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Csengeleí szolgáló legénqből göteborgi
karosszéria lakatos 0l. rész)

Több, mint két évztizede huglta el Magllarorsrígot a falunkbóI
származó Papp Istvdn, akí nemrég hazaldtogatotí Csengelei
emlékeíről és svéd tapasztalatairól kérdezíem

Mondtad, hogy hallgatod a Kossuth rádiót. A Duna tévét nem
Iehet fogni nálaJok?
- Lehet fogni. En személyeserr nem tudom fogp1. A lakásom olyan
szögben van, hogy a parabola antennámat nem fudom felszerelni.
Egyébként az tdőm meglehetősen rövid arra, hogy tévénézéssel
foglalkozzak. Megpróbálom hasznosítani maximáfisarr az ébrenléti
időmet. A cégem napí 12-13 óras ottlétet követel. A fennmaradt időt
megpróbálom az o§ éIő magyarságnak adn\ javára fordítani. Úgy
érzem, hogy szükség van rám. Kezd olyan jó 1égkör kialakulni, ami
aktivizálni tud bennünket. Mindkét gyermekem beszél magyaru|
írásban ugyan sokkal gyengébben állnak, de itthon szót értenek a
rokonságga| megértik a mawaí beszédet, megé*ik a tévé, a rádió
hanglát. Ugy látom, hogy akinél ez nincs meg - az ott magyaí szülők-
től született gyermekeknél -, annak a szülőnek a mulasztasa egy
egész életen keresztiil egy ro§sz érzést vált ki, és szégyelli hogy nem
taníf o{4 me g magya{ql gyermekét.
A ti ryerekeitek svéd vagy magyar g5rerekek?
- Ha őket kérdeznéő meg, akkor így válaszolnának, hogy
maglarqk. Ielleryző példa volt, amikor a !a{n giqrnaziumi beiratko-
zásakor mondt4 hogy van még egy Áagyar gyerek, egy néger. En a
néger magyaí gyereket egy ott élő ínagyar h4qspe{ oróklqloga{t4 a
svéd szociiilis hatóságoktól. Magyarul beszélő híraspítt volt,
így megtanult a gyerek magyarul. Azt mondta, hogyha ő felnőttkoru
lesz, akkor elutazik Magyarországra és keriaz állampolgarsagot.
Amikor ti elnentete§ akkor ezt disszidálásnak hívták Elvesztet-
tétek a maryar állampolgárságot?
- Allampolgarságunkról nem kényszerítettek lemondani, így me$na-
radt az állampolgarságrrnk a mai napig. A vá{tozás után eá kihasz-
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náltuk és megkaptgk a magyaí útlevelülket. Nekeq} ez egy lelki
kötelék. Személ}i igazolvanyom, mivel állandó lakcínieí nem

tudok megadni, nem lehet.

}tost is pipázol A pipás embereket miért hívják bölcs emberek-
nek?
- Azért, mert amikor szívni kel1, nem tudnak beszélni. É,s azt
mondják, hogy az a bölcs, aki hallgat. A fenéket, csak pipazik.

}íunka körben hogyan lehet pipárni?
- Meg kell állni. A műhelyem úgy nézki, hogy minden poszton, ahol
csinálok valamit, ott 2-3 pipa van.
Csengeléről mi maradt meg benned? Ha Svédországban erTe a
falura gondolsz, mi jut eszedbe?
- Csengelén keresem a fálkat, gondolok a kövesútr4 é.s gondqlo} az
emberekre. ÁtaÉban az ember, amikor ilyenekre emlékezik, az
valamilyen speciáiis időszakhoz ktitődik. Kötődik a télhez, kötődik a
karácsonyhoz, kötődik a tavasáoz. Eszembe jut a pitypang, bogy
i§enkor én már mezitláb szaladgákarrl a fiíben. Mivel én tanyán
születtem, mindig is a tanya jut eszembe Csengeléről. A tanyénak a
nyugalma. A tanyan én úgy érzem magaín, hogy folöttem már csak a
teremtő van, nem parancsol senki, ón vagyok a magam ura. Ahol az
ég a foldet éri, addig van az életterületem, En a szabadságot sehol
sem tudom magamnak elképzelni" csak Csengelén. Itt szelídeknek
apasnaltam meg az embereket, akik soha senkit szándékosan nem
bantottak meg. A részeg elaludhatott az érokparton, senki nem
forgatta ki a zsebeit, vaw lopta el a biciklijét, talan segítettek neki.
Ha baj volt, közósen segítettek. Ez az egyrrrásra utaltsag érzése, amit
soha nem fudok megtalálni.
Svédországban akarod az életed leólni?
- Attól a pillanattól nem így van, amikor oda kimentem. Azzal a
szrindékkal, az.za} a reménnyel mentem kl, hogy ide visszajöhetek és a
hátralevőt itt élem le. A kezdet kezdetén talan volt 5 év, l0 év, most
mitt 22 ment e1. Ahogy látom az '56-os menekiilteket - de ott vannak
még '49-ből kivándoroltak is, akik fildmunkára szerződtek és ott
élték le az életiiket -, tragikussá most kezd vá]ni amikor az'56-
osokat ott kell, hogy eltemessük. S abban a pillanatban, amikor
l,alakinek egy idegen foldben van a bonátartozőja eltemetve,
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kötődést jelent. Amikor az unokatestvéremet ott temetttik el, úgy
éreztem, mintha egy panyvát vertek volna le rám, De az az érzés
továbbra is ösztöké| hogy mindenképpen hazajövök. Soha svéd nem
leszek, nem is fudnék lenni.
Mondjál már valamit Svédorsuígről| Annyit tudunk róla, hogy
északon van és hideg van...
- Svédország légvonalban 1600 km hosszu, arrti aztjelenti, hogyha a
déli póntját lészö§éznénk és elfordítanank egy mozgatható térképen,
akkor Milanóig érae el. Ez népességben a kedvező éghajlatú
területek benépesedését jelenti. Az északi részen egyre gyérebb,

majdnem lakatlan a teriilet. Az erdőségek felnyulnak az úgynevezett
fahatárig, onnaí má csak bozótok és a sarkkör növényei élnek. A
déli svédek azok, akikkel még a mi temperamentumuak kapcsolatot
fud teremteni. Eppúgy a danok irant. De a belső wódekkel íw az
elzártság, az évszánados elszigeteltség magával vonta, hogy inkább
olyan maganak való típusúak, akikkel nehezebb a kontaktus. Ha pont
egy ilyennel talrilkozik egy magyaí, azt a vélemény,t vonja le, hogy
nehezen barátkozók, hidegek. Nem vagyok a svéd konyhával
abszolű kibékülve. Magyar ember számána kicsrt |degryr ízek. A
dominaló a tej és a tejfeleség, valamint a hal. Nagymértékű zöldséget
is fogyasztanak zöld allapotban. Savanyitottan nem annyira. Az
ország fekvésénél fogva a burgonya és cukorrépa megterem, buza
részben megtererr1 a zab az majdnem mindenhol megterem. A
kukorica egyéitalin nem terem meg, hogyha megterem, akkor is
csak zöld iillapotig, ha kedvező az időjárás. Alma, szilva is varr.

Szilvából inkább a ringló fajta terem. A lakossag java része
állattartásból él. Egy ismerősöm farmjan járhrnk, aki sertésekkel
foglalkozik |952 óta. 800 darabból iű az allandó allománya. 60-80
kg-os súlyban váglak a disznót, tehát olyan termékek, mint például a
szalonn4 amüez ni bozzászoktunk, nem létezik. Ea ipari vagy
kozmetikai célra használjrik fel. Számitógép vezérli az allatok
táplálek keverését, ez nyomja ki szivattyúkon kereszttil mindegyik
disznó rekeszébe. Mondhatnám aá, hogy így pumpálak fel a
sertéseket erre a súlyra és jön a következő.De ez a paraszhrak
abszolut nem kifizetődő még ma sem. Ezen a Közös Piac sem
segített. A Kozos Piaccal kapcsolatban kót év után - miután
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Sl,édország belépett - a k<;zhangulatban fll,vaíl,hogy az ígé* pozitív
r,áhozásokból semmi sem lett, csak drágaság. A kisember szátmára
semmi jót aem hozott. A beígért közös murrkapiac, hogy oda mehet
az ember dolgozni, ott vallal munkát, ahol akar, a valóságbaír nem
működik. Viszont az megvaí1 hogy műholdról fenyképezik a
paíaszt széntőit. Ha csalni próbat a Közös Piactól remélt
öldművelési segéllyel, ami arra megy ki, hogy egy bizonyos terméket
termelhet, vagy egy bizonyos területet parlagon kell hagyrri, és a
kózös piaci kasszából fizetik ennek a fedezetét, és ha ezzel csal,
akkor a mtihold elárulja. En úgy látom, hogy a nagy Szovjetunió
minájara épült közös birodalomnak a megalakítása. Abszolút nem
parlamentáris szerkezetíi a vezetés. A tobbség - éppúgy, mint a volt
Szovjetunióbarr - egy kis elitnek a kénye-kedvének van kitéve.
Svédország ar Európa Uniónak is tagia, ugye?
- Igen.
}Ieglepő volt számomra, hory Németország és Hollandia között
nincs hatán nincs útlevél ellenőnés, csak ki van jelii}ve, hogy itt
kezdődik a másik ország. Svédországnál is ug7anee van?
- Svédország a Közös Piac külső határa, mivel Norvégia nem lépett
be. Neki az olaja nem tette sztikségessé, hogy csatlakozzon. A
hatarellenőrzés éppúgy megmaradt, mint előtte. Most ami változo§,
az az, hogy a vámosok Dania és Svédország közötti forgalomban
nem néáetnek be minden szatyorba, csak felügyeleti szerepet
vállalhatnak. Ha valami rendkívülit észlelnek, éppúgy belenémek,
mint előtte. Az innen jövő turistak útleveleit igen alaposan megnézik.
Luxus turistaként, minden odatartozás nélkül, egy-két telefonbe-
szélgetés utfur engedik csak be az országba.
A magyar turistáknak nem is igen célorsrág?
- Nem látok turista célpontot Svédországban, annak ellenére, hogy
leéltem 22 évet. Drága a szállodai szoba, a benzin, az élelmezés és
roppant nagy távolságok vannak a települések koz<ltt. Ez arra
késztetné az embereket, hogy jól felpakoljanak otthon, viszont a svéd
vámhatóságok nem engedik be. Svédországnak csodalatos a termé-
szete. Ert irigylem. Ha ezt összegöngyölíthetnóm és itt kiteríthetném
a Kárpát-medencében! A természet ingyen kínalja magát, de ott nem
hasmriljak ki. Nem használjrák ki a dús legelőiket, az erdóiket. És
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kivaltképp az utóbbi időben, mióta az ílgynevezett környezetvédelmi
hisxéria terjedt el, mindenhol a környezetvédelem mögé bújnak el.

Mindennel foglalkoznak, ál7attal, növénnyel, léggyel, piszokkal,
algával, de az ember el van felejtve. Az ember úgy látszik, pusztulásra
van ítélve a környezetvédelemben.
Mivel jöttetek haza?
- Egy Svédország és Magyarország ktizotti buszjarattal. Akinek az
tlő§umói fejlettek, az könnyen veszi. En szívesebben áüva tettem
volna meg az út felét. A szarazfoldön gyorsan lehet haladni, viszont
lelassítja a Svédország és Németország közötti kompátkelés. 32 órás
az őt. Autóval farasztő lenne, meglehetősen drága is, nem csak a
benein arak miatt, hanem most már a cseheknél is szedaek autópá-
lyadijat. Ha ketten vezetnek, akkor semmi gond sincs. Jövőre autóval

JovoK!
A svód rendőrségről tudsz-e valamit mondani?
- A 22 év alatt az utcén soha senki nem kérte tőlem a személyi
igazolvanyomat. A rendőrség meglehetősen háttérben lévő hatósag,

csak akkor kerülnek valakivel kapcsolatb4 ha ok vaa rá. Jogosítvá-
nyomat 1977-bea szereztem wédül, tehat két évre rá, hogy kimen-
tem. A húsz év alatt soha semmi konfliktusba oem kerültem a
rendőrséggel. még egy biintetést sem fizettem. Kétévenkénr kellett
aínak idején meghosszabbittatni a tartózkodási engedély[i,nket, az
elején még gyakrabban. Roppant humárrus banásmódúak voltak, az
emb9r érezte, hogy valóban a törvény áll feletttik. Soha nem ke-

zeltek le bennünket, de melletttink a négert vagy a üetnámit sem.

En csak pozitfuumot fudok róluk mondani. Az ottani readőrségen is
akkora teher van, hogy az úgynevezett tyúklopásokkal nem fudnak
foglalkozni. Az én megérzésem szerint lassan már az ember élete
ellen elkövetett bíinök is hataresetnek fognak számítani. E mögött
nagy mértékben a kábíiószer-fogyasáas all. Eddig a rulajdonjog nem
tisztelete miatt búnöztek, .most inkább az é|et nem tisztelete miatt. A
fiatalok között elterjedtek a szőrakozasból etkövetett élet elleni
bűncselekmények. Roppant fontos - amíg nem késő - a tarsadalmi
szervezetek ébredése a kábítószer ellen. En úgy ismerem
Magyarországot, hogy itt semmi gyökere nincs a kábítószer-fogyasz-
tásnak. Mi terme§iik a mákot - a svédnek egyből a kábítószer jut az
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eszéb€. mert a média ezt sugallja.
Ltotsó kérdésem: mit fetejtettünk ki a beszélgetésből?
- En aggódva figyelem Magyarországot, minden új váitozást kritikus
szemmel nézek. Ezeknek a javarészét mi mar a bőrtinkön érezttik
krnt. Úgy btorr1 hogy Magyarországra kívükől kényverítették rá a

r á:hozás kényszerzubbonyát. Amíg a világon változás nem fog történ-
ni addig Magyarországon sem. A lehetőségek az országnak sincse-
nek mógadva, igy a, atlampolgárnak sincs. Éppúgy, rnint nekem
Sr,édországban. A svédek ezt úgy mondjiák, lehetőséged van aír4
hogy válasszál kolera és pestis kozött.

Gr -ly)

Sportnap kánikulával és
felhőszakadással

1997. augusztus lO-én került sor a III. Sportnapra, ami most
búcsúval lett egybeköwe.

A délelőtt a sportversenyeké volt. Négy focicsapat mérkőzött
meg egyrrrással. A részeredmények a következők:
Iaszszeúlászló - Baks 5:1

Csengele - Sandorfalva 0.2,
A harma{ik lglyezésért lehát Csengeie és Baks versengett. A
merkőzést felhőszakadás szakította meg egy kis időré. Az
eredmény 5:4 lett Baks javara. A Csengele Vándorkupa dOntőjében
nagy csatában Sandorfalva legyőzte lászszentlászlőt Z,.l-te. A
laMarúgó torna legjobb játékosa Maszlag Tibor (Baks), legjobb
kapusa Kucsora Attila (Csengele), gólkirálya Rabi Zsolt (lász-
ventlászló)letta játékvezetőkszavazataialapjín.

Az aszfalt rajzversenyben 9 gyermek indult. Az első helyezett
Erdélyi Otűa lett. A második Seres Anita, a harmadik a Csaki
Orsolya-Kelemen Kata páros lett.
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A kerélqáros vetélkedő es az aszfalt rajzverseny győztese

A kerékparos vetélkedőben két korcsoportban versenyeztek, Az
1-4. osztályos kategóriában a győztes Kelemen Kata lett. A további
sorrend: 2, Csókási Péter, 3, Muhel Zoltí:r;.. Az 5-8. osztaíyosok
kozött Gémes sándor diadalmaskodott. A második csókási zokén, a
harmadik Tisóczki Ferenc leti.

Délben került sor az autós ügyességi versenyre. A ferfiaknál nem
jött be a papírforma. Az első Szívós András 54,57 másodperccel lett,

őt Csaki Lajos követte 54,87 masodperces eredménnyel. Csáki
LászIő csak a dobogó harmadik helyét tudta megszerezni l perc
00,47 másodperces te§esítményével. A ferfias versenyben a csengelei
lárryok is megmutattak tudásukat, Az első helyezett Gyovai Józse&ré
lett 1 perc 02,35 másodperces eredménayel. Az ezüstérmes Ba:anyi
Ildikó lett l perc 03,31 másodperccel, rntg a harmadik helyen Csaki
Lászlőné végzett l perc 06,35 masodperces teljesítménnyel. A lárryok
annyira rrem kímélték Csáki Lászlő versenyautóját, hogy azt a végén
úgy kellett elvontatni.
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Az autós üglessegi verseny női helyezettjei

A ll-es rugó verselyt a ferfiaknál Maszlag Tibor (Csongrád),
r-olt NB-s labdarúgó nyerte meg. Második helyen Pigniczki Arpád,, a

harmadik helyen Bangó Péter végzett. A női versenyben Csaki
Lászlóné szerezte meg a pálmát. Ot Böröcz Rita és Vígh Andrea
kör,ette. A lanyok kozott két ktilöndíjat is kiosztottak a legfiatalabb
r-ersenyzők köztitt. Csaki Orsolya és Szívós Annamária kapott ilyen
elismerést.

A kisteleki karatésok ígyan megjelentek a sportnapon, de a
csúszós talajon nem merték vállalni a fellépést, így a bemutatójuk
elrnaradt.

Este 9 órától stili Istvan és zenekara muzsikalt az utcabálon,
melyet 23 órakor a tőzijáték szakított meg. A kb. 5 perces

látrányos műsort heM libások ós kacsások szponzoralták.
Községünkben először került sor ilyea eseményre, így megérdemlik a
tárnogatók, hogy nevüket megörökítstik: Dora Zoltán, Gyovai Aran-
ka, Gyovai Józse{ Kővágó Pá és Tisóczki Ferenc.
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A tombola fódíj ónak átadása
(fotók: Molniár Mihály)

A tűzijáték után került sor a tombola sorsolására. A sok más
nyeremónytargy közül a Vetter Kft. altal felajránlott színes tévét
Fekete Gyöngyi nyerte meg.

Köszönet űetí az alábbiakat a sportnap sikerélez nyujto* tárno-

gatásukért: Csengele Kózség Önkormányzata, Vetter Kft., Szigma-
Pack Kft., Atlantis 2000 Kft. (Budapest), Csongrád Megyei Szabad-
idősport Szövetség, Scholler (Jászszentlászló), I]NICI{EM Kft.
(Kistelek), Gárszent Kft. (Kistelek), Bencsik Attila, Berkes Attila
(Csongrád), Pálinkó Lászlő (Sandorfalva), Kertész Lászlő (Puszta-
szer), Magony Tibor (Kistelek), Hegedűs Rudo[ Horváth Károly
(Budapest), Géczi Józse{ Kismártonné Sipos Ilona (Kistelek), Vörös
Rudolt Minkó IstváNné, Minkó Agnes, Böröcz Rita és Böröcz
Katalin (ÓpusZaszer), Nagy Katalin (Kistelek), Kun-Szabó Antalné,
Olah Pál, Csaki Lajos, Balogh József, Czibolya András, §.Csókási
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tmre- Tóth István, Heim Géz4 Noviik Imréné, Dénes Balázs, Beke
Csaba (Kskunmajsa), Kiss Ferenc, Csókási Zoltén, Tóth Tibor, Csó-
kási L{i§zló, Víghné Juhasz Anett, Csaki Laszlóné, Csókasi Tibor,
Forgó Jenő, Hegedűs Attila, Baranyi Józse{ Baranyi lldikó, Szűcs
Imre. Papp Illés, i{. Kormáryos Imre, Kormáayos Imre, Árvai
Káhnán, Csókási Ferenc, Longa Istvián, Turcsálrné Sági Cryöngyi és
Vig} Zolt{ín (Kistelek).

Kun-Szabó Tibor - Molnar Mihaly

Harmincmillió az
eddigi bevétel

Ez ev dprilisúban kezdődött meg uz Áranyhomok
Mezőgazdustígi Szövetkezet végelszdmolúsa. En-
nek alakulásdról kérdeztem Áuer MihtíIy elnököt.

Első kérdésem: tulajdonképpen Ön ehöke mőg au Aranyhomok
szövetkezetnek?
- Terrnészetesen igen, a választási ciklus végéig, al.ÁL1997. december
i5-ig tart. A végelszárnolé§ alatt a szövetkezetnek minden válasaott
tisasege működik. Ez vonatkozlk az igazgatőságra és a Felügyelő
Bizottságra is.

A végelszámolás során eddig mit sikerült eladni?
- Eddig döntően a kisebb értékű és a kisgazdaságokban könnyebben
hasznosítható gépeket sikerült értékesíteni, Ebbe beletartomak az
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MTZ-k, a DP traktorok, a billenős pótkocsik, az egyéb apró
munkagépek, valamint a gépműhely felszerelésének egy része.

Az ingatlanok?
- Az ngatlanokra eddig érdeklődők, nézők voltak, de konkrétan rnég
nagyobb értékű ingatlanok nem keltek el.

A szürkemarha gulyára jelentkenett a Kiskunsági Nem,zeti Park
is. Kié lett végül?
- A Kiskunsági Nernzeti Park apílyíz;aát nem adta be. Négy pétyénő

volt, és a Hungaropegzus Kft. nyerte el a sztirkegulya allomanyt. A
pénzúgyi és elsziillítási dolgok augusztus végén kezdődnek.
Olyan információim vanna\ hogy a valamikori gépműhety
berendezóseibőlo szerszámaiból alig maradt valami. Igaz eu?

- A munkapadok elfogytak, a hegesztő transzformátorok, a hegesztő
ölszerelések, kéziszerszámok, köszoriik kb. 1/3-a kelt el eddig.

Mennyi alkalnazottja van még a srövetkezetnek?
- 20-22 fij pillanatnyilag. A csökkenés a munkák megszűnésétől,
például a szíirkemarhák elszáLllításítól fiigg.
Mennyi végkielégítést kaptak ar elbocsátott dolgozók?
-Ez az eltoltott munkaidőtől fiigg. Ugyanis a Munka Törvénykönyve
altel előírtakat kaptiik meg mindannyian. Aki tcibb évet dolgozatt, az
több hónapot kapott, aki kevesebbet, az kevesebbet is vihetett haza.
Rengeteg mindent elloptak a szövetkeuettőL Az egyik esetben a
portásfiilke melletti traktort szereltók szét. Nem lett volna
célszerűbb, ha a végelszámolás kezdetótől profr őrzőket fogadnak
meg a tulajdon védelnére?
- Lehet, hogy célszerűbb lett voln4 de ezt utólag eldonteni nagyon
nehéz. Olyan érzésünk varr, hogy nem helyi lakosok vitték el, hanem
távolabbról is jöhettek. Bíztunk a portásokbaíI, az éberségrikben, sőt
a polgárőrségtől kapott segítségben is. Sajnos nem jött össze.
I,ehet-e tudni, hory ryostanáig mennyi bevétel fo§,t be?
- Filanatn}ilag konkré számot nem tpdok móndani. Az ÁFÁ-val
növelt érték 30 millió forint körüli.
Csak a végelszámolás befejezóse után juthatnak pénzükhör a
volt tagok?
- Természetesen a végelszámolás befejezése után. En a ktizgyűlésen
is ismefietriik. A vagyonból kifizetésre kerül az adósságá§orruány és
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az eg}-éb koltségek, majd a fennmaradó pénz szétosztásra kerül a
rulajdonosok között vagyonjegyek aranyában.
}íennyi volt a szövetkezet adóssága?
- Az adóssag zömét kifizettük, amely nem haladta meg a 7 milliót-

Lehet-e tudni, hogy a vógelszámob UEI,PRODUKT mennyiért
l-égzi a munkát, vasr er üzleti titok?
- Törvényben van ezmeghatározxa. Ha pontosan emlékszem, ez t,5
szizalék és a felmerülő egyéb költségek. Az egyéb költséget nem

tudjuk meghataromi, mert nem ismert, hogy mennyibe fog kerúlni az
iattírozás, mert ez a leadott lapg7ínrtő| fiigg. Ax hiszerr1 ma nem

r,áilakozik senki arra, hogy meghatátozza, hárrry ezer lapot kell majd

kauározni.
}Ii lesz a termőfiildekkel?
- A termőfoldek nem szövetkezeti tulajdonban vannak, mert jogi
wemély nem rendelkezhet öldtulajdonnal. A kaípótla§ból visszama-
radt fold - ami 6200 aranykorona -, az a tagok között felosztásra
kerül a vagyonnevesítés szabályai szerint. Ezeknek a néwe írása
folyamatban van.
A korábbi irodahelyiségek nemigen hasznosíthatók Mi lesz, ha
az a nyakukon marad?
- Mint a kisteleki példa is mutatja, a vagyonjegy aranyában

mrrrdenkinek fel lesz osztva, hogy kinek híny uána|ék vagy ezrelék
jit u irodrákból és közös tulajdorrná válik. De bízunk benne, bátba
lesz olyan jelentkező, aki valamilyen célból hasznosítani fudná.

Igate, hogy a szádtóra komoly jelentkező van?
- Én nézőket merek pillanatnyilag mondani. Mindaddig, míg szerző-
dés nem köttetik, addig csak néző, érdeklődő.
Mikor fejeződik be a vógelszámolás?
- A tervek szerint az é-v végéig, vilw a iövő év taltaszáa, az egy éves

futamidő alatt. De szeretrrénk az év végéig befejezni.

Féüg-meddig magánjellegű az utolsó kérdésem: a végelszámolás
után mihez fog kezdeni?
- Csak gondolataim vannak, de ez hadd maradjo§ az enyém. Kenyér
nelktil nem fogok maradni. Azoktól a bizonyos tagi képviselőktől,
akik magukat annak valljak, azaktőIsem fogok kérni kenyeret.

Cr -ty)



-298-

Ezt írták CsenpeléroT 60 éve:

Távbeszélő Csengelén
A postaigazgatósag értesítette a polgármestert, hogy a csengelei
postaügyrrökséget távrratktizvetitésre is felhataknazott távbeszélővel
egyesítette,a forgalomnak még a múlt hónapban átadta. Nappal 8-12-
lg és2-6 őráigtart szolgálatot az új állomás.

(Megielent a Tanyai Ujság I937. szeptember l2-i számában)

Ezt írták Csenselérű 30 éve:

Csongród megyét öten képviselik
a ki mit tud? vetélkedőn

Csongrád megye közös gazdaságut a mezőgazdas€i "Ki mit fud?"
országos vetélkedőn öt tagból alló szakembergárda képviseli. Az
elődöntőt szeptember 6-án rendezik a mezőgazdasígi és élelmezési
minisztériumban s a döntőre 7-én keríil sor. Mar korábban kijelölték
a csapat tagjut. Varga Ferenc növénytermesztési technikus, a c§en-
gelei Arany Kalasz, Kopasz Szilveszter szakmunkás a mórahalmi
Egyetértés, Tóth Sandor állattenyésxési technikus a deszki Kossuth,
Becsei IQá,roly kertészeti technikus a balástyai Móra Ferenc és Bodor
Lajos növénytermesztési technikus, a balástyai Alkotmá.ny Termelő-
szövetkezet tagja vesz részt az érdekesnek ígérkező versengésben.

(Megielent a Délmagyarország szeptember l-jei számában)
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Önkormúnyzuti ülés
Csengele Község onkormányzati Képviselő_testüleíe augusztus

] )-én lartotta soron kóvetkező ulését a Faluházban-
Első napirendi pontként a Polgármester ur beszámolt a két i;lés

ka:öt vegzett munkáról, , íontosabb eseményekről, Ezek a

köyetke:ók:
- EIkés:iilt az iskola fíitéskorszerűsítése, melyet a
,.,gq:€tí. A gázra való áttéréssel az éves fűtési
rakarítható meg,
- S:olt a Polgármester ur a Felszabadulás utcai parkolók
/§, }íegérkezett minden hatóságtól az engedély, í8y o

Gázépszerker Kft
költség 50 %-a

epítéséről
beruházás

lt,l mara s an elkezdődhet.
_ _1 csengele_kiskunmajsa összekötő út pályázata is napirenden van.

I-is:oní több tényező akadályozza ennek a beruházásnak a
megvalósulását. A tegfontosabb tényező a kb, 200 millió forintos
koltség. Szeptember 5-én lesz a két Meg"ei Területfejlesztési Tanács

kó--cjs kazglűlése, ezután lehet ósszeállítani a pályázatot.
- Etkezdődött a kónilógítás korszerűsítése is. Ennek keretében 38 db

l ámpatest lesz kicserélve.
_ .1ttgusztus 4_én testvérközségünkből ] 1 íő látogatott kózsé_

gt]nkbe. Programjutcról a csengelei vendéglátó családok gondos_

kodtak.
_ ,4 Polgármester ul beszélt a munkalehetőségekről is. A konzerv_

gu,árban és a Vetter Kft-nél folyamatos fel.vétel van. Ezen kívül tóbb

l,allalkozásnál is lehet munkát vállalni.
A következő napirendi pont a kóltségvetés L félevi teljesí,téséről

s:oló beszámoló volt. Megállapíthattuk, hag1,, minden nehézség

ellenére a kölíségvetési intézmetryek megfelelő színvonalon látták el
rel,ékenységükeí.

Á képviselő-testület javaslatot fogadott el Csengele Községi

onkormányzat közoktatási koncepciojához. Áz általános iskola
iga:gatója ez alapján részletesen kidolgozza a peda,
gogiai programot es megküldi a fenntartó részére jóváhaglós
celjábol.
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Az előterjesztések keretében három családnak laknsépítési

kölcsönt szavazott meg a testület, és egl Árpád utcai beépítetlen

telek került eladásra, 
Réryli László

képviseIő

Ittass Ő,g okozta a balesetet
A Pántlika úti iskolanáLl a nyáron halá{os közlekedési baleset

történt. Az időközben befejeződótt vizsgálatról Medvegy Máté r.

százados, a Kisteleki Rendőrkapitanyság baleseti vizsgalója tájékoz-

tatta lapunkat.
tllz. jrinius 23_ín |7 őra körü§ időben Csengele kiilterületén, a

Pantlika úton ktizlekedett LIAZ tehergépkocsijával V, F. kisteleki

lakos. Balástya iranyában haladva a Pantlika úti iskolana] lévő -
figyelmeztető táblávalis jelzett - jobbos kanyarban balra kisodródott,

majd a kormányt visszakapva a jobboldali útpadkán egy 40 cm
átmérőjű akácfanak csapódott és felborult. A baleset során a

gépjármű vezelő felőt ajtaja l9szakadt és a vezelő a fiilkéból kiesett.

Á.r.r.rr".étlen emberre ráto.utia g0OO kg-os gépjarmű,

A bevont míiszaki szakértó szerint a jármű kifogástalan esztétikai

ós műszaki állapotban volt, 73 km/lr sebesseggel közlekedett az

ütközés előtti pillanatokban. A csúszós út ellenére is a kiszárrútott

sebességgel is biztonságosan az úttesten tudott volna maradni a
jármű, ha az útpadkara való leszaladás utani tulkormányzást nem

n"j"il'*;;osszakértői 
vélemény szerint V. F. olyan sútyos

sérüléseket szenvedett, hogy az esetlegesen érkező gyors, korszerű,

szakszerű orvosi ellátris sem menthette volna meg az életét. A
véralkohol vizsgálat 2,90 ezrelékes, azaz sűlyos fokú alkoholos

befolyasoltságot állapított meg..

Befejezésül nem ért az "Ön dönt: iszik, vagy vezet" szlogenre
gondolnunk' 

* *.
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Jubilcumi őportnap
Quzosán

1997. ueptember l3-án (szombaton) került megrendezésre a XX,
Ruzsai sportnap. A jeles évforduló kapcsián a szewezők kulturális
progíamot is cisszeálliiottak a sportesemények mellé.

A részletes program a következő:
08.00 C4nilekező
08 30 Technikai értekezlet, sorsolások elkészítóse, szakági értekez-

letek a versenyirodárr
09 00 Ünnepélyes megnyitó, majd ejtőernyős ugrás, a kisteleki

mazsorett csoport, valamint a pusztamérgesi és ruzsai
altalrános iskola táncos bemutatója

09 30 Sporfversenyek
15 30 Kulturáli§ program; komikus bűvész (tufihajtogató), mario-

nett bábműior, ijászbemutató, riport kesjrár j,áro. autóver-
senyzőve| ejtőernyős és vitorlázórepülő kifllítás, közleke-
dé srendészet motoro s kiállxása

18 00 Eredményhirdetés, vandorkup a átadls
A versenyen most is a megszokott sportágak szerepelnek. Lesz

k§palyás labdarúgas (női-ferfi), kézitabda (női-ferfi), asztalitenisz,
atlétrkai ö@róba (100 m-es futás, 1997 m-es futás, magasugrás,
távolugrás, súlylökés), lövészet, sakk, teke és tenisz. A sportfelsze-
relést (sakk, !tő, labda stb.) a versenyzőknek kell vinni, kivéve a
lövészet és a teke sportágakat.

csengele minden sportágban megpróbril versenyzőt indítani. A
helyr önkormányzat buszjiáratpt biztosít a sportolóknak. Indulás
reggel háromnegyed 7-kor a fociprilyától. Bővebb információt kun-
Szabó Tibor tud adni (telefon: 06-20 / 651 0l0).

Rossz idő esetén a verseny két héttel később, szeptember 27-én
kerül megrendezésre.
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Gsengele töfiéneti
kronológiőia IX.

1939

Szeged város közgyúlése kisegltő kantori állást szervez Csengelére.
Az év során 70 gyermek születik, 27-en meghalnak, 20 házasságot
kötnek.

1940

Miircius ll-én megkezdi míikodését a csengelei anyakönyvi hivatal
Takács Mrhály iskolaigazgató vezetésével.
Aprilis l3-an a nagy vihar a várostanya épületének tetőzetét ledönti.
Nyaron megkezdődik a közigazgatási kirendeltség épületanek
építése.
December l-jén Belső-Csengelén megnyílik a Postahivatal (a koráb.
bi postaügynökség megsz'unik). A postamester Katona Rózsa.
Az év során 89 gyermek születik, 27-en meghalnak, 15 hazasságot
kötnek.

194l

Október tO-re elkészül azl. fokú közigazgatási kirendeltség épülete,
de a hivatal csak 1943-ban kezdi meg működését.
Az év folyarrrarr 72 gyermek születik, 32-en meghalnak, 24 hénas-
ságot kötnek. A település lakossága 3096 fi.

t942

Elkészül az ártézi kűt.
Az év folyaman 70 gyermek születik, 35-en meghalnak, 30 hazassá-
got kötnek.
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1943

Januar 2-án megkezdi működését az I. fokú köztgazgatasi kiren-
deltség dr. Kelemen Antal aljegyző vezetésével.

^{,z ér, sorén 77 gyermek születik, 39-en meghalnak, 29 hínasságot
kötnek.

1944

Október végén ideiglenesen megszűnik a postahivatal.

Október 2|-én este a szovjet csapatok birtokába kerül Csengele-

Az év folyaman 100 gyermek születik, 38-an meghalnak, l8 hiizas-

ságot kötnek.

1945

Tavasszal megalakul a Földigénylő Bizottság.
Augusztus 7-én megkezdi működését a postahivatal.

Az év során 89 gyermek születik, 36,an meghalnak, 38 házasságot

kotnek.

l946

Július 7-én tartja utolsó választmányi ülését a Szeged-Csengelei
Mezőgazdasági Egyesület. Ezután valószínűleg a belügyminiszter
feloszlatja a szervezetet.
Az év folyaman 76 gyermek születik, 30-an meghalnak, 53 hénas-

ságot kotnek.

1947

Elkészül az Egészséghia.
Az év során l0l gyermek születik, 33-an meghalnak, 45 hiizasságot
kötnek.
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1948

Az év folyaman 80 gyermek születik, 32-en meghainak, 33 héaas-
ságot kötnek.

1949

December ZI-én alakuló közgytílést tart Csengele krizség képviselő-
testülete.

, Az év során 70 gyennek születik, 32-en meghalnak, 38 házasságot
kotnek. A teleptilés lakossága 3ó80 fr, ebbőt 3ó0 fií é1 a belterületen.

1950

Október 224n rendezik meg az első tanácwáIasztást
Október 27-étt tartja alakuló ülését a77 tagú Kozségi Tanács.
Álbmosítják a csengelei motormalmot.
Önálló községgé válik Csengele.
Az év folyaman 8l gyermek születik, 29-en meghalnak, 29 hizas-
ságot kótnek.

1951

Megszűnik a kápolna a belterületi iskolában, a parókiában alakítják

\j azújat.
Osszel megalakul a Lenin Tsz. Az elnök Sinka Istvan.
Az év folyaman 65 gyermek születik, 23-an meghalnak, 36 bénas-
ságot kötnek.

1952

Az év folyaman 58 gyermeket keresrtelnek, 26-an meghalnak, 29
hazasságot kotnek.

Molnar Mihály
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oFoci krónika

Elkezdődötí ű
bajnoksúg

1997. augusztus 16. Csengele -Balástya 1 :4 (0:3)
Vezettq Homolya. 5a néző.

Csengele: Tóth I., Vincze S. (PigniczkíT.25.'), Szabó P., Vincze F.,
Sisák, Pataki, Herm, Kun-Szabó (Kiss 46.'), Haraszti (Szőnyi 60.'),
Tóth A. (Vígh T.46;), Góra.
A vendégcsapat 2-3 játékosának annyi a tiszteletdíja, mint a mi
egtesületünk egesz évi kaltségvetése. "Profi" csapatok ellen célunk
csak a tisztes helytállás lehet,
C sengelei gólszerző . Heim.

1997.augusztus 24.Ópusztaszeí -Csengele 5 : 9 (1:4)
Vezette: Kertész. 500 néző!

Csengele: Tóth I., Szabó P., Pipicz, Vincze F. (Haraszti25.'), Szőnyi
(Kiss 46.'), Pataki (Vígh T. 46.'), Áaam (Rózsa 65.'), Kun-Szabó,
Turi, Heim, Góra.
Ksteleken búcsui hangulatban, közönség szórakoztató mérkőzésen
magabiztos gllőzelmet arattunk. A kilenc gól mellett még hat kapufát
is lőaunk,
Csengelei gólszerzók. Góra (4), Kun-Szabó (2), Kiss (2), Turi.

Kun-Szabó Tibor
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0KTóBEn l-JÉil JttElllK Mt8 A
al ,2

K|IUHKEZ0 8$tllsttEl KR0lllKR !

Kötfiildön tartózkodásom miatt szeptember hónapban csak
egyszer jelenik meg a csengelei újság. F;zért a szeptemberi két
számot egyben jelentettük meg. O}úóber hónaptól újra vissza-
térünk a havi kétszeri megjelenésre.

A szerkesztő

Hirbetésclt
A Pánttika út melletto a falu széléno a Tanya 593. szám mellett
eladó 1 hold ópítési telek ipari áram lekötési lehetőséggel.
Erdeklődni lehet estónként Magony Antalnál a Csengele, Tisza
a.2t. srám alatt.

Alig használt l60-as rotátor aron alul eladó. Erdeklődni Kucsora
Jánosnál a Csengele, Tisza u. 23. szárn alatt lehet. Telefon: 286 081.

Eőtórolós villanykúlyhúk eladók 60a0 illetve 7500 Ft-érí
Erdektődní lehü oi ÁItolríoo, Iskolában vagy Heím Géza
iskolaigazgatóndI.

200 db kedtéslécet vennék! Korom Tibor Csengele, Arany János
tt.12.

Fólia vag műhely fíitesere alkalmas 6 db radiátor eladó.
Erdeklődni lehet Novák Jenőnél a Csengele tanya ]47. szám alatt.

Jó hínőrző anyátől szátrmaző kiskutyáimat állatbarátoknak
elajandékomám. Molnrir Mihály Csengele, Felszabadulas u. 11.
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Mindennemű szemes termény tisxítását va]lalom, Ezen kívül
szivattyuk javitását és felujítását, valarnint terményszállító csigrák
készitéset rövid hataridőre vállalom. Varga Mrhály Kistelek Tanya
345. 8 259 990 rádióO 06-201364 06l

Áraíást, bálázást (kiskocka bálázóval) és szántást vállalunk. A
Csengele tanya 564. szám alatt (a konzervglár után balra lévő
tanya) reggel 6-tól 9-ig lehet érdeklődni. Csókási Tibor Csengele,
Arany J. u, 5. B286 0a6

Árpo, kukorica, búza, zab, rors vetőmag, köks kis és nagl tételben,
továbbá tápok és őilemények kaphatók a csengelei vasútóllo-
ruísnáI lévő Kisbeűrő termény boltjóban (Kistelek Tanya 312.).
Nyiíva 6-tóI 18 óráig. Hétfő sünnap.

Két tengelyes *ágyaszóró eladó Dora Zoltáruláll a Csengele tanya 24.
szám alatt. kányár 120.000 Ft. Rádiótelefon: 06-301353 956.

A Csengele, Kossuth u. t2. szám alatti ház eladó. Erdeklődni
lehet Varga Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12, snám
alatt szombat délutánonként.

EIadó 65-1l-es Zetor 700.000 Ft-érí. Érdeklődni Gémes ÁntalnóI a
Csengele tanya 13. szúm alatt leheí

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posla mellea!
- Igazolvúnykép 3 perc alaű!
- Gyermeksoroz,gtl ballagás, esküuő-Iakodalom, egéb rendezvé-
nyek felvétele.
- Fényhépezőgépek, jilmek, elemek, albumok, képkeretek nag1l
vóIasűékban kaphaűk!
- Fényképezőgép j avítós, szaktanácsadús.
- Filmkidolgozús 1nup alatt!

Nacsa lánosné fényképész
Kisíelek, Kossuth u. 16.

rddióO06-60/488 324 8(este) 329 659
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Shetl gázcseretelep nyílt a Csengele tanya 581. szám alat| a
konzerugyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

A csengelei Vetter Kft. megkezdte
g,aprikafajta felúsarlását. Uryanitt I.

Erdekődtti lehet az alábbi telefonokon:
(62) 286 144 és (20) 246 844.

Túp-lakarmóny kereskedésemet PB-soz, íüzelőanyag és epítőanyag
(belongerenda, cserép, tégla, kőpo4 cemení, mésa,, fcanyag, sóder stb.)
árusítússal bővilanem. Előrendelés esetén néhány napos lmíúridővel
házhoz száIlítom a megrendelt anyagot Gyors kiseolgúlds, kedvező
árak!
A nyítvatartósí rend: keddtőI péntekig 7-íű 16 óróig, szombaton 7-1ű
12 ótúíg.

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

E286 024 rádíó@ 06-60/480 678

Családi eseményekre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkjdő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt. 18286 aB2

Háwtáji gepekhez való alkatrészek 5lártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gin sabválttyos csatlakozó (pörkölőhöz stb,) állandóan kapható.

Dénes Balárc vállalkozó
Csengele, Felszabadulris u. 3.

O 06-60i487 337 és06-601471 858

csáki László

a fóliás termesáésű HRF típusú
osztályú triticale vetőmag kapható

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétsrer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Páer,_t:=j:r_":


