberben, ha átélünk sok jó és rossz
élményt, és a keítő között ott találjuk a krisztusi hit élményét, az
isteni középpontoí. Ebből a kózéppontból látunk a jó és a rossz
oldalra, ug,, mondván kibillen a mérleg nyelve. Látjuk, érezzük,
hog,,ha a rossz oldalra billen, az milyen, és ha a jó oldalra dől a
mutaíó a lrrisztusi k)zéppontból, az milyen.

I:eglük például az ellentétek kizöfti külónbséget. "Fösvénység" és
a "tékozlás" közöu ott a méríékletesség, a "hatalomszomj" és a
" bis:olgáltatottság" között ott a pozitív hit, a krisztusi közép. Az
óriáskerék kosara hol fónt a .fényben, hol lent a sötétben billeg. A
keréhlek egy tengelye van, uglanítgl, mint problémáink
megoldósának is csak egletlen igazi megoldása van a bensőnk



középpontjában. Isíen kózépen, a lelkünkben lakik, ezért ha
nátaláltál, megvilágosodtál, ez az isteni egység megtalálása ismeri a
valós alázatot, a valódi hitet, Isten bölcsességét. Aki eljutotí idáig,
az azt muíatja, hogl "En az Atyában és az Atya énbennem van"
[János evangéliuma 14, l 0].

Ne teremts íévhiteket és bálványt magadnak. Az emberiség
történetében hiteles nagymesterek ez ellen, a nem lelk középpontból

iövő íéyhiteket teremtő képzelet ellen vivták legnaglobb harcukat.
Igen g,,akran hallani, hogy eal az ételt "imádom", sajnos ez is
tévhitből származik. csak Istent lehet imádni, minden mást szerctni
lehet. Krisztus ma is élő ]síen, a bensőnkben tátongó űrí csak Ó
tudja betölteni. Jézus mondja "vaglok, aki vaglok, Isten, lélek és

valóság". Egész életében az álvallás ellen harcolt. A legfőbb
ellenfele az a papi rend volt, mely önző hátsó motívumokkal főleg
minden beavatási élmény hiján elfoglalta azt a helyet, amely csaks
a valódi szellemi kasztot illetíe volna meg. De ha fglelmesen
olvasod a bibliai leveleket, láthatod, hogl az Apostolok is a
legnag,,obb kilzdelmeiket már az őskeresztény glülekezetek tévhitei
ellen vívták.

A normális ember test, lélek és hit eglségében él, aht tiszta szíve
lényének isteni középpontjába vezérel. Jézus azí mondja: "En
bennetek vagtok, s ti énbennem". A józan ész számára ez teljesen
érthetetlen, de abban a pillanatban, amikor lelkileg me4szeretsz
valabit, megérted miről beszél. "Szerelmes szerelet" alaít nem valami
érzelmes megközelítést értek, hanem a tökéletes odaadást, amelyben
az ember testével, lelkevel, hitével egaránt részt vesz. Korunk
tragédiáját éppen az okozta, hogl a tüdőfejű szellemi elit megállt az
ész mindenhatóságánál, Istenné tette, főhatalommá, s miközben sok
mindent megéríett, nem ismerte meg a lényeget, Szeretet nélkUl nem
Iehet élni, A lélek szereíet - Istenben. Ah nem ismeri föl magában
ezt a középpontot, az isteni e erqiát, az csak annyit tud a légzéssel,
táplál kozással, kijlönfé I e csatornákon fe lszivni magába, amit hamar
föl is él. A szervezete nem tudja akkumulálni a lelh energiáit. Csak
a testben él. Fontos, hogt a lélek és a test összhangban leglen, mert
egy hibás lelki beállítottság, felelem mondjuk egl peres űgltől,
görcsbe rándította valakinek a derekát, ug, hogl szinte alig hld



-243-

no:Julni - olyan fizikai fájdalom, melynek lelki oka van. Először a
í:ni .fájdalmaí kell megszüntetni, és csak a feszüIíségmentes
s!ia7lotban le]künkben is megtaláljuk a górcs okát. Tehát a testben a
lelek s:ent valóság, "Isten lábainak zsámolya", éppen úg/, mint a
'i:ikai anyavilág, melyben élünk. A k)zéppontban élő ember
hslhatatlan s végtelen áramforrásból táplálkazik. (Ilyen itt a
-sengelei piaco/l hitünk énekeit éneklő és megtérésre buzdító
xs:ony i s.).

.1ki nem szereti hallani a szent beszédeket, annak a lelkében
sótetség van. Jézust miérí ölték meg - fegyvertelen, szelíd emberí
.{. miliíarista naglhaíalom eszközeivel? Látni íogod, hog,, féltek
r,:,te' Túlerőben volt az egész világgal szemben, merí alapjában
teltbrgaíta s megválíoztatta. Három éves műkódése során, de főleg a
}olgotán olyan nukleáris robbanás töríén| amely a mai napiq
susar:ik és hat. Ezt még az is elismeri, aki nem keresztyén vagl az
I'r Jé:tts igazságát tagadja. Jézus Krisztus k9resztje körül sok száz
,,,es:tes állt, csupán két glőztes: maga az Ur Jézus Krisztus és a
tobboldali lator. Ez a tétry akkor még nem volt látható, s bizonyára
nnga Pilátus sem vette észre, hogl egletlen szűklátókörű intézke,
lesével tönktetette a római világbirodalmat.

,1 IeIki szereíetnél naglobb hatalom nincs, abi ígl szeret,

ntérheíetlen erőfölénybe kerül azzal szemben, aki nem igl szeret.

Jé:ttst sem lehetett leglőzni, hiába köpték le, veríék össze és

s:óge:íék keresztre. "En leg,,őztem a világot!" - mondta diadalma-
sd . s ez ig/ is történt, még akkor is, ha a világ számos csataveszíés
után a mai napig sem atlía fel az ellene való küzdelmet,

Drága embertársam! Ne állj meg eme beszűkült anyagvilág
rudatánál, hiszen magad is láthatod, ho5xl a nem látható dolgok is
tga:ak leheínek. A villaryt felkapcsolod és világít, pedig az áramoí
seln látta még senki. Miért ne hihetnénk lelkünk krisztusi létében,

csak igt élhettlnk egész eglmásí szerető, alázatos életet a szentlélek
t,e:etésével, hiszen Ó ma is bölcs, élő Isten.

,7 mosoly íg,, sugárzik arcodról, mert amit keresünk, nem belűl
t,ag,kíviil van, hanem középen és fent - ahol nincs halál.

Báthotyné Jójárt Rozália



Eoeí króníka
1996. augusztus 18. Csengele - Öttömös 2:3 (0:3)
Vezette: Sípos. 50 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Adám (Vincze 75'), Buknicz, Kovács F_

(SisáLlt 46'), Kiss (Pigniczki A. 46), Vígh, Dorogi, Franczia, Turi,
Molná,r.
Az első félidőben ott folyíaíhft, ahol a megle ll-ben abbahagltuk.
Figyelmetlenségeink révén a vendégek 3 gólos előnyt szereztek. A
mósodik félidőben egy teljesen más felfogású csapaí jött k az
óltözőből, l5 perc alatt rúgtunk két gólt. Ezek után a játékvezető is
viglázott, hogl ne íudjunk kiegyenliteni.
Csengelei gólszerzők: Pataki és Molnrir.

1996. augusztus 25. Szentmihálytelek - Csengele 7:0 (4:0)
Vezette: Tóth II- Sandor. 400 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Dorogi, Ádán. Franczia. Kovács F,, Vigh
Z., Cziffia, Vincze (Vig T- 39'), Papp (Kovács Sz- 46'), Twi.
Az NB+ megiárt "hazai" jótékosok számtalanttl rugdosták a gólokat
lelkes, de szerény képességű csapatunknak. Amennyiben Kucsora
nem véd szenzációsan, az eredmény két számjeglű lett volna.

Kun-Szabó Tibor

Még ep§szet a Sp<rrtrrapról

EzLrton is szeretnék köszönetet mondani a következőknek, akik
valamilyen formában segítették a II. Csengelei Sportnap megrende-
zését:

Tóth Tibor, Kiss Ferenc, Csókási László, Csókási Zoltán, Csókási
Tibor, Csókrisi Ferenc, Dénes Balázs, Vighné Juhrisz Anett, Baranyi
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Ildt}ó, Baranyi Józsel .lirvai KáIrnán, Mo|nar Mihály, Novák
lmréné. Csrá,ki László, Kiss András (Kistelek), Rényiné Dr. Torontáli
Renáta, Sági Gyoogy1 Zsombó Kft. (Klselek), Paragi István
(Kistelek), Fogas Péter, Bóröcz Katalin, Böröcz Rit4 Kun-Szabó
Anta]rré. Kucsora Péter, Tisóczki Istvrfur, Hegedűs Rudo[ Tisóczki
Péter. Rácz József

Külön köszönet a csengelei Önkormá,,rryzatnak, mert széppé
r-arázsolták a sportházat és környezetét a sportnapra és masnapi
rendteremtésben is segítettek!

Az e|őző krónikában tévesen jelent a büfe bezárá§i időpotja,
ugl,anis az hajnal 4 óráig fogadta vendégeit.

Kun-Szabó Tibor

Darts bainokság

Tisóczki végre a csúcson

Augttsztus 20-án rendezte meg a Korona söröző az ujabb darís
bajonkságát. A négy versenyszámból Vigh Attila hármat meqnyert,
és Tisóczki Ferencnek is sikerült végre megszereznie egl első helyet.

Cricketben az első Tisóczk Ferenc lett 36 ponttal, Második Vísh
,1ttila (52 pont), a harmadik Dóczi János (75 pont) lett.

301-ben a bajnok Vígh Áttila lett. A további sorrend: Dóczi
János (70 pont) és Kopasz József (156 pont).

,.1 legtö,bb pont dobásában is Vígh Attila diadalmaskodotí 653
ponttal. Ot Dóczi János (5l7 pont) és Vörös Tibor (416 pont)
kö\,ette.

.1: utolsó versenyszámba, a Shanghai-ba csak néglen mertek
beneve:ni - látva l/í4h Attila sikersorozatát. Ví?h "természeíesen"
e:t is me7nyerte, l23 pontot dobott, A második Tisóczki Ferenc lett
-0 ponttal, a harmadik helyen pedig Szepesi Isnán (Szeged) végzett
59 ponttal.

Molnár Mihál:l
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Áuguszíus 13-án, kedden a kisteleki Petőfi Sándor Altalános
Iskola előtt fél egkor gliileke:eít egy bus:nyi diak. Ót o
kiválasztottak, akik eluía:hatnak nyaral ni Bal aíons:árs:óra.

Megérkezetí a bus:. Rövid bttcsu:kodás után elindulnmk - tele
izgalommal, kíváncsisággal. A: alföldi g;ereknek mindig újdonság,

iobban mondva érdekesség a heg,,vidék tái. Á Dunántúlon, ha
heglekben nem is, de dombokban bőven volt rés:íink.

Délután 6 óra köriil .futotíunk be a táborba, mely közvetlen a
Balaton partján épült, Balaíons:árs:ó és Balatonfóldvár közöít, Hét
faház foglalí karbe egy kisebb teret - ez a pyülekezőhely. A tábor
s:épen parkosított. Miután elhelyezkedtiink a szobákban, meleg
vacsora várt bennünket-

A másnapi gtalogturán Balatonszárszó felé vettük utunkat. Rövid
iáték eg,l mini gofpályán, majd irány a József AUila Muzeum és

emlékmű. Ebédre visszatértünk a táborba, majd bemerészkedtünk a
kissé hideg Balatonba. A víz igen sekély volt, mindössze 60-70 cm, s
igen lankásan mélyült. Estére a Milord névre hallgató eg)üttes
koncertezett.

Á csütöríöki napot szintén megosztottuk Szárszó és a Balaton
között.
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Pénteken a: idő nem kedvezett sem a túrának, sem a fűrdésnek -
mivel esett a: eső - ígl íréfás vetélkedővel vettiik elejét az
mulomnak. Délutánra az ég kegles volt hozzánk, ksütött a nap.
Kellemes strandidő kerekedett. Estére a hangulatot diszkó és tánc
foko:ta.

S:ombat délelőtt a sírand jegyében zajlott, majd ebéd uíán a
csapatot két részre osztották: egl résziink biciklihirára indulí
Balaíonszemesre, a "maradék" hajóval Tihanyt tíizte ki úticélul.
Mivel én is a "maradékhoz" tartoztam, igl az olvasót is csak oda
invilálhatom. Á fékziget leghiresebb része az apáísági templom és a
visszhangdomb. De a nézelődő nehog) azt hilg)e, hog,, mindent látott.
Erdekesség van elég,: élményül szolgálhatnak a Ciprián-forrás
melletti barátlakások, vagl a kisebbek számára a babamuzeum. A
kiálIílolt babákat egl német házaspár gíijtötte, majd öltözleíte
mag/aros népvise letbe.

A vasárnap főbb ismertetőjele a rendcsinálás volt, habár estére
még az akadályverseny feladaíaival kellett szembenéznünk.

Hétfőn a reggeli után indultunk haza. Dél körül érkeztünk meg
Kislelelcre, ahol a sziilők ktörő örömmel üdvözölték az ifiú utazókat.

Imiglen s:ólt a balatons:árs:ói nyaralás bónikaja dióhéjban.

Apró Mónika

HlílDETísíl<
FotGvideó üzletem új helyen, a posta mellettl Hétön is nyitva!
- lgazolváLrrykép, gyermeksoíozat, ballagás, esküvGlakodalom, egyéb rendezve_
nyek felvétele. Filmkidolgoás 1 nap alatt!
- Fényképezőgepek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagy választékban
kaphatók I

- Fényképezőgép javítás, §Zaktanácsadá§.
Nacsa Jánosné

Kistelek, Kossuth u. 16. sz;ím
ráüó006-60/488 324 1E(este)329 659
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Billenős lFÁ-val sóder srállítást vállalok: 1700 Ft/m3. Érdeklődni
lehet Csókrisi Zoltánlál a Csengele, Felszabadulás u. l5/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Túplakarruiry kereskedésemet építőanyag árusíaíssal bővíteuem
10 q fekú vásárlás eselén Csengele terüIelén díjtalan házltozsztíIlítás!
A nyiívatanásí rend: keddtdl pénlekig 7-től 16 óúíg, szombaton 7-től
12 őrúig.

Baratryi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

@386 024 údióa06-ó0/480 678

Családi eseményekte Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólqisi Lász]ótól a Csengele, Petffi u.20.
szám alatí. a386 082

Hátztáji gépekhez való alkatrészek ryáftását (fogaskerék stb.) váIalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb,) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengelg Felszabadulás u. 3. 8386 017

Eladó a Csengele 47l. wámű (Templomhalrni iskola közelében
lévő) tanya 2 + íél srobá§, íiirdőszobás, jó állapotban lévő,
kőporozott épü|ettel, .gazdasági épületekkel és 4 hektár fii|dte-
rülettel, Vilany van. Erdektődni a helyszínen Törteü Istvánnénál
va§r Árvai Kálmánnál lehet.

A C§engelei PolgáLTőr c§opoít táLínogatóinak

havonla kétsrer me§elenó lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárór Csopon Feleló,s kiadó:Kuc§ora Péter
Szerkesaőség: Csengele, Felszabadulás u.l l. Felelős szerkesaó: Molrrar Mihály


