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Wszöryüru N
Az év végén szülaégesnek tartjuk, hog köszönetet mondjunk
azoknak, akik rendszeres anyagi támogatásukkal lehetővé tették a
Csengelei Polgórőr Csoport műla;dését. Anyagi áldozatuk nélkal
nem tudtunk volna benzint venni a járőrözéshez, nem jelenhetett
volna meg a Csengelei Krónilra és a sokak által megkedvelt bálok is
elmaradtakvolna. Elismerésként álljon itt a nevük:

Baranyi lldikó
Baranyi József
csáki Lászlő
csókási Ferenc
Csokási LászIő
csókási zoltán
csókási Tibor
Dénes Balazs
Forgó Jenő
Hegedűs Attila
Kismártonné Sipos llona
Kiss Ferenc
id. Kormányos Sándor
Kormányos Sandor
kuklis András
id. Lengyel János
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Lengyel János
Mészaros Ferenc
Nagy Tamásné
Pigniczki Lászlő
Rényiné dr. Torontáli Renáta
Süli István
Széplaki Srándor
Tóth Csaba
Tóth Tibor
Varga Mihály
Víghné Juhász Anett

Csengelei Önkormanyzat
Szigma-Pack Kft.
Vetter Kft.v
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"Nagyon nehéz az
én dolgom"

Beszélgetés Túri Istvónnal, a Mezőgazdasúgi Termelű Ér,
de kv é de l mi S ze rv e zet e c s e n g e lei c s op o rtj ón ak eln ö k év e l.

Ez év április 2-án hozták létre a METESZ he|yi szetvezetét.
Hány fővel alakultak meg, kik a vezetők?
- 47 fovel alakultunk meg. Elnöknek engem, alelnöknek pedig id.
Lesták M{ítyást és Papp lllést vála§áotüík meg. Azőta a taglétszám
70 frre emelkedett. EbMl kb. 60 fióre számíthatok. Az igazsághoz
tartozik, hogy rengeteg olyan belépési nyila&ozat tűnt el, melyeket
mi töltötttink ki. Az országos elnöksegtől kaptam egy nyilvántartá§t,

mely szerint 31 tagia van a csengelei szervezetnek. Ekkor pedig 65
tagunk volt, a többi eltűnt. A tagdiiak nem vesztek el, azokat
személyesen kiildtem el csekken. Hogy a többi belépési nyilatkozat
hova lett, máig sem deriilt ki.
Milyen céllal alakult meg ez az érdekvédelmi szemezet?
- En megfogalmaztuk 10 pontban, "Mit kívan a magyar gazda?"

címmel:
1. A kormany nyilatkozzon, és törvényben biztosítsa, hogy a magyar
ftild nem eladó, nem kerülhet ktilftrldi tulajdonba.
2. A tulajdonviszonyok rendezése ennek a parlamenürek a
kötelessege. A részarany tulajdon és karpótlási ftrldtulajdon t997.
október 3 1 -ig kerü!ön bejegyzésre.
3. Törvénnyel biztosított külső és belső piacvédelmet, és ennek
minősegi garancáit.
4. A gazÁálkodást stabilizíló és tervezést biáosító hitelpolitkát és
támogatrási rendszert. Hitelintézet felállítását.
5. A termelői piacok rendbetételét. A mezőgazdaság jövedelmező-
segének biáosítá*ít.
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6. A mezőgazdaságot veszélyeáető elemi karok enyhítésere rállamilag

finanszírozott kataszEófa alapot.
7. A családokat segítő, biáonságos megélhetést és gazdálkodást
engedő adőzá§rendszert.
8. Biztonúgot jelentő üársadalom- és nyugdiibiáosítást.
9. A mezőgazdas.ági dolgozók szétméra is kiterjedő korkedvezrrényes
nylgdíjazást. Az egész kirsadalmat sujtó egészségügyi hozzqarulás
eltörléset.
10. A társadalmi bekét és gazdasági fillendülést biztosítani képes
kormányást.
A METESZ rőviő idő alatt radíkalizmusáról tett tanúságot.
Egyetórt ezzel a m egállapítással?
- Igen. A Csongrád megyei METESZ megalakította a Radikáüs
Tagozatot. Szerintem ez annyit jelent, hogy mindenfajta törvényte-
lenség ellen fellépiink. Ahog}, tuóuok- ttinteésel, hatarozatokkal.
ön szerinia mostani kormány felelós a mezőgazdaság jelenlegi

állapotáért?
-Ez akormány felelős érte. Szinte kényszedt benniinket, hogy felad-
juk a mezőgazdasági termelést. Így akarja lehetetlenné tenni a
mezőgazdxágot, hogy megutá§uk a termelést, ne legyen jövedel-
mező. Erutén pedig el lehet adni kiilftrldi tulajdonba a fiildeket.
Nagyon sok ezer heküár küldfrldi kézben van zsebszerződésekkel.
Dunántulon nagyon sok. Fillerekért dolgozik a magyaí nép. Ezr.rt éri
meg a külftrldinek ide betelepedni. Csak el kell gondolkozri, hogy ez
a Vetter cég megveszi 100-120 forintért a paprikát. Itt ez elfogad-
hatő áí. A^ín kiilfoldön elaüa 7-8 márkáért, pontosan nem tudom.
Ezt a piacot nem fudná a magyff kormány, vagy valamilyen
szervezet megtalálni?
A szervezetük a jogállamiság talaján áll-e? Itt arra gondoloko
hogy a rendőrség által betiltott demonstníciót a bírósági tiltás
ellenére is megtartották
- Nekiink nem az volt a szarrdékunk véletlenül sem, hogy lassítsuk a
forgalmat. Félegyházín meg volt engedve az állódemonstráció. Oda
akaítunk átmenni. Hatarozottan ki merem jelenteni, hogy a rendőrseg
akadalyozta a forgalmat, mert minden kilométerben leállítottak
benniinket. Volt egy-két személy, akit a selymesi pmkolóbol elvittek,
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elóálították őket. Azért mert parkolfunk? Ott hatlgattuk a déli
híreket. A megyei elnöktjnket például onnan ütték el a félegyhazi
rendőrök. A kistelekiekkel abszolút nem volt bajunk. Engem a
csengelei b€kötőnél állítottak meg. Ott mindjáít leszűkiilt egysávosra
a közlekedés. Ki akadályoztaa forgalmat? A rendőrség.
Eredetileg Önök forgalomlassításra kérték az engedélyt, úgy,
hory konvojban haladnak azF.75 főúton!
- Igen, de ezt nem engedélyezték. Mi akkor nem lassítarri akartuk a
forgalmat, csak át akarh]nk menni Kiskunftlegyházára. Az, hogy
nem 70-80 km/órás sebesseggel, hanem 40-50-el, az mfu részlet-
kérdes. De lépen-nyorn_on megállítottak benniinket a rendőrök, négy
személyt előállítottak, engem is megbiintettek.
A második napi tüntetést már engedélyeztélq de érdektelenség
miatt ezmár elmaradt. Miben látja ennek okrflt?
- Voltunk 10-en vagy 15-en. Sajnos visszatartó e19 az, ha békésen
demonstrrál S0-0ó ember, arra feltetlenül 150 réndőrt ktildenek.
Negyven autóval menttink FéIegybéafua, üszont volt két helikopter
felettiink, meg rengeteg rendőrautó. A csengelei bekötő útnál is
voltak vagy tízen meg harom kamera. Erre van a rendőrsegnek
pénze. Nem vagyunk mi gyilkosok meg búnözők! Saját jogainkat
akarjuk védeni, hogy meg tudjunk élni. lin ebben nem látok semmi
törvénytelenseget. A kistermelői réteget, amióta az eszem tudom,
nem próbálta senki összefogni. Aá hiszem, hogy a pohrár jócskan tele
lett, olyan értelemben, hogy nem éri meg ezt a tevékenyseget
folytatri, mert nincs haszon. Próbáljuk a jogainkat érvényesíteni. De
hát így, ennyl rendőrrel szemben... Kommandósokat bevetni békés
tiintetőkkel szemben... Nem hiszem, Ltogy ez a demokrácia! Tudom,
hogy félnek ettől a rétegtől, mert olyan 4 milliót tesz ki. Ha ez
összefogna, akkor tudna valamit tenni.
Ön szerinti négymittió kistermetőbőt csak 8 ezer cmber tagia a
METESZ-nek llogy van ez?
- Sajnos még mirrdig ftlnek. Félnek egy esetleges megtorlástól, mert
ami nálunk .vaí\ az még nem demokrácia. Amikor a sajtót irányítjak,
amikor az Alkotrnránybkósígot irányítják, az nem demokrácia. Csak
egy példát az Alkofrrranybíró*ágról: az 1800 Ft-os üársadalombiz-
tosítási járulékot a tltBtÉSZ az Alkotmánybírósagra adta. A bírósíg
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megáüapította, hogy az jogtalan és jú§us elsejétől számífua eltörölte.
Kérdezem én, június 3l-én még alkotmínyos volt? Akkor miért nem
törölte el janurár l-jétől. Hogyan lehetseges az, hogy az első ftlévben
alkotmányos volt, a másodikban pedig nem? Ilyen tulerővel szemben
nagyon nehéz kiizdeniink, tul sok sikert nem értink el. Vannak
eredmények, de egyre kevesebb. Amióta a parlamenti pártok nagyon
egyet akarnak, azőta a lrEtPSZ-szel nincs trirgyalási üszony. Ezek
megegyeztek, hogy veltink nem foglalkozrak.
Ön tévesen nyilatkozott a Délmagyarországban a csengelei
játszőtér ü gyében. Félretáj éko ztatás áld ozata lett ?
- Harom-négy ottani szülő mondta az egyik fodrasziizletben, hogy
eladták a játszőteret. En erutín nyilatkoáam. Most kaptam ezétt a
polgármestertől, hogy miért nem kérdezem meg őt? Amióta én
fudom, ennyire burkoltan még nem működött se a tanács valamikor,
se az önkorményzat.Itt a képviselőktől semmit sem lehet megtudni.
Valamikor még, amikor a tanács működött, nagyon jól emlékszem,
hogy Törköly Peti elhívott a lakásíra. Ez a napirendi pont, milyen
formában képviseljem ezt a pár utcáí? Itt most ilyen nincs. Lehet,
hogy téves, amit mondtam, én úgy hallottam. Miért nem ütték
gyulésre? Sánta helyesbített, az volt a címe, hogy a "Csengeléről
cáfolják". Art ífták, hogy egy csengelei hölgy vette meg a mellette
lévő portrát. Az a csengelei hölgy Vetter Edit, aki évente néhiányszor
eljön Németországból.
De Vetter Edit magyar állampolgár!
- Igen, magyar állampolgar. De mind német barryttsu azoknak megy
ki a haszon. Ez direkt kijátszásra ment. Olyan ember intéáe eá is,
aki a 150 szögöles kertjét kiadja bérbe.
Milyen a kapcsolatuk a másik nagy fiildműves szervezettel, a
Fü ggetlen Kisgazdap árttal?
1 A kisgazdapa4ttal n5:m jó. Májqs L-iin Torgytín Csolgrádgn vqlt
nagygyűlésen, majd átjött Csanytelekre, ahol egy vacsorát rendeáek.
Mondott egy poharköszöntőt, majd ftlrement a METESZ vezetőivel
targyalni. Alkudozri akart. Torgyán doktor felajánlott a szetveze-
tiinknek 5-6 képüselői helyet. Cserében a tr,mrPSZ-nek be kellett
volna integrálódni a kisgazdapártba. Magyarul belépni a pártba, és
akkor vége a METESZ-nek, nincs érdekvédelmi szprvezet. Ezt mere-
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ven eluta§ítotfuk. Ameddig nem vagyunk egyetlen pártnak sem
elkötelezve - megjegyzem, nem is akarunk -, addig a mindenkori
korm.ínnyal szemben tudunk követelni. Az maí más kérdés, hogy
metyik párttal egyeznek megvezetőink, hogy képviselen benntinket.
Majd aki legtöbbet igér a METESZ-nek, legiobban képvisel
benniinket, ana fogunk szavazli. Jelenleg egyet tudok: a MIEP-nek
van valamennyi ígérete, de az elég kicsike párt.
A tagok lehetnek párttagok?
- A Csongrád megyei elnökseg álláspontja szerint az érdekvédelmi
szewezet tagjai bármilyen pártnak szintén tagiai lehetnek, vagy akár
lehetnek pártsemlegesek is, párton kíviiliek is, amennyiben a prárt-

poütikai meggyőződésiiket nem kívánják ráerőltetrri a METESZ
tagságára, és egyébként is elfogadjak a METESZ otuágos, megyei és
helyi döntéseit, illetve az érdekvédekni szervezet programját.
Az eredménytelenség nem vette el a kedvét az érdekvédelmi
munlcítól?
- Nagyon nehéz az én dolgom. Hiába vannak a vezetőregi tagok.
Saját pénzemen járok gyűlésekre. Nem tulzok, mert én nem szoktam
nagy szavakat mondani, de március óta ez nekem benne van 150 ezer
forintba. Ha nem kapok segítséget, lehet, hogy abba kell hagynom.
Nem szélmalomharc a nnntÉSZ tevékenysége?
- Túlerővel áttunk szemben, nagyon sok változással nem számolunk.
Nalunk nem úgy van, hogy most egy hónaplg nem dolgozunk, mint
pl. a mozdonyvezetők. Ha egy permetezést 5 nappal elhalasáok,
a termés tönkre mehet. Ezt tudja a kormány! Amit kell, azt mi
csináljuk, azért is á1l ellentink. En nagyon el vagyok keskenyedve.
Nagyon jól beindult ez a szeíyezet. Sajnos, már most nem azok a
vezetők, akik kezdték. Amikor jöttünk hazafelé a haárról, 15 km-es
autóoszlop volt. Ez most mar nem megy, én sem mernék arra
vallalkozri, hogy összeszedjek 30 autót. Viszont tiintetés még nem
ment úgy le, hogy csengelei ne vegyen részt rajta. t2 autő volt a
leglöbb, 3-4 volt a legkevesebb. A 70 tagből4O stabil, érdeklődnek,
mondják, hogy ne hagyjuk abba. En nem mondomazt,hogy az itteni
önkormányzat ellentink van, de aá sem, hogy mellettíink.
Miről beszéljünk móg?
- A polgármestertink meghívta az Agrarkamara Csongrád megyei
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elnökét, a gaz,dajegyzőt és néhany képviselőt, tisztémi, hogy miért is

kell a 2000 Ft_os regiszftációs dfiat fizetni. A METESZ írt a
Földművelésügyi Minisztériumba ebben az ügyben. Az allamtitkári

válaszbl idézek: "Az őstermelői igazolvanyok kiadásat illetően

átlaspontunk az, hogy az igazolvíny kiadásaért, s a kapcsolatos

228 l 1996. Korm. rendelet értelmében meghatiirozott adat nyilvántar-

tásaértfizetrri, ezÉn acímen dilat felszámolni nem lehet. Az igazolvá,
nyok kiadása ingyenes, az a köttsegvetés által finanszírozott

szolgáltatrás . A mezőgazdasagi őstermelői igazolvány kiadá*ít megta_

gadni csak akkqr lehet, ha az ígénylő a személyi jövedelemadó

iorvényben előírt feltételnek nem tesz eleget. Ez a feltétel

gyakorlatilag a hatályos törvény szerint 16 élotév betöltése". Benedek

Étiteip allamtitkártól kaptuk ezt a ájéko^atast. Na most nem tudjuk,

hogy ezen az egyeztető fórumon, vagy nem tudom minek neve7zem,

mil}en döntés született. A polgármestertink ájékaztatása szerint

visszakapjuk a pénzt, de azőta sem történt semmi. Az államtitkrári

tqékoztaást júüus t2-én kaptuk. Az én kis bizonylatomra is rá van

írva, hogy nem vagyok kamarai tag. Akkor mit regisztráltak, miért

kellett fizetnem 2000 Ft_ot? Nem mindenütt kell fizetni. Most egy
jogszabály megyénként változik? Aki uk*ju, az betartja, aki nem,

nem tartja be?
Gr -lv)

Olvasóinkhoz!
A Csengelei Krónika 1998-as évfolyama 1000 Ft-os támogatási
összeg befizetése mellett rendelhető meg, tehát a jiivő évben nem

emetjük az árat. Az újságot elő lehet íizetni a kuklis-féle kis
ABC-ben (Május 1. utca 21.), az Erdősarki boltban és a Korona
sörözőben (Május 1. utca 52.) is. Megielenéskor pedig ott lehet
átvenni.
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Ezeket írtók Csengeléről60 éve:

A kormányző ünneplése Csengelén
Az tinnepseg szentmisével kezdődött, amelyet Balogh Jenő csengelei
plébános mondott. Utrána a crengelei vitézek,leventék és az iinneplő
közönseg a belsőcsengelei iskola nagytermében gyűlt össze, hogy a
végighalgassak a leventék és iskolás gyermekek közös iinnepségét.
Vitéz Csicsay Jtános, a Levente Egyesület elnOke megkapó beszéd
keretében leplezte le a kormányzó arcképét, amelyet az egyesület
tarsadalrni tevékenysege eüsmeréseképpen Szeged város testnevelési
felügyelőségétől kapott ajrándékba. Kulman Rózsika Orosz Ferenc
tanító erre az alkalomra írt verset szaltalta el ügyesen, majd a
közönseg elénekelte a Szózatot. EantÁn Takács Györgyike Takács
Mihály igazgatőnak alkalmi költeményét szava7ta el hatasosan, majd
Balogh Jenő plébrános mondotta el tartalmas ünnepi beszédét. Csicsay
Imre és Csókási Isfván ügyes szavalata utan Takács Mihály igazgatő
mondta eI zéttőbeszédét, majd a Himnusz eléneklésevel ért véget a
lélekemelő tinnepseg.

(Megjelent a Tanyavilág ]937. december 12-i számában)

Ku ltú rélet Szeged-Gsen gelén
December 8-rán du. 4 órakor Úep nUnpari-kiállítás keretében

záíta be 1 hónapos >>suskó<<(kukoricahancs)tanfolyamát a
Szeged-kelőpataki állami iskolában a környék lakossága, melyet a
helyi MANSz kebelében Sarhegyi Károlyné tanítónő rendezett meg -
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e tanfolyamra Szabolcs vm.-ből hozatott - küön vezptőnő közremű-
ködésével.

A gyönyörű kiállítá§t - dacéra a nagy esónek - számosan megte-
kintették.

Jelen volt az iskolakörnyéke MANSz csoportjának elnöknője: v.

Nagy I§tvanné, aki kedves szavakkal nyitotta meg a kiállítást, ott volt
az á11. isk. tantestiilete képviseletében: Takács Mihály körzetigazgatő
néhany kartrársaval, aki záíőbeszédében rávilágítolt a tudnivágyás
szép eredményére, a szebbnél szebb fonatu díszszatyot, fonottiiveg,
kenyérkosar, edényalátét, tilőszék, nyugágyfonat, áqyelő - és még
sok mindenftle ízléses suskómunkara és arra a szép erkölcsi sikerre,
melyből mindannyiuk gyönyörködésén felül a Sarhegyi tanítópar
vette ki részét legiobban, nem kevés anyagi áIdozat aían. Ez
alkalommal beigazolta a csengelei nép, hogy tanulni vágyó lelke
magasra tud emelkedni - kellő vezetés és segítés mellett - a
>>lekicsinyelt kulturálatlansagbók<, fejeáe be beszédét az igazgatő
és kérte a számosan megjelent tanyai érdeklődőket, ne lankadjon
szorgalmuk, fejlesszék tovább tudásukat, hívják fel a környék és az
illetékesek figyelrnét magukra munkájukkal, amely szebben beszél
minden ékesszólásnál.

Ezzel indult a folyo évad Csengelén, de folytatása sem

lekicsinylendő.
A Molnrár Jrános városatya elnöklete mellett működő gazdakör

megrendezéseben nyersbtir-kikéukő tanfolyam indul, tanítók
közbenjárásával. Ezen felül kilenc népművelési tanfolyam a csengelei
tarrtesttilet vezetésevel és gyermekszíndarabok. Továbbá az iskolában
karácsonyfa-tinnepélyek az,tlj - közszeretetben élő - plébanos, Ba-
logh Jenő közreműködésevel és utolsósorban említve, de a vallásos
lelkiélet vezetéseben messze elöl jarva szintén ő van segítsegére a
tantestiilebre( s járja a tanyékat, iskolakat és ezerszámra részesíti a
kicsiket és felnőtteket az adventi szentgyónásban és áldozásban.

Kiveszi részét a kultúrmunkából dr. Hunyadi János városi oryos
és Takács Mihály ráll. isk. körzetigazgató is, akik iskolráról iskolara
járva a népes hallgatósagnak előadásokat tartanak. Bekapcsolódik a
művelés munkájába Fodor Jenő fels<íközponti m. kir. állatorvos is,

aki szintén fog szakelőadásokat tartani a csengeleieknek.



-423-

Vasírnap, 12-én szép számű hallgatósag előtt tartotta meg
értékes szabadelőadását ztLahi Kiss Tibor gazd. fófelügyelő is, melyet
a gazdík íagy figyelrnet tanúsító érdeklődése mellett: a helyi
plébános, igazgatő, több tanító, egyesiiletek vezetői, stb. is kellő
figyelemben részesítettek. Zarőbeszédében Balogh J. plébános mon-
dott köszönetet az előadónak.

Örömmel állapítható meg, hogy serény munka folyik Csengelén,
mert van kikért, akik tömegesen sorakoznak oda, ahol tanulni lehet.

(Megjelent a Tanyavilág ]937. december 19-i számában)

%likulas-bál ,97

Ismét megrendezésre kertilt a Szülők-Nevelők bálja a Falu-
házban,

Hosszas keszülődés után összeálltak a műsorszámok és

elkésztiltek a hozzátartozók által készített sütemények és szendvicsek
- amik meglehetősen g/orsan el is fogtltak. Ezzel biztosítva a
szülőket: az ennivalók naglon finomak voltak.

A büfében Kiss Ferenc vállalkozó emberfeletti erővel állta a
hűsítő italok vásórlóinak rohamát. Ez meg is mutatkozott, mivel a
íelenlevők létszáma meghaladta a Faluház beíOgadó kepességét.

Ezúton kérünk elnézést azoktól a szülőktől, vendégehől, akiknek
nem jutott ülőhely.

A műsor c;sszeállítása után naglon jól tudjuk, hogl az ] óra 40
perces program igen hosszti, de kihagni belőle egletlen glermeket
sem lehet, mivel mind szeretné megmutatni szüleinek, rokonainak,
nevelőinek azt a produkciót, amivel hónapok óta készüI, fáradozik. A
műsorszámokfellreszítő tanórai is nagl izgalommal várták Mikulás
eljavetelét, hiszen az idáig eltelt idő munlraja erre a dátumra
csúcsosodik ki. Úg,, gondolom, ezek a nevelők ug,lanolyan
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lelkesedéssel és izgalommal figlelték tanínányalnkat, m{nt afellépő
glermelcek szülei.

A technika órdöge azt hiszem még egletlen előadást sem haglott
el. Íg,, volt ez a miénlvtél is, de a stúdiós fitik lélekjelenléte glorsabb
volt, mint ahoglan azt gondolnánk - silrerült megmenteniük a lányok
táncos műsorszómát.

Remélem,a nézők is egletértenek velem, hogt a meghívott jazz
lórus produlrciója is emelte az előadás színvonalát, habár műsoruk
kissé hosszúra silreredett, és ezt eg,l-két vendég nem is rejtette vélra

atá. Úgl érzem, azért nag,lon jó volt a k9ncertjük, eg új színfolttal
gazda gított a C sengel e hllturólis reperto árj ót.

A tombolasorsoláson több mint 70 db ajándékot sorsoltunk ki. A
falu kazönsége ismét bebizonyította, hogl a "Jótékonysági bál a
glermelrekért" nagl összefogásra képes. Köszönjük mindenkinek a
segítségnyújtást!

Remélem, úg,l ahog,l az idei Szülők-Nevelők bálja is sikerült, az
elkövetkező években hasonló lesz!

Lantos István

I§azgatói köszÖnet
Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki arnk
számára, akik a Szülők-Nevelők bálja sikeréhez
anyagiakkal vagy munlcíjukkal homájárultak!
Mindenki nevét felsorolni a teljesség igénye nélkül azt
hiszem nem lehetséges. A község lakossága szép
példáját adta most is az összefogásnak

Ileim Géra is kolaiga zgatő
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Ün*pimisererű
A csengelei kápolnában az alábbiak szerint lesz tinnepi mise:

December 24. (szerda) 22 &a E3tti mise
December 25. (csütörtök) 8 óra Szentrnise
December 26. (péntek) 8 óra Szentmise
December 28. (vasarnap) 8 óra Szentmise
December 31. (szerda) 16 őra Ev végi hálaadás
Januar l. (csütörtök) 8 óra Szentmise

Karás§onyi íoíó
€sengeléről

A helyes megfejtők között három darab 2000 Ft-os
ajándékcsomagot sorsolunk ki, melyet Víghné Juhász Anett
(Korona söröző), Hegedűs Attila virágboltos és a Csengelei
Krónika szerkesztősége ajánlott fel. A totó megfejtését 1998.
január 10-ig lehet leadni a díjakat felajánlóknál.

1./ Mely település területén van a Csengele vasútallomás?
1 Csengele 2Petőfrszállás X Kistelek

2./ Mikor volt az első Csengelei Polgárőrnap?
1 1992-ben 2 l993-ban X 1994-ben
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3./ Melyik csapat ke*t az első gzgta versenyen?
1 Jászszentlászló 2 Csengele X Baks

4.1 t992-ben mennyibe kerülía Csengelei Krónika?
1 Eü 240 Ft ZÉw 1r2Ort X Ingyenes volt

5./ M9|y$ pyben_le$ a Magyar Közkársaság bajnoka az általános
iskola atlétikai csapata?
1 1992-ben 21994-ben X 1996-ban

6./ Hányszor lett megyei bajnok a Csengelei Polgrárőr Csoport?
1 Egyszer sem 2Egyszer X Kétszer

X l959-ben1 l956-ban 21957-ben

8./Melyik tanyai iskola szűnt meg utoljrára?

1 Templomhalmi 2 Erdősarki X Kelőpataki

9./ Mióta jelerrik meg havonta kétszer a Csgngelei Krónika?
l 1994. okt. 15-tő1 21995. mrárc. l-től Xl996.jan. l-től

l0.1Hany éve alakult meg a Csengelei Polgarőr Csoport?
töt 2Hat x Hét

11./ Ki volt a Csengelei Levente Egyesület parancsnoka?
1 Balogh Imre 2 CsicsayJanos X Trárnok Nandor

12./ Melyik évben rendezték meg az első Falunapokat?
1 1994-ben 2 1995-ben X 1996-ban

X Kettő1 Nem volt

+1 ./ 195 1 -ben hany rendőr teljesített szolgálatot Csengelén?

7. / Mikor villamosítottrík Csengelét?

13. l Hány szélmalom volt Csengelén?
2Egy

l EÉy 2Kettő X Nyolc
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Csengele töfiéneti
lsronológiőia XI/..

1985

Júüus 1-tő1 lehet telefonon tavhívást végemí, ekkor adjék át az
automata kroszbrár központot 

"

Elkészül a tűzoltóvíg új szertara.
Az év során 31 gyermek születik, 38-an meghalnak, 12 héuassálgot

köftrek.

1986

Június 27 -énfelavatjrák a Takarékszövetkezet új éptiletét.
S zeptembe t l}-én tartják az elso diáksporft_rapot.
November 8-án felavatják azűj harangtornyot,
Feléptil a tornaterem.
Azév folyamrán 21 gyermek születik, 46-anmeghalnak, 8 hrázassígot
kötrek.

1987

Az Aranyhomok Tsz kéthektiáros víztarozót létesít 55 ezer köb-
méter ftild kitermelésevel.
Átaa3,it< a rendőrség körzeti megbízottjának új irodáját és szolgálati
lakásat.
Az év során 21 gyermek szülqtik, 34-en rrreghalnak, 10 házassagot
kötnek.

Molnár Mihály
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$uBlLEuM

- Nagy nap ez a mai! - súgja oda a hóhér az akasztőfa alatt álló
elítéltnek. -Ezlesz a száuadk akasztásom!
- Jó magrának. Nekem csak az elso.

Nem árt az ővatosság
sötét utca a külvárosban.
- Elnézést, uram. Nem látott valahol egy rendőrt?
- Nem.
- lís nem tudja, van itt valahol a közelben kapitányság?
- Nincs.
- Es ha nem haragszik: ríasztóállomás akad errefelé?
- Sajnos, az se.

- Akkor, hapsilcím, sürgősen add ide a pénztárcádat!

mósodhegedűs! - fu)zli

- próbálja kecsegtetni aa

Másodhe§edűs
- Vedd tudomdsul, hog nem leszek

fele sé gével a felszarvazott íerj.
- Pedig bent maradltatnál a zenelrarban
aSszony.
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Nosztalgia a diákkori "társadalmi" munkáIvól
Az első reggel
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(Rényiné dr. Torontáli Renáta rajza)
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Vízsg|án
Az egyetemi rögbicsapat csillaga intelligenciaiasgán vesz részt.

- Mondjon két névmást!
A srác rémülten néz körül.
- Ki?En?
- Nagyszerú! - kiált ai:a;sgér,tató. - Megfelelt!

tlirbetésclt
Elveszett 3 éveso vágott íiilű, kaulcázusi juhász szuka kutyám. A
megtalálónak 5000 Ft jutalmat adok!

Tisóczki Ferenc
Csengeleo Árpád u.3. 8286 158

Kettő hónapos, lraukazusi juhász fajtájú szuka kishltya 4000 Ft-ért
eladó.

ifi. Vörós Rudolf Csengele Tanya 504.

Virágboltomban újra kapható déligyiimölcs (narancs, banan stb.)!

Karácsonyi ajándékozáshoz nagy va]asztékot taléú ajandéktrár-

gyakbol, parfiimökből és játékokbol.
Hegedűs Attiláné

A Favorit üdeófilrn kölcsönző klubtagoknak akciót szervez| Tagsági
dii (200 Ft/hó) befizetése ellenében "kettőt fuet - hrármat vihet"
jeügével kölcstinöáet. Decemberben a harom legtöbb filrnet
kölcsönző klubtag nyereményben részesül. Nyitvatartas: naponta 15-
től 20 őráig. Szeretettel várok mindenkit !

Nagy Tamásné
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Eladó a 323. számú tanya 4,5 hold fiildteriilettel, ipari rirammal és
nortonlnittal. Irányár: 400 ezet forint. Erdeklődni a 286 l97
telefonszímon lehet.

S,ürgősen eladó eg csengelei íanya a faluhoz közel, kövesút mellan
Erdeklődni a 0G62/286 062 vagl a 06-77/492 166 telefonsaúmokon
lehet

Fóüa vary műhely ffit&ére alkalmas 6 db radiátor eladó. IÍrdeklődni
lehet NovákJenőnél a Csengele, Tanya 147. szám alatt.

Mindennemü szemes termény tisztítását vállalom. Ezen kívül szivattyúk
jaűtását es felújítását, valamint terménysállító csigrák készítését rövid
haüáridőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. lE 259 990
rádióO 06-201364 061

Árpa, kukorica, bűza, 4ab, rozs vetőnwg, köles kis és nagt tételben,
tovóbbó tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútólloruísnól lé-
vő Kisbetérő termény boltjóban (Kistelek,Tanya 312.). Nyitva 6-tól 18
óróig. Háfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvúnykép 3 perc alatt!
- Gyermeksorozaí, ballagás, esküvőJakodalom, egléb rendezvények
fetvétela
- Fenyképezőgépek, ftlmek, elemek, albamak, képkeretek nügy
vóIasűékban kaphatők!
- Fénykqezőgep javíttís, szaktanúcsadás.
- Filmkidolgoztús 1 nap alatt!

Nacs a rónosné fény k ep es z
Kistelek, Kossuth u 16.

ródióa06-60/488 324 a@ste) 329 659
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§hell gázcseretelep nyílt a Csengele, Tanya 581. sám alatt, a
konzervgyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tót 20 ón[ig.

Csáki Lásdó

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a foliás termesztésű HRF típusú
paprikafajta felvásárlását. Uryanitt I. osáályú triticale vetőmag kapható.
É,rdeklódni lehet az alábbi telefonokon:

(62)286 144 és (20)246 844.

Táp-takarruíny kereskedésetet PB-gáz, tüzelőanyag és építőanyag
(betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cemenl, mesz, faanyag, sóder stb.)

úrusíttíssal bővftenem Előrendeles esetén néhúny napos haűrtdővel
hózhoz szóllítom a megrendelt anyagot, Gyots kiszolgűds, kedvező
árak!
A nyitvatartósí rend: keddtőI péntekig 7-től 16 óróíg, szombaton 7-től
12 órdig.

Baranyi lózsef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.

8286 024 rddióa 06-60/480 ó78

Családi eseményelcre (akodalom, ballagós stb.) 220 Volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u, 2a,
szám alatt.8286 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek ryártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gán szabványos csatlakoá (pörkölöhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

CI 06-60/487 337 és06-60l471 858

-

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétsrer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárör Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u.l1. Felelős srerkesztő: Molnár Mihály


