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,1 Falunapolrról szóló tudósításaink a ]70. oldalon kezdődnekl
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Az idei Falunapok 1997. mújus I7-I9. közölt kerülíek
megrendezésre. A hórom nap eseményeit időrendi

s o r en db e n fo glalj uk ös s ze.

Megnyitók
Szombat délutan mintegy 150-en gyűltek össze a Faluhazban.

Santa Ferenc polgarrnester némi késéssel kezdhette beszédét:
"Tisztelettel lószöntöm a megelent lakpsságot, a hépviselő-

testületet, Peter Hoffmann urat és kedves feleségét, és az eringi
vendégeinket,

Ónkormányzatunk ]997 ptinkasdjektr harmadik alkalommal
rendezi meg a Csengelei Falunapokat, Ennek a rendezvény-
sorozatnak az a célja, hogy bemutassuk népi kultúránkat,
hag,,ományaink megőrzését és hogl érzékelni lehessen a közmű-
velődés területén bekövetkezett változásokat.

Úg,, gondolom, hog,, méltán bttszkék lehetünk arra, hogl a
hag1,,ománymegőri| műsorokat a csengelei emberek hldják
bemutatni. Tisztelet és köszönet illeti meg mindazokat, akik a dolgos
hétlu)znapjaikból időt szakítanclk arra, hoqy a Lgsyomqtyokat
ápoljók. Itt gondolok a népdalkörre, a citerásolcra, a népi tánc-

eglülíesekre.
},Iogy örömünlcre szolgál a művészeti tagozatu magóniskola

létreiatte és annak működése. A jelenlévők rövidesen
tapasztalhatják, hogy ebben a rövid tanévben szorgalmas
munkájukkal milyen nagl eredményeket értek el gllerekeink. A ]20-
as g,lereklétszóm bizaruyítja, hogl erre szükség van, igény van.
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/_ _s, s:ereínénk ezt a műsoros délutánt bemutatni, hogy
erl:hessiik. hogy Csengele a mi településünk, ezekpt a szerény
<ret]ntét*,ekeí mi értük el közös erővel.

.4 Csengelei Falunapokat megtisztelték jelenléttikkel Peter
í]oftntann úr ve-retésével az eringi vendégeink is, Ázt gondolom,
ltogt, e: a testvérközségi kapcsolat a két település lózótt még jobban
erósódni fog, még jobban megismerhetjük eg,,más kulniráját,
s:okásaií és e: valahol mindig eredményként jelentkezik. Szeretném
tnegkös:önni Peter Hoffmann úrnak, hogt megszervezték ezt az utat,
hog, eljöítek hoz:ánk! A további kapcsolat fenntcrtására,
íislyraúsára garancia a:, hogy eliattek és itt vannak.

Kiyánom, hogt rendezvényeinken minden kedves vendégünk és
mtnden csengelei lakos ére::e jól magát.|"

A megnyitó beszéd után Peter Hoffinannak átadta a csengeleiek
alandékát, egy magyar címeres korsót.

]{acsa Jánosné kiállítósán
(fotó: Molnár Mihál|
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Ezután kóvetkezett Nacsa Jánosné tennészetfotó kiállításának
megnyitója a konyr,tár olvasótermében, Nacsáné már az első

falunapokon is szerepelt képeivel, most újabb kollekcióját mutatta be.

Tillzás nélkül leírhatjuk, hogy gyönyörű fotói méltan arattak

elismerést. Bajor verrdégeinktől egyhetes rneghívást és kiállítási
lehetőséget kapott Eringben. A kisteleki náda§űzről készült képét
többen szerették volna lnegszerezni, de attól nern vált meg.

Molnar Mihály

Műsoros délután a Faluházban

Délutan 3 órakor kezdődött a műsoros délutan a Faluháeban.

Előszór a Mazsorett csoport menetelt a Fehérvári indulóra és a

Baby face zenéjére. Őket a furulyakar követte, a Love story,t adtak

elő. Az alsó tagozatos színjátszók előadása következett ezután. A
Kincskereső kiskodrnonből a Csontos Szig*idet adtak elő. Az
Aranyeső tánccsoport rnűsorában Dél-alfoldi csárdás, Tardonai

karikazó, Szatmári verbung és csárdás szerepelt. Ezután a felső

A mazsore ííe k fe l l epe s e
( lotó, Nacsa Janosne_;
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tagozatos sznjátsző csoport mesejátéka következett Ki lesz Szellő
krralrd menyasszonya? cfixmel. MUller Katalin Milne: A király
reggelrje című versét mondta el. Majd a Népdalkör és citerazenekar
notacsokrát hallhatta a közönség. Közben Gombai Eva Két gazdag

ember g1,,ermeke című mesét mondta el. Végül Samu Emese és Süli
\Iarta Liu:i§ Ervin: Kék meg a sárga című meséjét adtak elő.

Remélem mindenki jól szórakozott, a szereplóknek és a felké-

szrtőknek pedig koszonjük ezt a műsoros délutant!

Túri Anikó

Játékos vetélkedő

Május l8-an délelőtt került megrendezésre egy játékos vetélkedő,
mell,nek fo szen,ezője Rényiné dr. Torontáli Renáta volt.

,, l,:

Toro nyép ít é s épí tő koc kab ó l
(fotó:Molnár Mlhály)
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Reggel 9 órakor öt csapat (8-10 ö csoportonként) jelentkezett a
megktilcinböáetésre szolgáló jeleket átvenni. Igen színes, ötletes
összeállítása volt a prograí}nak, mely kialakította a verseny szellemét,

a játékos kedvet. Mondhatjuk,, hogy a megmérettetés nemzetközi
volt, ugyanis egy csapatot a német vendégeink alkottak. A kotélhúzás
bizonyult a legizgalmasabbnak, ugyanis az erők próbája volt.

A vetélkedő minden egyes játéka pontozva volt. Az összesített

eredmény alapjám az Altalátos Iskola csapata (tagjai: Heim Géza
csapatvezető, Franczia Beáta, Bíró Zoltán, Lcntos István, Heim
Tamás, ,rt, Tóth Tibor, ,rt. Csókási Zoltón, Haraszti Roland)
bizonyult a leg|obbnak, ők nyerték meg az őriás tortíft, melyet nem
tul nagy rábeszélés árin telajinlottak a játékban résztvevóknek.

Az tinkormrányzatunk csapata az arartyközépen végzett a játék-

ban, harmadik lett.

Úgy gondolom, mindnyájan jól éreztiik magunkat, Jövóre megis-
mételjükl

santa Ferenc

Lovas felvonulás és bemutató

Szent Péter, ltabár nem ő a falu védőszentje, kegyes volt. Délutan
négy órara vége szakadt a zivatarnak és igen szép szátnmal jöttek
össze a lovas felvonulásra.

Mar mindenki fenn ült a lovas kocsfton. mikor megérkeaek a
pálmonostori lovas betyrirok. A rézfuvósok razendítettek és megin-
dult a menet. Az első megálló Tisóczki Ferenc háaíffiáú volt. A
kikészitett egy láda sör hamar gazdétraiaI-ált, mehettünk tovább.
Csókási Jenő már borokkal várta a felvonulókat. A Május 1. utca
végén a Korona sörözőnél meglepetóst okozott a nagyszámú
vendégsereg, Víghné Juhász Anett és segédei alig győaék a
kiszolgalást. Az Arany Jánros utcán két szomszéd, Baranyi József és

Széll Lajos családja kínálgatta a felvonulókat, majd a csapat a falu-
széli gyepre távozott.
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(fotó: Molnar Mihály)

A tejcsarnok melletti fur,es területen volt a lovas bemutató. Mire
rde kiérkezett a közönség. az eső által.1ótékonyan lehült levegő újra
tblrnelegedett.

A pálrnonostori lovasok bernutatták a lovak fektetését, ültetését,
1átékos vetélkedőt adtak elő. Ktilon érdekesség volt, hogy a lovakat
n\-ereg nélkül, szőrén ülték meg. Az önként jelentkező Bacsáné
\{arika fejébe irvalényhalas kalapot nyomtak, és a díszt kancsikával
ütögették le. Bacsa Pista sern kerülhette el sorsát, neki is ki kellett
állni a próbát.

A rnűsor végén a közönség lovagolhatott is. Az egyik német
hölgy a lovassal együtt prőbálta ki ügyességét, az állat azonban
feiágaskodott. A szerencsétlen eringi a "betyár" naárágsába kapasz-
kodott, elszakítva a gatyunaőzagot. lgy a lovas néhány pillanatig
nélktilomi vo lt kénytelen rubánatát.

Molnár Mihály

Lovas kocsi "mególló" a Csókási családnál
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Falunapi bál

A műsoros táncmulatság 19 órakor kezdődött a Faluházban. A
300 résztvevővel zsúfolásig rnegtelt a toínaterem.

Santa Ferenc mondott rövid megnyitó beszédet, majd Peter
Hoffinannak átadott egy gra:ritból készült lapot, melyre Tóth Tibor
világszínvonalú gépével vésett ernlékezést a Csengelei Falunapokról.
Az igen jól sikerült ajrándékot cikktink mellékleteként is megtekint-
hetik. A megnyitó vógén polgarmesterünk jó étvágyat kívant.

A háromszán fore rekord idő, kb. 10 perc alatt beterítettek a
polgarőrök, A marhapörk<;lt vegyes érzelmeket keltett. Volt aki
istenítette, volt aki panaszkodott a rágóssága miatt. Mindenesetre
szépen fogyott.

A vacsora után a szanki népitanc egyiittes adott több részletben
műsort. Őt mar öt ér,vel ezelőtt szerepeltek Csengelén, most is sikert
arattak. A közónség "vevő" volt a tréf;ís vetélkedőikre is.

Peter Hoffmann afalunapi emlékkel
(fotó: Nacsa Janosné)
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Folyik a tréfás vetélkedő
(fotó: Nacsa Jánosné)

Az est meglepetése volt Valkovics Antal képviselő éneklése, akit
Sánta Ferenc polgarmester kísért hegedűn. Az érntetteken kívül
mások nem tudhattak előre erről a műsorszámról. Kót magyat nőtát
adtak elő először magyarul, majd németül. Ezutin felkérték a
színpadra Peter Hoffinannt is, akivel együtt egy német dalt énekeltek
el. Végül Valkovics Antal a német dal saját fordításával lópett fel. A
"művészek" zajos elismerést arattak, báff az utolsó szám kissé
hosszúra sikeredett.

Ejfelkor a szokásos tornbola következett. A szánnos felajanlás
közúl a fodijat, a CD-lemezjátszós rádiómagnőt a Ta^ács csa]ád
nyefte meg.

A csanyteleki Kósa együttes zenéjére reggel fel hatig ropták a
táncot ajó állóképességű bálozők.
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sánta Ferenc és valkovics Antal műsora
(fotó: Nacsa Jánosné)

A báli beszámolóm végén meg kell emlékeznürrk egy sajnálatos

malőrről. Régi balozóink tudják, hogy ilyen sok résztvevőaél
ülésrendet kell csina]nunk, hogy mindenki elferhessen. Nos ezt az
ülésrendet egyesek felelőtlenül felrúgtak. Így Szabó Béta barátunknak
nem jutott hely, két asztal kozé kényszerült. Bocs' Béla!

A bál színvonalához anyagilag hozzájárultak: Baranyi József,
Baranyi Ildikó, Csaki LászIő, Csókási Lászlő, Csókási Zokán, Dénes
Balárs, Forgó Jenő, Hegedűs Attila, Kisrnártonné Sipos Ilona, Kiss
Ferenc, id. Kormanyos Sánclor, Kuklis András, Mészáros Ferenc,
Süli Istvan, Szabó Béla, Széplaki Sandor, Tóth Csaba, Tóth István,

Tóth Tibor, Víghné Juhász Anett és az Önkorrnányzat. Koszönjük
támogatásukat!

Molnar Mihaly
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koszo rűzás az emlékm űnél

Púnkösd második napjan immár több éve szokássá lett kis
falunkban a koszorúzás. Emlékezni a hősi halottainkra, kik vérüket
adták ezért ahazáért és értiink, utódokért.

Mint ahogy Santa Ferenc polgármester úr is mondta, annyira nem
lehetrink soha szegények, hogy ne tudjunk az év egy napjan
- nevezetesen pünkösdkor - egy fbhajtással, s egy szál vtrirygal
gondolni hőseinkre. Meghatottan tette le mindenki az emlékezés és
hála v,irágait, melyek koszoruba kötve vagy szálankent hirdéttek,
ho5,, vagyunk még, kik tudjuk neveiket, érezzik hianyukat, és
köszönjük, hogy felaldoztálkaz élettiket ahazáért és a magyarságért!

Az ünnep díszvendégei a német testvérközségből, Eringból jöttek.
Hoffinann úr szavai egyszerűek voltak. Nem akarunk tobbé háborút!

Az eringi elismerések átadósa
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Nem akarjuk látni az anyál< könnyeit, s a háboru rombolását. Azt
akarjuk, hogy béke legyen a F<ildtin. Béke és szeretet. Olyan, mint
amilyen e két falu ktiz<itt létrejott. Csengele és Ering kozott. A két
falu egyrnásratalálása példaértékű ebben a zavaros és nem mindenhol
békés világban. Ennek kapcsán jelvénnyel tüntette ki azokat a

családokat, akik ezt a kapcsolatot létrehoztak és ápoltak. Elsőként
Tóth Tibor és felesége, majd Bencsik Ferenc és felesége, Széll Lajos
és felesége, dr. Varga Ferenc és felesége, Czombos János és felesége

kapta meg a jelvényt. A csengelei polgarmesternek pedig Ering
nagyrnéretíí bronz címerét nyújtottak át.

Az emlékmű virágokkal boríwa állt ünnepi díszben a verőfenyes
napsiitésben, tisztelegve a hősök emlékének.

Dr. Varga Ferencné

szabadtéri mise és elsőáldozás

Műsorok, vetéikedők tarkítjél<, de az igazt, éÉtitatos hangulatot
pünkösd ünnepe adja, - a befejezés.

A ternplomkertben az elsőaldozók sorakozva, vigyéazban

ryrilglúják - p@szprttz4s qtán - aSzőzatot.
Hazádaak rendületlenül
Légy híve, oh magyar!...

Megszólalnak a harangok, ágtí§uk hirdeti, az elsőáldozók
tisztalelkű serege indul az ünnepi szentmisére a Hősök emlékműve
előtti oltarhoz,

Santa Ferenc polgármester úr meleg szavakkal üdvózli Ferdinand
tisztelendő Atyát és az elsőáldozókat. Köszönetül virágot nyujtanak
át a fehérbe öltözött lányok, hogy az összegyűltek együtt ünneplik
velük életiik egyik legszebb napját. Az emlékmű lépcsőjére is leteszik
az emlékezés virágait.

Megszólal az ének:
S zeretettel j önnek Hozzád
Atyánk hívő gyermekeid...
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}íegkezdődik az tinnepi szentmise. A tisztelendő úr köszönti a
híreket. lnllon az elsőáldozőkat, akik büszke lélekkel járulnak ma az
oh,árhoz:

Pünkösd a Szentlélek eljövetele, - az Anyaszentegyhá:z nagy
ünnepe.

s a hősóké, a szenteké, akik élettiket iúdoztiú< a hittikért, a szent
ügl,ért. - a magyar hazáértt

Külön is köszönti az Eringből érkezett német vendégeket - nagy
örömrikre - anyanyelvükön. Kéri, hogy a két falu fúzze szorosabbra a
barátságot, - a közös hit, a szeretet jegyében.

A szentmisén az áldozasra készülők kérik Jézust:
Téry be hozzitny oly nagyon akarlak szeretni én Téged...

Isv i§ érzik. Megisznrlt kis lelkük egész szeretetével vírják a
pűanatot. az első szentáldozás Igazín megható jelenet - nem felej-
tik el sohasen! akik átélhetik. S elhangzik: Nálam vagy mar édes
Jezus. koszöntelek- átolellek,..

Elsőóldozó lánykák
(fotó: Nacsa Janosné)
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A szülők kísérik gyermekeiket, áLidomak, segítenek a hitben

erősödni, - remé§ük a családban is! De szép is lenne!

Felhangzik az üde gyermekhang:
Jézusk4 Jézuska figyelj most rárn,
Kis szívern, kis szívem szeret igazén.
Szívemet egészen neked adom,
Szeress Te is engern nagyon, nagyon!

A tisztelendő Atya áldást oszt az egybegyűltekre.
Az iinneplő gyermekeket a szülők és a gsp4gelei Egyhazközség

vendégül látja. Felszabadultan haígatják a dicsérő szavakat, az arclk
sugarzik a boldogságtól. Sz{vükben rnaradjon meg a béke, a szeretet,

a segíteni akaras öröme, ez kísérje a falu népét, vezetőit!
A felejthetetlen ünnep véget ért!

Pünkösd van - a Szentlélek ereje segítsen!
Papp Istvanné

A képviselő elaludt
Úg,, gondolom, ha valaki hibát kóvet el, azt be is kell ismernie . Es

art, aki beismeri hibáját, annak le is kell vonni a tanulságot belőle,
Az ankormányzat egész évben, kemény szervezési munkával

késziilt a Falunapókra. A Falunapok alkalmóból rendezte meg
közöseru a tanári karral az év egyik legszebb ünnepén az emlélvnű
koszoruzásil. És ezen kívül még nag,lotl sokan dolgoztak azért, hogl
minél szebb leglen az az ünnep, melyen mégfél évszázad multaval is
végig csorognak a könnyek az arcokon,

Erről az ünnepségről kestem tíz perceL De elég volt ahhoz, hog1l

az első sorba már nem ülhettem be széglenkezés nélkiil. Isy hát a
kazanség kjzótt elvegyühe néztem végig az ünnepséget. Minden
hibánai meyyan az oka, és meg leheí maglarázni. Én nem

megmag,larázni, hanem elmagyarázni szeretném a történet okát.

I{álunk a vendéglótás örömei hamarabb kezdődtek, mint a többi
német családokat fogadóknál. A folytonos készítgetés és az
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éis:akába nyuló ünneplések feleségemet, mint ébresztőórát lciakasz-
tották. és nem csörgött. Belőlem pedig az a pálinka mennyiség űzte
ki a lelket, amit meg kellett innom ahhoz, hogl fel merjek menni a
s:inpadra énekelni,

S:igorti vag3lok magamhoz is, és azt mondom, ne művészkedjen az
olt,an. aki nem bírja a pálinkat. Továbbá ha nem tud eleget tenni
vállalt kötelezettségének, hagl,ja abba, Már Lenin megmondta: "Ami
nem meg}, azt nem szabad erőltetni!" Úgl gondolom, itt van a
léry,eg elósva, csú ki kell kaparni.

§yilvánosan kérek elnézést azoktól, akilcrtek fáradságos
munkáját ily módon szépségében és értékében csorbítottam!
B o c s ánatot hlrek vál asztóimtól, akikne k választási me gfonto l ts ágát
megkerdőjeleztem!

Korholva önmagam, arra gondolok, milyen jó is lenne, lta az a
sok gaQarohaszíó politikus is hasonlóan gondolkodna!

Val kovi c s Antcl hé pv i s e l ő

Rács mögött a körözött
bűnöző

T. L. debreceni lakost (korábban Csengelén lakott) már
régóta keresték a bűnüldöző hatóságo§ mivel elfelejtette 10

hónapos börtönbüntetését megkerdeni. Ehelyett az országban
csavargott ós az utóbbi időkben a csengelei tanyavilágban
dolgozgatott.

Településünkön történő megjelenését a polgárőrség jelezte ós

segítségükkel sikerült a delikvenst elfogni, a megfelelő helyre
juttatni.

Vatószínűleg büntetése letöltése után sem szabadulhat, mert
további három hatóság is köröztette bűncselekmények elkövetése
miatt.

M. M.
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okiíekintés

Vendég§égben Röszkén
A Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete május hónapban

Ro szkén tartotta szo káso s szerkesztő i találko ző ját.

A rendezvényen megjelent Magyari Lászlő polgarmester is, aki
sok érdekes adatot sorolt fel községéről. Az ott elhangzottakat a
csengeleiekkel vetettem össze. Röszke lakossága 3250 ro, Csengeléé
2l9a ro. Falunk 67 milliós költségvetése eltorpül a röszkei 410 millió
mellett. A" egy lore szálmitott összeg négyszer akkora náluk, mint
községünkben. Csengelén nincs helyi adó, náluk 6 millió forint ilyen
bevételre számolnak az idén, Az egyesületek támogatáséra l50
ezerrel többet (650.000 Ft-ot) szánnak községünkben, mint Rószkén.
A vadij náluk 70 Ft köbméterenként, nálunk csak 44 Ft. A
művelődési ház fenntartásara Csengelén 940.000 Ft-ot terveztek,
Röszkén 3 millióval többet, Jövedelempótló támogatásban na]unk
csak 4 ö részesül, náluk viszont 15. A röszkei sportkörben vaíl
lövész, kézllabdaés labdarúgó szakosztály, nálunk csak focista,

Érd.ekes színfoltja volt a tala]kozónak Almásy Istvián bemutatko-
zása. Aknási ur a Röszkei Kózkormányzóság alapítója és vezetője.
Bélyegeket és pénzeket adnak ki, és szociális "államnak" vüak
magukat. Szabad gondolkodásukra valt hogy míg Nagy Imrének
szobrot allítottak, addig Kádílí Jánosról bélyeget jelentettek rneg.

Nagy sikení rajzpáIyíaahlk volt most húsvéttal kapcsolatban "Puszil a
nyuszi" elnevezéssel. Szá,rnos külfrldi gyermek is pályazott. Bohó-
kásnak tűnő tevékenységtik szeretetre méltól

Magyar Lá§zlő polgarmester a talalkozó végén minden szerkesztő-
ségnek ajandékba adott egy Röszke történetóről szóló kotetet, A
Krónikanknak száat könyvet Csengele lakosságának dedikáltattam,
és a községi könfiarunknak átadtam. Sok olyan érdekesség is van
benne, ami nem csak a röszkeieket érdekelheti. például én is ebből
tudtam meg, hogy a középkorban Roszkén ellenszultiánság működött.

Molnar Mrhaly
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& Foci krónika

vesztes mérkőzések
§orozata

1997. május 1. Ottiimös - Csengele 1:0 (1:0)
Vezette: Durst. l00 néző.
Csengele: Kucsora, Pataki, Buknicz, Vincze, Nugy, Horváth, Víg T.,
Haraszti, Molnar, Kun-Szabó, Pálnok J. (PáLlnok L.70.'\,
Á: első percben kapusunk egl 30 m-es szabadrugást bevédett. Ezek
után erősen tartalékos csapatunk mé8 kieg,lenlíthetett volna.
Rugtunk két kapufát, a 85. percben pedig Víg Tibor még a teljesen
íires kapuba sem tudta 5 m-ről berugni a labdát,

1997. május 3. Balástya - Csengele mérkőzés elmaradt!

t997. május 10. Csengele - Rösrke II. 1:4 (1:1)
Vezette: Karasz. 50 léző.
Csengele: Bencsik, Pataki, Buknicz, Dóczi, Kiss, Sisák, Borsos,
Haraszti (Vincze 65.'), Mo ln ér, F r anczia, Y ig.
Csengelei gőlszerző . Pataki.
,4 mérkőzést üz első félidóben könnyedén magunk javára
fordíthattuk volna, de a 35. percben Bulmicz, majd a 40. percben
Dóczi l:0 hazai vezetésnél l ]-est hibázott.

1997. május 17.Pánsit SE - Csengele 4:0 (2:0)
Vezette: Magony. Szeged, 5 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki, Buknicz, Dóczi, Kiss (Víg Cs. 4ó.'), Sisák,
Borsos (Vincze 25.'),Haraszti (Kucsora 65.'), Nagy, Horváth, Szabó.
Sajnos ennyiveljobb volt az ellenJél.

Kun-Szabó Tibor
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Csengele történetí
lsronológiáia III.

1160

A csengelei pusztárr 4 göbölycsorda jar (a gazdaságok névadói:
Vékes Márton, Aradi, Kovács István és Kopasz Janos).

t771

Homokkötés cé|ából elóször telepítenek erdőt Csengelén.

l790

Szeged varos tanácsa előtrja, hogy a város 8 hadnagya közül ó

szüntelen a pusztákon tartózkodjon és a varos hatáíát oltalmazeík a
szomszédok marháitól.

1805

A homok megkötésére, Vedres Istv{ín kezdeményezésére erdőket
telepítenek Csengelén a kisteleki jobbágyok robofinunkájával.
Összesen 372.294 f;ít iiltetnek.

1808

Januar hónapban Szeged város küldöttsége megvizsgá$a a csengelei
erdőtelepítéseket, és megállapítja, hogy azok meggyökereztek.

1852

Szeged városa elsőként oszt ki bérfoldeket Csengele pusztan. A
bérlet l0 éwe szól.
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1854

_4.ugrxznrs 18-an születik meg Király Anna, akit elsőként anya-
könrr emek Csengele születési hellyel.

1860

Az év folyaman 7 csengelei újszülöttet keresztelnek Kisteleken.

18ó6

Március hónapban az elhagyott bérfoldeket 6 esztendőre újra
elárverezik.

1869

A december 31-i népszárnláás szerint Csengele kapitanyságban
|192-en élnek,

t879

A szegedi nagy árviz után számos család a tanyítkra menekül és

sokan többé nem is térnek vissza.

Molnrár Mihály

fi szeméttelep úi nyitvatartá§i rendic

1997. június 2-tfi megváltozik a szeméttelep nyitvatartása.
Hétfőtől péntekig 7-10 és 15_18 Óra közötto szombaton 7-től 10
őráig fogadják a szemétlerakókat. Vasárnap szünnap lesz. Más
időpontokban a sreméttelep zárva lesz.
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Áz I, arcr,agos llíúhpaflamenten
A médiákban miir értesülhettek tóIa, hogy Magyar Bálint

művelődési és közoktatási minisztet 1997 , május 1-3-ta összehír,ta az

I. Országos Diakpariameltet. A mar hónapokkal előbb kiküldött
levelek á|tal felszólította az iskolak diakönkormányzataít, hogy
válasszák meg ktildöttiiket. A diakönkormányzat tehát szeptemberi

nyitótilése után először összeült, s "hosszú", legalább öt perces tana-

kodrá,s után, amit Heim Géza igazgatónk a diakparlament kihírde-
tésóvel töltött, végül egyszerű többséggel megszavaztak a diakpar-

lament kiildottének. A szülői beleegyezés megszerzése után mar mint

az iskolát képviselő leendő követ léphettem az osztáIyba.

A diakönkorrnányzati gyűlés utani néhány hét gyorsan eltelt, a

kezdeti érdeklődés szalmalíngszerű gyorsasággal firlt érdektelen-

ségbe. Rövidesen kéÁez kaptam az Országos Dirikjogi Tanács

előterjesztését a diakparlamentre "A tanulói jogok érvényesülése"

címme| és a Művelődési Minisáérium személyes meghívóját mellé-

kelve a közoktatási ttirvény idevonatko ző paragrafusainak kivonatát.

A tanulói jogok érvényesülése cimű előterjesztés a Diakjogi Talács
áíasfoglalasát tartalmazta, rámutatva a diakjogok megsértésének
legjellemzőbb formaira, s a lehetséges megoldást is itt-ott rebnarr-
totta. Ennek kellett volna a szekcióüléseken vitaindítóként szolgálni
(mint később kider[ilt, erre kevéssé volt alkalmas), s a benne található
szavazóIapon lehetett volna az előterjesztés állítasait a szekciókon
megerősíteni vagy elvetni. Az iskolától pedig megkaptam a hazirend
lenyomatát.

Ezekkel az katol<kal s a szülői nyilatkozattal (Melyben a MM a
diakparlament idejére magára viűalta a küldöttek ellátasát)
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tbh ertezr.e gyülekeztíink május l-jén negyed 1 l-kor Kiskunfelegyhá-
zan ahol a25. és26. srlímu diákparlamenti autóbusz ktilönjáratok
r artak benniinket. Csoportvezetőnk, Kelemen Csanád szegedi
on osranhallgató volt, aki mindjárt megtartotta első hegyibeszédét.
Egl,ebek kozott fudtunkra adt4 hogy a Kós Krároly Kollégiurnbarr
nég1. és hatágyas szobákban leszünk elszállásolva, majd összeírta a
fóként négyes csoportokat.

Röviddel dél utan megérkezttink a kollégiumba, jobban mondva a
kollégium elé - ugyanis oda bejutni majd csak valamivel később
sikenilt. Itt ért benniinket az első kataklizma: csanád vezértink
megíudta, hogy ebben a kollégiumban ne is almodjunk négyágyas
szobákról - így pillanatok alatt filborult a buszon kialakutt harmónia,
s nekiláttunk magunkat hatágyas szobákba tömöríteni. Ezalm Csanád
megindította csoport regisztráIását, már fel egykor! Mi pedig
kihordtunk a buszból minden létező csomagunkat a kollégium
belárata elé. S vártcnk, s vártunk... Kiosztottél< az ebédet: két
vendvics egy almával, § egy szatyor papírral, amit a szekcióülésekig
át kellett (volna!) tanulmányozni. S várlurrk, hogy bemehessíink a
qzillásra - az őrők mutatói mar fel 3-at jeleztek -, -íg aztín Csanád
kérésere mindent ugyanúgy visszapakoltunk a buszba, s két óra
alldogálas utan elindultunk az Erkel Szitthé.a;ba, a diakparlament 15
órakor kezdődő nyitóütésére. A progríun szerint kOztarsasági
elnölqink, Göncz Á.paa nyitná meg a plenaris ülést - ehelyett
lel,éIben kért elnézését távolmaradása miatt. Ugyancsak nyilvi{nos
ler-elet kapfunk Hora Gyulától is, Végül Magyar Bálint tartotta meg
beszédét, melyben tájékoztatést adott a mawaí közoktatás múltjáról,
jelenéről s várharó jövőjéről. Az ülés véguavát pedig Koltai Péter
mondta el, aki indoklást ffrzött Á tanulói jogok érvényesülése című
dokumentumhoz. Majd fel óra sztinet után 17 órakor Szinpadiak
címmel gálaműsorrt szerveáek az Erkelben, melyben a színiiskolások
adtak elő részleteket különfele musicalekből. A következő
műsorszám a vacsorakiosztás volt: a szirűé.z közelében taléúhatő
MSZP székházban osztották az eleséget - kír.ül az utcán pedig
kétezer torokból zengell a jelszó: "Éhesek vagyunk, enni akarunk-,
addig éneke!ük ezt, míg enni nem kapurrk!" Így a program késése
alig haladta meg a fél őtát: sorrendben a Kozmix, a Hip Hop Boyz és
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a Pa-dö-dö adotJ koncertet, kittinő hangulatot teremtve.
22 őra utén elcsigázva keresfaik meg buszunkat, s irány a

kollégium. Röpke két óra alldogálás még az éjszakában a
regisztrációra várva, s mar el is foglalhattuk a szállásunkat - ami
persze korántsem azt jelenhette, hogy nyugovóra is tértiink, sőt!

Reggelre egy ismételt - most kivételesen varakozásmentes -

regisztrációt követően, amiből ó*esültíink, hogy az 54 szekció köz§1

melyikbe sorolt be a számjtógép, s hogy a szekcióülést követően hol
töltjük a délutant (szemóly szerint az 5a. szekcióba tartoztam, mely
déhtténját a Nemzeti Múzeum körében töltötte), ki-ki felkutatta
szekciójának gyülekezőhelyét.. 8 órakor megkezdődött a varva várt
gyűlés, ahol az ország minden tájéről összegyűlt képviselők
felvetették az iskolajukban előforduló diakproblémakat. Szekciónk-
ban kiemelkedő helyet foglalt el a következő két kérdés:
l.) 

^, 
iskola mennyiberr szabhatja meg, hogy a tarruló milyen

rubénatbart hajviselettel stb. jelenik meg az intézményben?
2.) Hová tíinik a Művelődési Minisztérium 200 Ftlfö fejkvóta alapú
diakönkormanyz at tátmo gatása?

Az itt felmerülő problémakat másnapra az Országos Dirákjogi Tanács
és a Diakparlarnent Titkársága közös erővel 52 pontba sorolta és

horta nyílvánossagra, A szekcióülések feladata volt még, hogy 5-5
képviselőt kivá]asszon, akik az Országhánban ta]álkoáatnak a
kormány képvielőivel. Jómagam is bekerültern az 50. szekció
ötösfogatába. S a diakparlament 270 ős ktildottsége körében megte-
kinthettem a Parlament díszlépcsőhánét, lupolatermét s felsőhazát,
ahol a diáksereglet kérdéseket tehetett fel a megielent minisaériumok
vezetőinek. Itt legtöbbször a továbbtanulásról s azok feltételeiről, a
szakmával rendelkező végósök elhelyezkedéséről esett szó. Majd
egy kis autógramvadászaítal bővítettíik a prograrnot. Az estét a
Petőfi Csarnokban, azaz a Pecsában töltötttik, ahol az Idgy hónalj-
mirígy, az Animal Carrnibals, majd a Soho Party koncerteztek.

A harmadik nap délelőttjén még egyszer összegyűlt a diákpar-
lament, ahol Koltai Péter ismertette a szekcióülések eredményének
összegzését, s abol elfogadásra került az 5? pont. Délután 3 óra körül
érkeztiiLnk vissza Kiskunfelegyh ánára.

Aprő Zsolt
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Hirbetésclt
3 ér,es Thermotéka 60 típusú gyári gázkazán eladó a houuá való kéménnycl
c§rrrn Érdektődni Novák Jenőnél a Csengele tanya 1{7 . szám alatt lehet.

í-adonat4i l65/70xl3 méretű Good Year gumi Szamara felnivel eladó- Kócsó
Isrvan Csengele, Arpád u, I7. 8386 083

.4tp* kukoica, búza, zab, roz§ vetőmag, köles kis és nagy tételben, továbbá
tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútúllomásnál Iévő Kísbetérő
lermény boltjában (Kistelek Tanya 312.).
}1,iír,a 6-íó1 18 óúg. HétJő sainnap.

1ut}0 mázsa kacsa trágya van eladó Dora Zoltitnrtál a Csengele tanya 24. szim
alan. Rádió telefon: 06-301353 956.

{ Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti ház etadó. Érdeklődni lehet Varga
Szebolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám alatt szombat délu-
tánonként.

Ela&j ő5-11-es Zetot 700.000 Ft-érí, XT-3-as kétsoros tdrcsafelújítva (összes

csapó§ cseréIve) 170.000 Ft-é* Erdeklődni Gémes Antalnól a Csengele tanya
I3. suim alaít lehet.

Fotó szaküzlet Kisíeleken, a po§to mellett!
- Igazllványkép, gyermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rcnde4-
vények felvétele.
- Fényképeógépek, JíImek, elemek, albumok, kepkerelek nagl vdlasűékban
kaphaíók!
- Fény k ép ezőg ép j avűós, szpfuanúcsadás.
- Filmkidolgoztís 1nap alatt!

Nacsa Júnosné fényképész
Kistelek, Kossuth u. 16.

rádióCI06-60/488 324
8 (este) 329 659
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Shell gázcseretelep nyílt a Csengele laqya 5El. szám alatü a
konzerugyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

csáki Lásztó

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesztésű HRF típusú

gaprikafajta ezéü felvásarl ásáboza szeródések, megállapoűsok kötését.

Erdeködni lehet az atábbi telefonokon:
(62\ 386 |44 és (20) 246 844.

Túp-takarmány kereskedésemet PB-sra, tiizelőanyag és epítőunyag
(betongerenda, cserép, tégla, kőpoí, cemenl, mész, faanyag, sóder slb.)
árusítússal bővítettem Előrendelés esetén néhúny nepo§ hatóridővel
házhoz száIlítom a megrendelt anyagot, Gyots kiszolgálás, kedvező
útak!
A nyitvatartósi rend: keddtű péntekig 7-tű 16 óróíg, szombalan 7-1ű
12 órúig.

Baranyi Jóasef kereskedő Csengele, Árany J. u. 1.

E386 024 rádióaa6-6a/480 678

ballagás stb.) 220 Volttal műMdő
Lászlótól a Csengele, Peíőfi u. 20.

lJéutáji gépekhez való alkatreszek gtártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gán szabvíryos csatlakoó (pörkölóhöz stb.) allandóan kapható.

Dénes Baláas vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. E386 017

A Csengelei Polgarőr Csopor1 támogatóinak

havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorositja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u.l l. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály

Családi eseményekre (lalailalom,
hűtőkocsit lehet bérelnt csókasi
szám alatt.'E386 a82


