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Uidám ["luon,,lOk a t"lunapon

A Falunapolcról szóló írásaink a 2]4. oldalon kezdődnek!
(fotó: Molnár Mihá19
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Rács mögött a
csengelei rablók

A Csengeleí Krónika előző számában írtunk az Olajos tanyá-
ban történt éjszakaí rablásról. Az ügyben örvendetes fordulat
történt, melyről Nagy József őrnagy, a Kisteleki Rendőrkapí-
tánysá g bű n ü gyi osztályv ezetőj e táj éko ztttta la pu n kat.

A nyomozás során alapos gyanú merült fel arra, hogy a szé-
gyenteljes cselekményt H. Györ,gy bugaci és N. Zo|tán
íiilöpjakabi íiatalemberek követték el. A bűnügyi osztály
munkatársai kihallgatták őket. A tárgyi bizonyítékok súlya alatt
megtörte\ mindketten beismerő vallomást tettek

Bravó nyomozó urak és hölgyekl
M. M.

lV. CEengelei Faluna?ok
1998. truíjus 30. és júníus 1. között kerüItek nugrendezésre az idei

falunapolr. A húrom nap eseményeirőI emlékezünk meg
írdsainkban

Megnyító ünnepség és a kiállítás

A falunapok megnyitóját némi késessel a F alultáz olvasótermében
rendezté\ meg. Mintegy 40 érdeklődő előtt mondta el megnyitó
beszédét Sárrta Ferenc polgármester. SzónokIatában kiemelte, hogy
a kiállítás megrendezéséhez és a músoros előadáshoz nem kellett
vidéki művészeket hívni, a csengeleiek megmutathatják, mire
képesek.
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A megnyitót pezsgős palackok durranása követte. A szomjas
közönseg percek alatt eltiintette a nemes italt.

A kiállításon a Hammido Művószeti Iskola tanulóinak grafikái és

agl.agszobrai szerepeltek. Ki kell emelnem Páünkas Agnes íapta-
tbrgós ruját. Az általános iskolás gyermek művét brármelyikiink
szívesen láaÁ szobája falán. A kézművesek mesealakokat és
őshüllőket ábrázolő, színezett agyagfigurái mellett megjelent egy
korongon késztilt tényér is. Az edény kisse megrepedezett, de nem
ez a lényeg! Lantosné Horváth Irén és Fejes Sandor vezetésevel
fejlődik a csengelei gyerekek szépérzéke. Idővel művészeteket értő
és becsülő emberek leszrek belőlük.

A betegsege miatt üívolmaradó Fejes tanar urat szívesen látfuk
volna közöttiink.

Mo]nar Mihály

Lantosné tárlatvezeté st tart
(fotó:Molnár Mihál'
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Műsoros délután

A falunapi megnyitó utrán zsúfolásig megtelt Faluházban a
Hammido Művészeti Iskola növendékei rnár készen vártrák, hogy
sámot adhassarrak tuűsukról, s egyben szórakoztassík a megielen-
teket.

Az űj övószenekar játszotta a talpalávalőt a mazsorettek szép
bemutatójráho z - Czlrok Zoltán vezetésevel.

"A kis ködmön" című előadas igazi jókedvű kacagásra hangolta
a kö4öns!g9t,

"Misi Mókus" kedves humora - a beugrót dicsérve - remekiil
sikerült. A "Csiri-biri Cirkusz" produkciója ügyesen kapcsolta össze
a történeteket, melyet ígaÁ átéléssel játszottak.

Az előadá*. táncok tarkították. A legkisebbek próbálkozágit - a
keringőt -, a maw ar néptáncot nagy tapssal jutalmazta a közönseg.

A siker igazi elismerés volt a tanítóknak: Pálinkásné, Heimné,
Czirokné tanaroknak és Rényi Lászlőnak, amit a Művészeti Iskola
igazgatőja szíve sen to lmác so lt.

Igan szép sikert aratott a Népdalkör és citerazenekar is, akik-
nek néhrány helyben gyujtött dalát többen is dúdolták. Nagy taps volt
az egyitt töltött jókedvti esték jutalna.

Eníén elcsendesült aFaluhéu, hogy nrrásnap - Pünkösd vasilr-
napjrán - kezdódjék űjra avigalom.

Papp Istvanné

Mazsorettek felvonulása

Vasárnap reggel hangos zeneszóval volt tele a falu. A csengelei
mazsorett csoport vonult fel a közseg utcáin szep egyenruhájukban.
A lakosság most nl"m csak a Faluházban néáette meg műsorukat,
hanem valóban mozgő bémubtót láthatott. A ,enét a veltik
menetelő fuvdszenekar adta, melyben meglepódve vetteín észre két
pedagógust: Lantos Isrvant és Tölgyi Gyulát. A felvezető
(tamburmajor) Czirok Zoltán v oIt.
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A mazsorettek és a fuvószenekar
(fotók: Molnár Mihály)
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A buszgarazstől indulva bejártták Csengele fibb utcráit. Külön
elismerés volt szímukra, hogy a felvonulás elején "Dobbantós''
Tamás is csatlakozott hozzaj;lrt A korai (?) időpont ellenére igen
sokan néztékvégig a felvonulást.

Molnár Mihály

Tortatúra - tortúra

A Krónikában jelzett időponttól eltérően 10 órakor kezdődött a
meghirdetett verseny a Faluhán mellett. A korábbi évekhez képest
nagyobb volt az érdeklődés abenevezést és a nézők szímáttekintve.

A 4 csapatra előkészített pályrán 8 cmpat versengett. A tíJző
napon a hőguta kerülgette a játékosokat, minden mozdulat tortura
volt a szabadtéri szaunában. Mi nézők - akik az arnyékban

A glőztes csapat lrc;télhúzás közben
(Molnrár Mihály)
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csücsíilve csak a vériinket rildoztrrk fel a kívancsi szúnyogok oltrárán

- szívből sajnáltuk a fótt rakként kiizdőket. Úgv vélem, a hőseg és a

ruljelentkezéssel jaró versenyidő meghosszabbodása miatt iktattak be

a tavalyinál kevesebb erőpróbáló ügyessegi feladatot. Emberileg
teljesen érüető, hogy kihagyták a többek által hianyolt zsákban

ugrándoást, egyéb lótó_futó nyalank*ígot, hiszen ez felért volna

egy középkori kínzókamráva].
A helyezéseket a legutolsó energiát is kiszippantó kötélhuzás

döntötte el. Itt kállhatott egymással külön-kiilön minden csapat, de

akadt olyan, amelyik a 7 menetből a negyedik után kiszállt. A
kitikkadt, feüg-meddig ropogósra stilt fiúk felmérték az ő 350 kg

összsulyukkal szemben álló 450 kg-ot, s bedobtrik a törülközőt.
Óriasi derültseget keltett Törköly Aranka kutyája, "aki" csaholva

megugrasáotta az egyik gérdáú. Ebben a versenyben sokan

kipróbaltak a nadrágftken landolást.
Az első helyen az ÁItalános Iskola színeiben indulók végeáek.

ók tortrát, a helyezést elérők ajándéfóúmagot kaptak. A többieknek

vigaszdfiul tablás csokikat adtak. A legifabb versenyző, a Vetter Kft.
színeiben szereplő Árval Mar nagy plüss kutyát, a legaktívabb, Bacsa

Isrvan szépészetí terméket kapott. Polgármesteriink megdícserte az

elismerést méltán kivívó mazsoretteket, s átadta csapata felajanlásat:

d{uk nagy résút.

kontesz Józsefrré

Autós ügyességi verseny

Rendkívíiü programként került a Falunapok programjába ez a
vetélkedő, mely igen sok érdeklődőt vonzott a késői beharangoás
ellenére. A szokásokíól eltérően most kiadós ebed várta a
vendégeket.

Öt viaOn és nyolc hazai autós mórte össze tudását. Kategóriták
nélkiil folyt a verseny - ez utőlag felzúdulást okozott, hiszen a
nagyobb teljesítményu autóval indulók ütték el a pálmát.
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Az eredmények:
I. helyezett Lehoczki Ferenc (Kecel)
II. helyezett Szívós Andras (Budapest)
III. helyezett Fábián Zoltén (Kecel)
IV. helyezett Farkas Gábor (Szatymaz)
V. helyezett Cúki LásAő (Csengele)
VI. helyezett Széplaki Ferenc (Csengele)
VII. helyezett Csiki Lajos (Csengele)
VIII. helyezett Csokási Gábor (Csengele)
IX. helyezett Terecske i LászÍő (Kistelek)
X. helyezett Laczkő Zsolt (Csengele)
K. helyezett Vígh Zsolt (Csengele)
)íI. helyezett Szarka Attila (Csengele)
)ilII. helye zett Szarka Nándor (Csengele)

l:l4,24
1:l4,74
l:l5,74
I:17,9l
1:18,41
1:l8,68
I:l9,49
I:20,27
I:22,a3
I:22,19
I:23,87
I:25,19
I:25,35

A tizenharmadiknak induló Laczkő zsoltnak nem hozott szeren-
csét a ba$oslatu száttn:. sikerült a kocsi felborítá*íval zétrru a versenyt.
Szerencsere qzemélyi seriilés nem történt.

Egyetlen - versenyen kívüli - nOi i"aUO én voltam. Az eredmé-
nyemmel néhany fiút is tulszárnyaltam.

A helyezést elért versenyzők érmet, kupát és oklevelet kaptak.

Baranyi lldikó

Lovas felvonulás

Az "ég" igen kegyes volt a délutani felvonulifuhoz. A meteo-
rológia ugyan esőt jelzett, ennek ellenére olyan kanikula volt, hogy
mindenkirő l sz,akadt a va.

A lovas kocsikból álló sor aFablháatől indult a csáki zenekar
kíseretével. Az első megálló C§ókási Jenőnél volt. A kitik&adt
embereknek jólesett a felkínált ital A köz9l l0Qffilkompania el is
tiintette a kikészített hűsítőket. A menet továbbhaladt a frutcán. A
presszó környékén nagy tömeg fogadta amulatoző tarsaságot, de itt
nem volt megállás. A Kossuth utca sarkánál a Franczia házaqar
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A kísérő zenekar, Csáki István bandája
(fotó: Molnar MiháM

vendégelte meg az utasokat. A Május 1. utcán Muhel Tibor családja
is kitett magáért, itt is szépen fogyott az ital. A már megszokott
következő megálló a Korona sdröző volt. A kihozott láda $jr
gyorsan elforyott, de sokan kértek üdítőt is. Az Arany János utcán
Szé1l Lajos is ']törzsgarda" vendég!átó. Most sem maradt ki a sorból.

A több mint másfel órás felvonulás aFahlhaznál ért véget. Itt a jó
hangulatba keriilt emberek a lovaskocsikról leszállva folytattak
mulatoásukat.

Molnár Mihálv

pünkösdí bál

Mint "beküldött tudósító" este 7-tőI hajnaü 3-ig kísertem
figvelemmel a Faluhazban zajlő eseményeket. Összevetve a Nőnapi
ballal. most valamivel kevesebben voltunk. Sokan a másnapi elsőál-
doásta késziilődés miatt nem vállaltak azéjszakai kiruccanást.

Sánta Ferenc polgármester üdvözlő szavai után kezdetét vette a
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Polgarőr-mozgalom: tinneplőbe rittyent, csinos polgárőrök siirög-
tek-forogtak az asztalok között, széles mosollyal hordoztrák a
keziiket sütögető, finom falatokat rejtő, t(uforró talakat.
Sasszemme| pásztáutak az el7enőrzéstik alá rendelt terepet, s ha
valahol ételfogyatkozásra bukkantak, ttistént száguldottak
uüínpótlásért. Miután minden vendég lecsillapította korgó gyomrát,

a pincérkedésből jelesre i:zsgő.zott fiuk kar- és lábgyakorlaítal zérték

le pályafutásukat: gyors ütemben eltiintették a vacsora nyomait.
Röpke ejtőzés következett, majd kipihenve az evés f;áradalmait,

szem- és ftiltanúi lehetttink az est ffi attrakciojának. A Soncko
Llaqta nevű dél-amerikai zenekar kétpréaatos, virtuóz előadása

sokunkat elbűvölt. A magyar népzenétőlmessze távol álló stílust, az
észbontóan pergő ritmust, a miénktől eltérő dallamvilágot nem
mindenki tudta el- és befogadni. Számomra csodálatos volt,
megmozgatta a farúááámat Ahogy könyvolvasís közben magam

A kisteleki polgármester is vendégünkvolt
(fotó: Nacsa Jánosné)
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A dél-amerikai egüttes, a Soncko Llaqta

(fotó: Nacsa Janosné)

elé képzelem a cselekményt, úgy jelent meg lelki szemeim előtt a
qr,ön},örű, vadregényes táj, a perui népviseletbe öltözött emberek
hétkönapi nyüzsgése. Rám így hatott ez a különös, szokatlan
muzsika.

A vegyes érzelmeket kiváltó műsort zenével, tánccal fiiszerczett
tombolavásarlásilaz követte. Csáki Istvanék mán a vendégművészek
eiőtt is jócskan kitettek magukért, de töretlen lelkesedéssel lendültek
támadásba az ücsörgés ellen. Nagyszeni játékuk táncta csabította a
me gmacskásodott talpakat.

elret reie a nyerni vágyók tűkön ültek, a v'íttpad szélén felsora-
koztatott ajandéktargyakkal szemezve szuggerálták a szerencse

ixennőjét, s kicsit sokallották a megmaradt sorsjegyek elarvere-
zésevel eltelt időt. A nyereményeső hullá*ít az első csengelei
képeslap legfiíbb támogatója, Dénes Balá.zs indította. A
nl,eremények fogyásaval egyenes arányban nőtt a feszültseg. A
\ietter Kft. által felajanlott mikrohullámú sütő néwe hallgató fbdíj
boldog rulajdonosa apusztaszeri vendéglátós, Pigniczki Erika lett.

A sorsolás agalmalra gyógyírként hatott amulatozás folytatása,
amel;nek fenlpontja a ftl 3 tájan bekukkarfiő Tamás volt. Jóízű
dobbantasaival először a fuászt hozta rám, majd megszoktam.
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^7: első s:ám hti:ó.fq Dénes Balá:s
(fotó: \acsa Jánosné)

Aíőd{i, a milrrohullómú sütő átadása
(fotó: Nacsa Janosné)
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Azonban mire meg is kedveltem volna az,t$ zenei aláfestést, addigra
szelíden kivezették az egyk ajtón. A másikon üszont nemsokiára
risszalopakodott, miközben megkezdte m hazafelé vonulásomat. Így
a bál további fejleményeiről nincs közvetlen tapasáalatom.

Az egéu estét átitató vidám hangulatba vegyült cseppnyi tiröm
is. A nappal tomboló kánikula beköltözött a terembq s hiába
hag}.iak nyiwa minden létező nyflász.aút nem ávozolla hősegb<il
fikarcnyi sem. Az elviselhetetlen melegben pácolódó vendégek java
réve rákényszeriilt a 'Népvándorlás" című mű eljátsására. Sokan
ingajráratban menekültek az enyhet adő szabad ég alá - és haza, a
tervezetbrél korábban.

A rendezvényt támogatta: Baranyi lldikó, Baranyi Józse{ Csó-
kási Ferenc, Dénes Baléas, Juhászré Viragn Uagdolna, Kismárton-
né Sipos Ilona, Kiss Ferenc, id. Kormányos Sándor, if. Kormanyos
Sándor, Kuklis András, Mészáros Ferenc, Nagy Tamásné, Novák
Imréné, Pigniczki Lászlő, Rényiné dr. Torontali Renáta, Süli István,
Szabó Béla, Széplaki Sándor, Tóth Csaba, Tóth István, Tóth Tibor,
Varga Mihály, Víghné Juhász Anett, va]amint a csengelei
Önkormanyzat, a Kiskun-Konzerv Kft. és a Vetter Kft.

kontesz Józsefiré

kosznrúnás és elsőáldoás

A Csengelei Falunapok zarőakkordja piinkösd mrásnapján az I-
il. világháboruban elesett hősökről való megemlékezés volt
szabadtéri szentmise keretében. Az iinnep maradandóbb ébnényt
nyújtott, hogy az egyházközseg ekkor tartotta a gyermekek első
szettátldozását.

A programnak megfelelően a világháborus emlékműnéI a sza-
badtéri misehez nagyon szépen felkészültek az önkotményzat,
illetve az egyhávközség megbízottjai. Há]ás köszönet érte.

Kissé izgalmas perceket hozott a meteoroló gia áItal is ígért
felhőstidés és szemerkélő eső. De vannak apró csodák, hisz az eget
kérnlélők fohásza meghallgaüísra talált.
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A koszoruzas a meghatarozott időben elkezdődött. Az errrlék-
miínél letette a tisztelet koszoruját az önkormányzat vezetőwEe, M
iskola igazgatősága, az egyhaz réuéről a plébrános tlr és az
egyházközseg elnöke. A háa sok-sok vj:rlágat helyezte el a falu hívő
népe, sőt az elsőáldozók is egy-egy szál szegfiivel tisztelegtek az
életiiket hazálkért áldoző hősök emléke előtt.

10 órakor megszólalt a harang, mely Isten hatalmát, fensegét és
szeretetét hirdeti. Az először áldoző gyermekek egész évben
hittanórakon és szentniseken készültek és vártak ert a percet. M,ár
csütörtökön a szentgyónásban kedves szüleikkel egyutt tisztéEa
mosták lelkiiket, készen álltak az Úr Jézus befogadására. Most
felsorakoáak: a feszület uüín a lobogót üvők mentek, mald az
egyforma fehér ingbe öltözótt gyermekeket vezették az édesanyak
vagy nagymamák. Őket kOvették a ministránsok, a két lelkiatya, az
elsőáldozók hozzátartozói és a hitoktatók. A szabadtéri oltárnál

A Polgármesteri Hivatal dolgozói is elhelyezték virágailrat
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Csengele hívő keresztény nópe várta a kivonulókat. Sajnos
közs€günk kis kápolnája arrrryi ember befogadásara alkalmatlan,
ahányan az iinnepélyes szertartáson megjelentek. Reménykedtink az
új. bőűtett templom építéseben.

A szentsegi Jézussal való találkozés előtt a gyermekek megúji
tották keresztsegi fogadalmukat, amit akkor a szüleik, illetve
keresztszüleik tettek helyettiik: ellene mondtak a satánnak, és
megvallották hittiket. Közös imádsíggal igértékmeg, hogy Jézusnak
é]nek, Őt és felebarátaikat szívből szeretik. EnúÁn a szülő
kíseretében vették magukhoz a kenyér szme alá rejtett Krisztust.
\íajd hálát adtak a Mennyei Atyának.

A szentmise végén verset mondtak, melyben kifejeáék elhatá-
rozásukat, hogy Jézus példáját követik. Köszönetet mondtak
sztileiknek, áldást kéftek csaladjukra és hazíjukra.

A befejezés után a templomkerhen az egyházközseg kakaóval
és kalaccsal vendégelte meg az tinnepelteket. Süteményt, édességet,
üdítőt az édesanyák hoztak, hogy még emlékezetesebbé tegyók ezt a
naPot' 

Fné

tr(un vez,éí síriáú tárták fel a
esengelei ásaúá§on

Horváth Ferenc, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Égésze 23
élrzel ezelőtt tÁíta fel a Bogar-háti templomromot. Az ásatásokat
akkor pénz hljan nem folytattak.

Az M5 autópálya tervezett nyomvonalába az ásatási terület
beletartozik, így ut a lebetonozás előtt fell kell trárni. Ilorváth
Ferenc vezeti most is az ásatá§.. A szerencse most sem pánolt el
tőle, egy kun vezér strsara leltek. A ritkasagra jellemző, hogy az
orvágban csak 11 másik ilyen lelet van. A vezért lovával egyutt
temették el. A fegyverek, uerszámok és a vezér öltözetének vasból
készült darabjai viszonylag jó állapotban maradtak meg.

A Krónika következő számában üsszatériink azigyre.
M. M.
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Bendezőilik a Csen§ele-
Eríns kapesolaú

A Falunapokat fu|)veő h@n köuégünkben járt egl 8 fős német
csopolí, akiket a Valkovics és a Szabó csalátl lűoi iendégüL
Hdrman az eringi tesnériaaagffiT érkeűek Közülük Paula
Starkot faggattuk íapasztalataíról és a testvérközségí kapcsolatróL

Mielőtt a Csengele-Ering kapcsolat kialakult, jártak-e Magyar-
országon?
- Nim. Amikor először jöttünk Csengelére, akkor járfunk előszor
Magyarorságon is.

Mi a véleménye Magyarországról? Jó és rossz kritilcát is kérek!
- Nem tudok rosszat mondani! Ez adla meg a választ arr4 hogy
miért jövünk mi Csengelére, Magyarorczágra ilyen sűrűn.
Ha nem ennyire udvarias, akkor mit válaszol?
- Nem vagyok diplomatikus, ez az én őszinte véleményem. Itt csúcs
és sáper á vendOgHtás, amit szívből köszöntink. Ezen a kapcsolaton
kereszttil annyl jó barátot szereátink
Kb. 5 éve csinált a Csengelei Krónika egy interjút az akkori
polgármesterrel. Akkor is volt Önöknél munkanélküliség, most
hogy áll a helyzet?
- Azőta sokkal több van, rosszabb ahelyzet.
Mílyen támogatást kapnak a munkanélküliek?
- Csak munkanélkiü segélyt kapnak, mást nem. Két és fel éüg lehet
igényk venni, addig belyegeztetrri kell. Ha eníán sem talál munkát,
akkor áNeszia szociális tanács.
vannak-e önöknél közhasznú munlíísok?
Igen, APM-munkasoknak nevezik őket. A bériik 70 %-át a
munkaügyi hivatal fueti, a többit pedig az önkormányzat.
Visszatérve az egykori Peter Hoffmann interjúhoz:
megkérdeztem, hogy milyen Eringben a kőzblztonság. Akkor
nagyon jó volt. Most milyen?
- Nincs semmi probléma most serh. Ering biztonsagos hely.
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}íi§,en a lakosság kapcsolata az önkormányzattal?
- \aglon jó.
_{z eringiek között van-e összetartás?
- Van. Ha például valahova elmegyek és azt mondom a
szomszédomnak: locsold mrár meg a virágomat, aztmegleszi.
Egesz Németországra értve: milyen a íiatalok lalóshoz jutási
lehetősege?
- Magánerőből, vagy lakásspórólással lehetseges. A takarék-
wnzíáírú kell szerződést kötni. Azok megmondjtík, milyen lakásért
meddig kell takarékoskodni.
Eringben hgl tudnak a íiatalok szórakozni?
- Közsegiinkben nincs ifú*ígi haz. Van viszont sokfele
;portegyesület, amatőr szítthárz, \íai őrség, Vörös Keresá,
lövészklub. Négy szórakozóhely van a falunkban.
Mekkora az idegenfórgalma Eringnek?
- Nem nagy. Most építkemek. Van egy információs centrumunk a
természetvédelmi területről, az Európa rezervátumről. Ez voíuza az
idegeneket.
Az eringi uszoda községi fel4tartás, vagy magánvállalkozás?
- Az önkormanyzaté. Az ővoda és az iskola is az ő felügyeletiik alá
tartozik.
Az ővadáról tudnak valamilyen táiékoz3atást adni?
- Sokat nem tudok mondani rólq mert nekem nincs családom, így
nem vagyok tajékozott. Annyrt tudok, hogy négy csoportjuk van.
Régóta járnak már Magyararszágra. Van-e olyan magyaro§
étel, amit otthon elkészített?
-,Igen, a sajtos pogácxít.
Ugy tűnit! hogy az utóbbi időben lazult a kapcsolat Csengele és
Ering között. Miben látja ennek olüát?
- A korábbi problémák abbol is adódtak, hogy polgármester válüís
volt. Az új polgármesternek a testtilettel volt egy kis konfliktusa.
Korábban Peter Hoffinann alakította kt ezt a kapcsolatot. A régi és
az új polgármester között természetesen volt egy konfliktus, ami
kiéleződött, és ezért nem támogatták a testvérközsegi kapcsolatot.
Úgy tűnt, hogy a kapcsolat zátonyra fut. Valarrli ftlreértés történt.
Most újra jó irányba haladunk. Az iskola augusztusi meghívást
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kapott. A felnőtteket pedig a szeptemberi búcsura várjak. Most már
így néz ki, hogy üsszaáll az eringi-csengelei barátsag.
A korábbi polgármester, Peter Hoffmann képviselő lett?
- Igen, képüselő lett.
Hoffmann urat sokan tiszteljük itt Csengelén. Tudtuk, hogy
beteg volt. Meggyógyult már?
- Hoffinann ur valóban beteg volt, de mar meggyógyult. Megbízást
kaptam tőle, hogy adjam át szíves üdvözletét a csengeleieknek.
Ugyanúgy Sacherbauer polgármester is üdvözletét küldte.

Kontesz Józsefiré - Mo]nar Mihály
(tolmács: Valkoücs Antal)

A bajor vendégeknek jól esett a mag/ar sör is
(fotó: Molnár Mihály)

§&,{
"oí fi
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Uiabb G§engeleiek a Reflektor
magazinban

Május 30-an az MTV l-es programj ? ,arujelentkezett * ÚjRefle}:tor magaztn. A mtisoiuai r"ryt"t"aű a megsztínőtanl,avi]ágot bemutató sorozat. Eruttal három ar"*úri fejtette kiréleményét. A kora délut{íni |":J* i* a falunapok) miatt kevesenkíüaták az adá§., ezért ennek is t<oz;r;uk Írásos változatát."Az elárvult, kihalt tanyasi iskol4 mint utoú b*ö;;rl aválrtálna csengelei erdő magányában Falai kcizcitt 
-máiiö;, 

en,lt agl-errnekzsivaj, nincs ,1fts-g a világító liimpásra, a tanii&asem. Aszocialista tanyarombolas a 1ailteni6ii *otit felszrámolásával mérteutolsó, megsemmisítő csapását u Áy*ilag*. Az egykori üígastantólaká§okból tsz-raktárak, kft-üzemet vagy lepusztult romoklettek. Csengelén tegtovább L e.Jo*.r.i iskola tartott ki, s talánsikerül megmenteni rrepruistor,i"ut. 
- -

Bitó József tanér, Csengele: I966-ban vezették be ide a villanyt.L'rána itt lett a karnyékei ,, ,lri ielevízió. zo-ió-'r" is eYattekesténkent ide televíziót né.zlli. A tanyákon még ;;; ;ri, villany.\-aglon szomorúan vették tudomásul azt, hog ezelcrtek azi:kory?ak meg kell szűnniük. tvo i, ir^rrjük a szocialista rendszerd ónté skényszere it, ezeket nem l e herett* me gáIlítani.
Am a sors forgandó, és a fetszímoiás-vegzete a rendszert , a tsz-eket is elérte. Csakhogy, 

"**-; tanyarombolás mindenkite§formán sujtott, a tsz-vezetés -többnyire 
átalakult, privatizÁlt,,agyonosodott, A H-3b:l pedig néhány hektáron, eszkcii<ik nétkülkezdhette űjra a gazdálkodást.

Sebő\ Balázs g"4r\"!9. Csengele: I0 hold birtokom van, nemnagt terület ez. Ennek i Írt, legelá. probálkozunk gépet venni, denaglon nehéz, mert ezek mind náglon araiii. ű" r"őiáűar, ,rot,a bisebb gazdaságok 
ryhe7n ,raűiűrne|hez hozzáiuúr. [..JAzéít akadnak már olyan fiatatok"is, 

"r.it 
.*tl#ő"r"n"l, o-pasztalatá| és némi totevet r.ruen.-" életcéljuknak tekintik atarryai gazdákodást. Őt u"orru* Áás kiszolgáltatott szereplői a



^a^

maffia uralta piacgazdasagnak. S ha belebuknak, például a
kacsáásba, könnyen elúsáat minden vagyonuk.

Gyovai Józúőstermelő, Csengele: Ér 6-8 mitlió forintot ez az
óllomány, ami itt van a hátunk mögótt. Totálisan felelank qrt9!
lalrasunklral, az összes vaglonunklml, az ingóságunkkal. Zálogjog
van rajta, röviden ennyi. Tehát lőkemény.

Azt hiszem az lyen családok, az tlyen vál7akoző szellemű fia-
talemberek menthetik meg a tanyavilágot...

Gyovai József: Hozzájárulnak - valószínű -, de ők sem ment-

hetik meg, nem hiszem. Egl csomó szemléletnek lrellene változni,
hogt értelme leglen, tisztességesen meg tudjon élni abból, amit
csinál."

ts[TÓ T*.NÁe Úe
f,t[§Ndfl&É§fr

A köáisáeletnek örvendó Bitó
Józsel az Általános Iskola tanára a
pedagógusnap előtt magas kittinte-
tésben részesült. A Parlamentben
Göncz Á.paO köztársasagi elnöktől
vehette át a Magyar Köáarsasagi
Erdemkere szt w otu foko zatát.

Falunk lakói közüI eziőáig egye-
dül ő rendelkezik ezzel a kitiintetéssel.

Gratulálunk, tanar ur!

M. M.
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€ÉrrövÉ§zET A GvemnnEKNApoN

Az idei évben is megren dezte a csengelei ÁftaHnos Iskola a

5,,ermeknapot. A hét utolsó tanítási napjára eső "ünnepen"
marcona katonák és katona lányok vonultak végig a faluban. A
felfegrverkezett, csákót hordó iskolások az egész napo§
vetélkedőn vegigiárták a feladatokat jelentő állomásokat.
Több évi szünet után légpuskás céllövészeten is részt vehettelr.
A lányok közül kiemelendő Rényi Vin[g, akinek sikeríilt
pontosan a céltábla közepébe találnia. Tóth Tibor vállalkozó, a
lövészklub vezetője a legjobban lövő csapatnak egy sza§or
esokoládét ajánlott fel. Kár, hogy kevés idő jutott a lövészetre.
A ryerekek nagyon élvertélr, főleg zzolg akik óletükben most
lőttek először.

Céllc;vészet - némi felnőn segítséggel
(fotó: Molnár Mihá$
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@Foci krónika

Mérkőzés a kánikulai melegben

1998. május 30. Pázsit S. E. - Csengele mérkőzés később kerül
lejátsásra.

1998. június 7. Csengele - Röszke II. 0:0
Vezette: Jéga-Szabo . 50 léző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Vincze F., Grezs4 Pataki,
Heim, Kun-SzaM, Harasái, Tóth A., Túri.
Elismerést érdemel mindénki, aki ebben a hőségben a pályán vagt
a pálya szélén volt.

Kun-Szabó Tibor

Helyesbí,íés

A Krónika előző számárlrak nrellékleteként jelent

telefonszím jegyzék. Az ebben szereplő Csáki
58 1.) telefonszémlahelyesen: 06-20 n a6 641.
ÚlaUt telefonsám: Csoktási Imre Tanya 563.

meg a csengelei
Lászlőrté (Tanya

a630l672 085

H í t d e t é s e k
Etadó jó állapotban Iévő: Niza motor váltóval, K-160 típusú
terménydaníló, Simson Star motorkerékpár.
Erdeklődni lehet Tanács Antalnál a Csengele, Tanya 95. szám
alatt,vagy a B6-30l78t 993 telefonszámon.

A Kisteleh Kapka u. ]5. szám alatti 3 ésféI szobás, gázJűtéses ház
eladó. Erdeklődni lehet a helyszínen, vag/ a 258 642 telefon-
számon.
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Eladó a Csengele, Felszabadulas u. 3. §zarn alatti forgácsoló műhely
gépek nélktil. Nagy te§esítményű villamos energia van! Erdeklődni
lehet a helyszínen. - Dénes Baláns

Csengelén j szobós tanya mellékepületekkel, íóliókltal, 3 norton-
hjttal, bekerített nagl udvarral, sok alrac- és eperfaval, szőlővel,
grümölcsfal]ral etadó. Érdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Mójus ]. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

50 filmmel bővíteűem a kölcsönzőm válasdékót, ahol míndenki
nustatótjá az ízlésének megfelető Jilmcí Újro akciót §zerve-

zünk: "Kettőí Jízet - hdrmaí víhet|? jeligevel kölcsönözhet
mindenki, aki vídeózní szeret- - Nag Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszáűiást (15 tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személysztíllítrást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. 8 286 rc2

Árpo, kukorica, búzp, zab, roő vetőttug, köIes kis és nagt tűelben,
tovóbbő tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútúllorruís-
ruíl lévő Kisbetérő terményboltjóban (Kistelek, Tanya 312.). Nyitva
ítóI 18 óráig. Hétfő szünnap.

Foíó szaküzlet Kísteleken, a posta melleít!
- Igazolvónykép 3 perc alaít!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egléb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezogépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
vilasdékban kaphatókt
- Fényképeógép j avűás, szaktanócsadds.
- Filmkidolgoaís 1nap alatt!

Nacsa Jdno sn é fény kép é sz
Kistelek, Kossuth u 16.

rddióa06-60/488 324 7(este) 329 659
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Közvetlen a falu mellett tanya eladó! ÉrOe*tőOni tehet ifi. Novák
Jenőnél a Csengeleo Tanya l47. szám alatt.

Mindennemű szemes termény tisztitását vállalom. Ezen kívUl sávattyúk
javítását es felújítását, valamint terménysállító csigák készíté§ét rövid
határidőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám 8259 990
rádióO 06-201364 06l.

Péter-Pdlig PB-góz akcíó! Palackonként l00 Ft órengedmény! Ttíp-
takarmány kereskedésemben tüzelő és epítőanyagot (betongerenda,
cserép, tégla, kőpor, certent, mész, faanyag, sóder stb.) is drusí,tok.
Előrendeles eseíén néhóny napos haóridővel hózhoz szóIlítom a
megrendelt anyagol Gyors kíszolgáltís, keduező árak!
A nyinatartósi iend: keddtől paűe*ig rlal rc óráig, szombaton 7-tőíI
12 órótg.

Baranyi róaef kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.
8286 241rddióa 0G30/670 366

Csalódi eseményelcre (akodalom, ballagás stb.) 220 Vohtal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csőkasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt.8286 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek gfirtását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakoó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Baláas vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgiárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer me§elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. 11. Fel. szerkesáó: Kontesz Józsefiré


