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Az 1970-es évek közepén tdrták fel Csengelén a Bogár-hátí
templomromot. KözeI negledszázad elteltével az akkori ásatás
vezetfie, dr. Horváth Ferenc visszatért falunkba, az M 5
autópálya nyotwonalóba eső területek feltúrdsóra Ennek sordn
talőltúk meg esy kun vezér shjtít, ezzel az orcaígos médiókba
kerük Csengele neve - most nem a gilkosságok révén.

Horváth úr! Elevenítsük fel a korábbi ásatást, a templomrom
feltárását!
- Ig7sjanuárjában és februarjában a szegedi Móra Ferenc Múzeum
egy leletmentést végzett a csengelei, egykori alsó-csengelei templom
hgly.r, 4zért mondom, hogy a helyén, mivel egy 18. századi
térképen, melyet Katschmidt Abrahám nevű térképész rajzolt, még
latinul oda van írva, hogy templomrom. A környék lakossaga
hossá ideig megjegyezte eá, csak a legutóbbi időkre felejtették el.

A hagyomány szerint ennek a templomnak a köveiből, romjaiból
épiilt a kisteleki templom. l975-ben néhany temetkezés, így emberi
csontváz maradványok kerültek elő. Akkor, ebben a téh ásatasi
szezonban - leletmentés keretében - feltárhnk egy kisméretű falusi
templomot 33 sírral. A sírok között természetesen egyéb leletek is
voltak szórvanykénto nem a sírban, hanem úgy a templom kör-
nyékén. Egy jellegzetes, 12 tüskés buzoganyt találtunk, ami azért
érdekes, mett ez a kunoknak a fegyverzete volt. Eníín tiizetesen
megnéáem a sírok leletanyagát, és arra lettem figyelmes, hogy bár
nem jellegzetes kun tárgyak voltak, mégis arra lehetett gyanakodni,
hogy olyan népesseget találtunk itt, akik eredetileg kunok voltak, de
mivel meg kellett keresáelkedni nekik és a templom köré kellett
temetkezni a IV. Bélával kötött szerződés értelrnében, nem lehetett
rtíismerni. Mert már a pogany hagyományokat elhagyták és
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keresztény módra temetkeztek. Ez a temetkezési szokás tiltotta a
mellékletek sírba helyezéwt. Hosszú idő telt el azőta, ZZ ev. dz
akkor, a környékbeü lakosokkal tiltetétt négy nyárfa mára magasra
nőtt. Voltak olyan önfeltáldozóak a csengeleiek, hogy tarsadalrni
munkában - ami akkor nagy divat volt - üsszaepítették a templom
kőalapozÁsát, jelölve, hogy a középkorban volt itt egy templom. En
úgy tudom, hogy azőta is büszke a község lakossíga elTe,
gondoXák is egy darabig.
Nem nagyon tudnak róla, mert eldugott helyen van. Nem vezet
hozzá űt...
- Nincs út? Milyen okos dolog lenne, ha meg lehetne valahogy
közelíteni. Régebben volt itt a tsz-major mellett, de én már meg sem
talaltam.
Visszatérve a templomromra: az alapokat az eredeti kövekből
építették újra?
- Nem, ez hozott budakalászi kemény mészkő. Az eredeti awag
alapozású volt, de afalai téglából és kőbol épültek.
Hogyan nézett ki a templom?
- Sz§glgtes, nagyjából majdnem négyszög alaku templomhajója és
egy patkó alakri, erősen beszrikiiló felkclrív alerlni
szentólye volt. Nyilvránvaló, hogy ebben az tdőben úgy folyt a
szertar|ás, hogy a pap bent volt néhány kegyúrral, és a tömeg meg
kint. Ide 20 embernél többen nem ftrtek volna be. A templom alapja
rétegesen döngölt réti awag. A kiásott arokba 10 centit
beledöngöltek, szaradni hagytak, majd újra 10 centit döngöltek.
EbMl olyan kemény alap jött ki, mint a beton. Szinte szétverni sem
lehet. Ez egy középkori építési technika volt. A felső részét pedig
kővel építették, kő és tégla vegyes technikával. Na most, hogy
honnan hozták a követ: innen hozták Csengele környékéről, sőt itt
az ágtáson találtunk édesvízi fehér mészkövet, réti mészkőnek is
hívják. Könnyen máilik, könnyen porlik, ezért használtiák a vegyes
technikát. Belülről valószínűleg meszelve és festve volt. Meszelés
darabokat és freskó töredékeket találtunk. Ezekből nagyon kevés
maradt meg, nem lehet tudni, ílrirt éhíálzoltak. A teteje valószínűleg
nádbol készült, vagy fazsindely volt. A szerves arryag nem marad
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meg. Ha cserepezett lett volna, akkor valamennyi cseréptöredéket
találunk. Eltelt 23 epztendő, és jött az M 5-ös autópálya építése.
Ennek során fiiltarjuk sorban az aúőpálya nyomvonalába eső
lelóhelyeket. Azokat, melyeket a felszín alapján - kerámiatöredékek,
egyéb leletek - fe1 tudunk térképezri. Itt a csengelei temploínrom
mellett nem voltak felszíni leletek. Pontosítok: nagyon gyér
leletanyag volt. Ennek ellenére két nagyon gazdagtelepülést tártunk
fel. Mintegy 7000 négyzetméter a mostani ásatásunk területe.
Megtaláltuk a templom köré még a tatérjétrás előtt, valamikor az
Árpaa-tortan épített, háromszoros körárokból álló védművet, tehát

ez egy erődtemplom, erődített falusi templom volt. Megtaláltrrk ezen
a hidat, az átlaúkat Mintegy raadásként - igazolva a 23 éweI
ezelőtti feltevésemet - egy kun vezér, egy előkelő kun ember sírját is
sikerült feltárni. Ez azért érdekes, mert a kb. 100-150 éwe
visszatekintő magyar régéuet története során ez az első olyan eset,

amikor hitelesen, pontosan, fudományos módszerekkel, jól megfi-
gyelve régész szakember ár fil kun vezéri sírt. Kb. hat kun vezéri
sír került elő az orságban. Ezeh,re mindre jellemző, hogy a véletlen
hozta a felszínre. Mezőgazdasági munkák, ftildmunkák vagy
gödörásís közben leltek rá. A meglaláló egy csomagban beütte a
múzeumba. A szakember ott rögtön mondta, hogy ez kun vezéri sír,
de mire kimentek a helyszínre, már elpusáított sírgödröt találtak.
Nem volt mód arra, hogy a temetési szertartást rekonstruá!ák.
Miről lehet megállapítani, hogy ez kun vezéri sír volt?
- A kunoknak nagyon jellegzetes, keletről hozott - Belső-Ázsiából
uarmaznak - fegyvereik, szerszímaik voltak. Volt egy vas sisakja
ennek a kun vezérnek, volt nyila, voltak nyílhegyei, valószínűleg
vértje - egy összerozsdásodott nagy vasdarabot találtunk, majd a
restaurálas után lehet megmondani, hogy tulajdonképpen miről is
van szó. A lova felszerszímozxavoltteljes egészében mellétemetve.
Itt két dolog van, ami egyértelrnűen a kunokra utal: az, hogy az
egész lovat a kunok szokták a sírba tenni, a magyarok, avarok, akik
korábban itt temetkeztek pogany módra, mert ők is nomádok voltak
és keletről jöttek mindnyájan, megnyúzták a lovat és csak a
koponyát és a lábcsontokathagyták a bőrben, az értékesrészeket
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pedig megették a halotti tor alkalmával. Nyilvránvalóan az
állatállomany gazdagsága tehette lehetővé, hogy a kunok egész
lovat tettek bele a slrba. Ez tipikusan kun szokás. Van egy másik
dolog, ami a sír kun mivoltara utal, az úgynevezett dudoros kengyel.
A ló háűn megtaláltuk a szíj, heveder csatjait, az oldalán feküdt a
két tipikus, kun dudoros kengyel, ami Oroszországban a 11-13.
szÁzadban létezett és a 13. szánaó, közepén elűnt. Amikor
ideköltöznek a kunok, akkor itt jelenik meg. Ott megsziinik a
haszrrálata, lem találnak a régészek többé ilyesmit, itt meg
megjelenik. Tehát ez jő| bizonyítja, hogy nem besenyő, jási iagy
alan népsegről van szó, hanem mi a kunokat találtuk meg. Ez
igazoIja a 23 évvel ezelőtti felvetésemet, amit akkor nem sikerült
e gyértelműen alátámasáani.
Az egyik bulvárlap írtao hogy a Horváth Ferenc, a fanatikus
régész!
- Ja. Ilyen hülyeseget! Olyan diihös vagyok. Itt etetem, itatom,
kávéúatom. kedveskedem, feltart a munkámban végső soron. És
akkor fanatikusnak nevez. Kifiguráz engem. Nem éín a sző
jelentéset. Aá jelenti: beszűkült, elvakult.
23 érrvel ezelőtt már feltételezteo hogy itt kun vezór sírja
található?
- Azr nem. En csak azt feltételeztem, hogy ezek kunok. Hogy itt
vezéi sír van, álmomban sem gondoltam.
Sűfiin lakott lehetett ez a vidék, hogy egészen közel két
templom is volt Csengelén?
- Nem. Érdekes, hogy annak ellenére nem, A két templom
nyilvanvalóan nem egyidejű. Valamikor az Árpaa,Uorban - pon-
tosan nem tudjuk megmondani, a 11-13. száradban - itt a templom
mögötti magaslaton volt egy magyar település. Annak a temploma
volt ez, az also-csengelei. Valószínű, hogy ennek pusáulása után
épült a felső-csengelei templom. Az ott talált leletek erre engednek
követkeáetrri. Ide atatárlaús után kunokat telepítettek. A kunoknak
nem volt állandó szállasuk. Nagyon sokára feudalizálódtak, sokara
vették fel a Magyarorságon mar akkor általanos foldművelő,
letelepült életmódot, a faluban lakást, Ők ailatokat legeltettek és
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satrakban laktak. Fölszedték a satraikat és odébb mentek. valamikor
az 1300-as évek végéqmar kezdenek kialakulni az elso állandó kun
települések, de itt is láthatjuk, hogy csak temetkeznek a templom
köré. Nem nagyon találunk korabeli nagy falura utaló nyomot. A
másik lelőhelyen, ahol még a munkagépek dolgozrak, elképzelhető,
hogy az volt egy ideiglenes gzállás. A IV. Bélával kötött egyezseg
úgy szólt, hogy a kunoknak fel kell venni a keresáényseget és a
templom köré kell temetkezritik. A köznép úgy látszik valóban oda
temetkezett, de a vezető, a katonai vezető - valószínűleg borzasáó
nagy ur lehetett - megengedhette magának, hogy dacoljon az akkori
magyar törvénykezéssel, és csak azért is pogány, régi keleti szokás
szerint, lóval, fegyverzettel és mellékletekkel temették el. Arról van
szó, hogy egyáltalán nem lehetett súr'un lakott ez ahely. A kunok
80 ezren jöttek Magyarországra. Ez egy olyan 20 ezer család
lehetett. Ebből felnőtt harcos néhany ezer fr, kb. 5 ezer volt. Ez a
80 ezer fo az akkori Magyarország lakossagának 8-9 oÁ-a. Ha
elosajuk az al<kori lakossag lélekszámen akkor a kun puszákon -
nem csak itt a Duna-Tisza közéno hanem Fejér megyében, Pest
megyében, a Kőrös-Tisza-Temes folyók völgyében is letelepítették
őket - 8 ember lakott egy négyzetkilométeren. Ót nagyon sokáig
megőriúék az áűatlartő, mozgő életmódjukat, csak az 1 3 00-as évek
végére kezdtek el ftjldművelést folytatni. Okleveliink is van róla,
"rurales kumani", azaz ftildműves kunokat említenek Csengeléről.
Jóval többet nem tudunk, mert a török - valószínűleg u, l526-os
évben, amikor Budaról vonulnak vis§za, tudjuk az útvonalukat,
hiszen egy török krónika§ lekja - elpusztítja Kecskemét,Félegyháza,
Szeged varosít, Pusztaszert ekkor romboljak le, felégetik.
Nyilvránvalóan ezekhez az eseményekhez tartoztk a csengelei
templom második elpusztítása. Hisz l241-ben a tatarok - a
háromszoros védmű arokrendszer ellenére - elfoglalták, felégették,
és kiirtották a környékbeli lakossagot. A török 1526-os átmeneti
kivonulásakor pusztult el végleg. Úgy tudjuk, nem épült fel többé.
Ha a hagyomany igaz, akisteleki templomba kerültek a kövei.
A sírokból kíncsek nem kerültek elő. Szegény népség takta
akkor is Csengele területét?
- Igen. Amikor j<lnnek a kunok az Al-Duna üdékéről, a Dnyeper
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fo§-ó mellől, mert a taüárok l223-ban a Galga-menti csatában
tönkreverik a haderejiiket, kénytelenek Magyararuágta menekülni
a maradék kunokkal. A üírsadalmuk űgy nézeít ki, hogy volt egy
nenrzetsegi-törzsi arisztokrácia, utána voltak a katonai vezetők, a
beg vagy bej nevezetű frnökiik, törzsíió, fejedelem, ennek a katonai
kiserete. A többiek voltak a szabad harcosok és a rabszolgáik.
Amikor ezek idetelepedtek Magyarországra, nem lehetett folyatni
korábbi életmódjukat. Ezek a szabad harcoqok lassan elszegé-
nvednek - nincsenek por{yázások, rablóháboruk -, nem tudjak
r-agyonukat gyarapítani. Rákényszerülnek a fildművelésre. Ezek
jobbágysorba süllyednek le.
Itt is volt fiildművelés?
- Igen! Legalább 150-200 évig vajúdik a dolog, amíg rákényszerítik
őket, meg megbékélnek ezze| ahelyzetteL A török után szétszéled a
lakos*íg.
A restaurálás után a krrn vezér a Nemzeti Múzeumban lesz
kiállítva?
- Nem. Csak azért ütték most el, mert nekiink nincs ehhez
hozzaértő restaurátor szakembertink, csak Budapesten van. Ketten-
hárman tudjak ezt az orságban. A végén visszahozzélk Szegedre,
meg lehet nézrú.
Mikor fejezik be itt az ásatásolrat?
- Július hónap elején költözünk át a kisteleki meggyes nevű
határrészbe. De nem hagyjuk itt a helyet nyomtalanul. Kértiik az
autópálya ígazgatőngot, hogy kerülje el ezt a kis templomot. A fagy
kicsit kikezdte az alapot, mi ezt újra rendbehozhrk. Kerítést építtink
köré, és olyan magyafinő táblát fogunk felállítani, aminek az egytk
oldalán a templom rövid története lesz, meg a ralza, a másikon
pedig azon embereknek, csengelei lakosoknak a neve fog szerepelni,
akik 23 éwel ezelőtt részt vettek ennek a templom alapnak a
hetyreállítágíban. Akkor, hivatalos úton a tanács megadta a névsort.
Csokási István szetveúe ezeket az embereket. Akkor is ígérten1
hogy kiírjuk, de nem volt lehetőség rá, úgyis eltűnt volna a haüárbarr.

Molntár Mihály
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Kifü ntefett pedagó gusok
A pedagógusnűp alkalmábóI a csengelei Általános Iskola két
tanára veheteű dt milgas kitüntetést, Longa Istvánné a
művelődési és közoktatósi miniszter Arany Katedra elísmerését,
Bitó Jőzsef a, közíórcasági elnök últal adoruínyozott Magtar
Közlárcasdgi Erdemkereszl bronz fokozatót. Ebbű az alkalomból
kerestük fel a kitünteteűeket.

,rTúl iók a G§engelei glrerekelc"
Milyen kitüntetós az Arany Katedra?
Longa Istvánné: - A művelődési és közoktatási miniszter áItaI alálrt
oklevélből és egy szép plakettből ál1. Nagy meglepetés volt
számomra, nem tudtam, hogy felterjesnettek rá. Sikerült titokban
tartaní, pedig ét ís az ígazgatősagon dolgozom, igazgatóhelyettes
vagyok.
On csengelei származású. Melyik iskolába járt?
- Igen, qgsngqlei ]/4Jrok. Itt helyben, a belterületi iskolában végez-
tem. 1982-től ott tanítok, fizika-technika szakos vagyok.
A tantestületben vannak olyano§ akik Önt tanították?
_ Igen, sok. Tanított Heimné Mártika - akkor Bitóék még kint
tanítottak Erdősarkon, amikor én idejártam-, Pappné Terike néni és
Vígh Sándorné Erzsike. Sokan elköltöztek Csengeléről. Könnyu
volt a tanári karba beilleszkednem, sokat segítettek a pályakezdés-
kor. Jó tanácsokkal elláttak, nem panaszkodhatok.
Korábban űttőrővezető volt. Most miben merül ki a gyerekek
szabadidős foglalkoztatása ?
- Amikor az űttörőmozgalmat megsziintették, akkor folytattuk
tovább, mint diakönkormányzat. Ennek vezetője voltam. Utána
elmentem GYES-re. Az úttörőcsapatban tulajdonképpen a
g1,greklek szabadide.|i!5 zerv 9zty!. !i!bo1o z!raa\, kirandultunk. Ezt
tovább folytatfuk, csak diakönk ormányzá néven.
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Voltak papír- és vasgyűjtések is...
- Igen, nagyon haszrrosak voltak. Kitakarítottuk a környéket. Az
összegyűjtött pénzt tábarczásra fordítottuk, tortaversenyt hirdet-
ttink. Tudtak valahová tartoznia gyerekek.
A felső tagozatos fiúkkat nehéz bárrni. Ez hogy sikerült Önnek?
- Amikor idekerültem, 20 éves voltam. Nem sok korkülönbség
rolt a 8. osztályos fiúk és köáem. Laczkő Zsoltí korosztályáról van
sző. Mint minden új tanárral, velem is próbálkoztak, meddig
mehefirek el, mennyit szabad. Az évek során kialakult egy kép, és ez
öröklődik. Ha sikenil jól elkezdeni a pályát akkor nincs baj. Nem
a^. mondom, vannak kisebb gondok. A kamasz konal jaró
sajátossígok minden gyereknél eltijönnek. A falusi, tanyai gyerekek
eléggé jól neveltek. Ha kirándulni megyiink, fi98 szokták kérdezni,
hogy honnan jötttink, mert túl jók a gyerekek.
Ha a fia majdan bejelenti, hogy tanár akar lenni, mit fog
tanácsolni neki?
- Mivel fiú, pedagógus ne legyen! Azért még mindig a ftrfinek az
elsodleges fe|adata, hogy a család anyagi helyzetét megalapozza,
legalábbis próbá§a eltartani a családot. Ha pedagógus munkakörben
dolgozik,nem biáos, hogyez sikerül neki. De ha ahhoz lesz kedve,
akkor üírnoga§uk.
Ha újra kezdhetné, megint pedagógus lenne?
- En általános iskolás korom óta mindig ez szeretrem volna lenni.
Néha felvetődik bennem, hogy milyen más pályara mehetnék, de ez
nem komoly.
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Még kéú óv úanítás
Váratlanul érte-e a kitüntetés?
Bitó József: - Igen. Elég sok kitiintetést kaptam, még a szocialista
rendszerben, persze nem ilyen minőségűt, mtnt ez. Ez az egyik
dolog, ami meglepett. Másik dolog pedig az, hogy az eüsmerésrek
ez a formája kiment a divatból. A megyék és a szakszervezetek
szerepének csökkenésevel nem volt olyan szervezet, amelyik az
elismerésnek ert a formáját kézben tartotta, irtínyította vo lna. Régen
az volt a dolgok rendje, hogy a megye ftjlhívta az nténnények
figyelmét, hogy közeleg ilyen ós ilyen nap, ilyen és ilyen kittjntetésre
van lehetőség. Akkor ennek alapjan a munkahelyek megtették a
javaslatukat. Most ez kiment a divatból.
A tévé Objektív magazinjában láttunk nemrégen egy riportot
Önnel. Abban az szerepelt, hogy az Erdősarki iskola tanára
volt. Igaz ez?
- Persze. 1961-től l979-ig voltam, amíg ebben az iskolában
működött a felső ágozat. A felesegem az alsósokkal foglalkozott.
Ahogyan a gyereklétszám csökkent, úgy csökkent a tanulócso-
portok száma is.
Ön jól ismeri a tanyai iskolákat. Ön szerint szükség lenne még
ma is rájuk?
- Az Internet világában elképzelhetetlen, hogy a tanytákon felső
tagozat mtíködjön. Ma mrár nincsenek olyan univerzális emberek,
akik el tudnák látni. De az alső tagozat minden további nélkül
mehefire, hiszen ott az utóbbi harminc évben nem történt váhozás
Aki nem tanult tanyai iskolában, el sem tudja képzelnio hogyan
ment ott az oktatás. Milyen képességű gyerekek kerüItek ki
onnan?
- Etről sokat beszélgetheürénk. Az Erdélyi Feriék is itt végeztek
nálam, Az, hogy tartyai iskolába jart valaki, nem biztos, hogy
hátrányt jelentett. Ugyanúgy elvégeáék a fiiiskolakat, egyetemeket.
Kétségtelen, hogy volt hátránya: lényegesen kevesebb óraszárnban
folyt a tanítás. Heti két matematika óra volt, vagy másfél, az osáott
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iskolaban pedig hat, Nagyon leegyszeníiiWe ez azt jelenti, hogy az
egyik anyagot a gyerek a tanárcal együtt dolgozta fel, a másikat
pedig öniillóan. Innen uátrmazk a tanyai iskolák előnye: önálló,
kreatív tarsasag volt ez. Rá voltak kényszerülve, hogy önállóan
do\gozzanak Másik óriási előnye volt, hogy a gyerek minden órán
tblelt. Nem volt olyan, mint egy 25 fbs, osztott osztályban, hogy
ki lehetett sakkozni, mikor felelek. Itt nem volt olyan.
A tanyai iskolákból kikerülőket a felsőbb oktatási intézmé-
nyekben etőítélettel fogadtáb lenézték őket. Mi erről a
véleménye?
- Nem, nem hiszem. Itt Csengelén az volt a helyzet, hogy
lényegesen több gyerek járt tanyaí iskolába, mint a belterületibe. A
tanyai iskola nem kuriózum volt abban az időszakban, hanem egy
általanos dolog. Öt tanyai iskola volt Csengelén, a Templomhalmi, a
Kelőpataki, a Vadgerlési, Erdősarki és a Pántlika űti. Ez kerekítve
500 gyereket jelentett. A belterületen sem volt l20-140-nél több.
Hány éve van még a nyugdíjig?
- Már nyugdíjas vagyok!
Meddig szeretne még tanítani?
- Arra kértek a szülók, az igazgatő meg mások is, hogy - a 6.

osztályosoknak vagyok az osztályfonöke - a tarsasígom vigyem
végig a nyolcadik osztíiyig. Ezt még megcsinálom, de tovább mar
nem maradok.
A közélettől is visszavonul?
- Egyelőre nem fudom még, mi lesz. Majd a választásokon derül
ki.
A v álasztás o kon p o lgá rm esterként vagy képviselő kén t in d u l?
- Polgármester jelöltként szóba sem jöhet. Isten őrizz! Volt már
ugyan ilyen felkérés a '94-es választásokkor, nagyon sokarr
megkerestek a lakossagból. Akkor voltam 57-58 éves. Szamár
ember az, akí ilyen korban palyat váhoztat. A közigazgatásban
dolgozni más dolog. Art szokták mondani, hogy két év kell aklhoz,
hogy egy polgármester minden üggyel talákozzon Addigra elmegy
a fele a ciklusnak.

Konteszré - Molnár
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Onkormdnyzati ülés
Csengele kazség önkormónyzata 1998. június 23-án tartotta

soron következő alését.
A kepviselő-testület munlraját ünnepélyessé tette, hogt Csong-

rád megle 4-es számú választókerületének - benne Csengelének -
or szágglűlési kepviselőj e, Vincze László úr j elenlétével me gtisztelte
a testületet. A kepviselő úr tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogl
milyen célkitűzéseket fog képviselni a törvényhozó munlaiban.
Kérte a lakosság és az önkormányzat segítségét abban, hog
elegendő információ álljon rendellrezésre a reális gondok,
problémók kezeléséhez. Bejelentette, hog egt később egleztetett
időpontban havonta fogadóórát íos tartani Csengelén. Az
országgűlési kepviselőt a helyi Kisgazdapárt vezetői elkísérték az
önkormányzat ülésére.

Áz önkormányzat első napirendként a Polgármester úr beszá-
molóját hallgatta és vitatta meg a két alés között végzett munkáról:
- A beszámoló és a testület sikeresnek minősítette az immár
hagt ománny á v ált falunapi r end e m ényeket.

- Tájékozódott a testület arról, hogl az óvodai konyha és étterem
bővítésének helyzete a kivitelező kiválasztásánál tart.
- Örvendetes hír, hog,l a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott
pályózatunk számunlcra kedvező elbírálást kapott, íg,l még ebben az
évben mintegl 18 millió forintot tudunk útépítésre és {ltfelújításra

fardítani.
- A napirend keretében a képviselő-testület megállapította, hogl a
jól tervezett és kóvetkezetes munka eredménye, hogl a falu tiszta,
gondozott. A falukep az idelátogatók elismerését is kivívta.
- A Polgármester úr felhívta a lakosságunk fig,lelmét a nyári
i dő szakb an ind oknlt, fo ko zo tt tűm é d e l emr e.

A képviselő-testület második nqpirery|ce!ryl|hq]]gatta meg gz
Általános Iskola beszámolóját az 1997/98-as tanév munlaijáról. A
beszámoló megállapította, hog,l a tanévet 178 beírt tanulóval, 9
osztállyal és 3 napközis csoporttal indították. A tanévet a tanulók
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mindóssze egtl kivételével eredményesen fejezték br. 4 testület
részletes tájéknztatót hallgatott meg az intézmény munkájáról,
benne:
- a tanév indításáról,
- az éves fejlesztéselről, kiemelten a gázJűtésre való átállásról,
- az oktató-nevelő munka eredményeiről,
- a bevezetett vizsgarendszerről,
- az iskola közösségeiről, ezek műkcidéséről,
- a továbbtanulásról,
- az intézmény gazdálkodásáról, pénzügi helyzetéről.

A beszámoló keretében a képviselő-testület kepet kapott a nap-
kóziotthonos óvoda helyzetéről is. Az óvodában az éves munkát 64
beírt létszámmal kezdték és 60 fővel zártók. Három délelőtti osztott
és ket délutáni összevont csoport műkr;dt;tt. Az intézmény személyi
ellátottsága megfelel a törvényes előírásolcnak. Tárg,li feltételei
kielégítőek. Pedagógiai munkajukban a nevelés minden területére

figlelmetfordítottak.
A képviselő-testület az iskola beszámolóját elfugadta. Megálla-

pította, hogl az intézmény eredményesen működik. Felhívta az
iskolavezetés figtelmét a NAT bevezetésével kapcsolatos tenni-
valóJcra.

Az önkormányzat harmadik napirendi pontként beszámolót
hallgatott és vitatott meg a gazdajeglző munkájáról. A beszámoló

felsorolta azt a széleskarű feladathalmazt, amit a gazdajeglzőnek
el ket végeznie. Az előterjesztő szóbeli kiegészítéssel tette

knnlrrétabbá beszámolóját. A napirend tárglalása folyamatában
élénk vita alakult ki. A vita eredmértyekent megállapítható:
- az eltérő nézetek közeledtek eg,lmáshoz,
- a várható feladatnövekedés miatt a képviselő+estület a jövőben
önáll ó gazdaj e glzőt szeretne CsengeléneN
- az adminisztrátor alkalmazása a lakosságnak is, a gazda-
jeglzőnek is segítséget jelent.

Az önkormártyzat utol s ó napir endi pontként el ő terj e szté s ekb en
é s r endel e tmó do s ítá s okb an döntö tt.

Bitó József kepviselő
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t?enet óúee úeat - 6e engetén
Június hónap elején 8 fós német csoport - köáiik eringiek -

tartózkodott községiinkben. Vendéglátójuk Szabo Béla és Valkovics
Antal családja volt.

A maganjellegű programok mellett a vendégeket fogadta Sránta
Ferenc polgtírmester, majd virágot helyeztek el azI-II. világháborús
emlékmtinél. Megtekintették Tóth Csaba foliás kertészetét is.

Az utolsó előtti este búcsúestet rendeztek Szabó Béla tanyájan.
Ekkor nem a magyar vendéglátók siirgölődtek, hanem a vendég-
látottak. Peter Egertz apatini haláulét mutatott be az éhezőknek,
amihez tészta dukált. A magyaroknak egyönteű véleményiik alakult
ki a felszolgált étekről: "érdekes íá".

Fotyik a viccmesélés
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Az est tolmácsa Valkoücs Antal volt, aki annyira belemerült
feladatabahogy a magyarul szólóknak is némettil válaszolt. Jól állta
a salat akkor is, amikor ücceket kellett fordítani németről magyarra,
és viszont.

A bajorok végszava ez volt: "Találkozzunk szeptemberben
Eringben!".

M. M.

filinden taldrásren járl
A bajor ldtogatók közöű volt Peter Egertz, aki Úgl kerük
Csengelével kapcsolatba, hogl Valkovics Antal hivatalos ügleit
intézíe Németorsaígban. Az apatini halászlét őfőzíe. A nyugdíjas
embert ten gerész éImény eiről faggattuh

A folyami matrózoknál is előfordulnak veszélyes helyzetek
Gondolom, a tengeren sokkal több!
- Ha mindet elmeselném, holnap reggelig itt ülhetnénk. Elsősorban a
rakomány lehet olyan, ami veszélyes: robbarróanyagok, fegyverek
vagy lőszerek.
En a váratlan helyzetekre gondolok!
- Amerika partjainál vannak a hurrikánok. Ha ilyet észle]nek,
gyorsan el kell tavolodni attól a h9ly{ő!Volt, amikor elsüllyedt a
hajónk, és négy napig a tengeren hanykolódtunk.
vidám sztorit is kérek!
- Libériában, a nyugat-afrikai országban is jártam, itt voltam
börtönben. Mikor kikötöttíink, bementiink a kocsmába.Egy néger
lányon összeverekedtem egy társammal, mire jött a katonai
rendőrseg. Ezek íryy néznek ki, mint a ftlmajmok, géppisáolyt
hordanak. A varoson kereszfiil, gyalogosan hajtottak benniinket az
őrsig. Hiárom lépéssel előttiik kellett menni, ők meg mögöttiink,
reánk fogott géppisztolyokkal. Voltak olyan emberek az utcán, akik
aá javasolták, hogy szaladjrrnk el. En úgy voltam, hogy ne szökjtink
meg, mert akkor lelőnek benntinket.
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Készül az apatini halászlé
(fotók: Molnár Mihály)

Miryen volt a fogság?
- Csak négy napig raboskodtunk, mert a kapitanyunk kifizette a
biintetést. Egyébként egy barakkba voltunk aecsukva, körülbelül
szánan. Nem volt ágy, mindenki a firldön feküdt. Semmilyen ellátást

nem kaptunk. Minden reggel jöttek a helyiek hozzátartozői a
kerítéshez, és beadák az ennívalőt. Az volt a szerencsénk, hogy volt
cigarettank, így élelemért el tudtuk cserélni.
Áthgosan mennyi időt töltöttek távol a családtól?
- 15 évig dolgoáam a Melbourne Expresszen. Ez egy nagy
konténerhajó volt, ezzel járturk Ausztráüába esÚi-Zehndra. Egy
ilyen út htárom hónapig tartott. Egyszer a felesegem is velem jött.
Melyik fiildrészen nem járt?
- Mindenhol voltam.
Kitől tanulta a búcsúestre főzőtthatászlé receptjét?
- NagyanyrimtóL Ő Apatin közelében, Bácskában, Jugoszláüában
született.

Konteszné - Molnár
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){víIdobó bainoksáe

Béketelep nyerte a
negyedik §ordulót ís

Szegeden, Béketelepen folytatódott a csengelei Korona söröző
és a béketelepi Joó kiskocsma közötti darts bajnoksíg junius 20-an.

A csapatok a szokott összerá:.llításban szerepeltek. Csengele
színeiben Csókási Tibor, Fődi Zoltán, Kopasz József és Vígh Attila
játszott, míg Béketelepet Balogh József, Fogas Zolátt, Papp László
és Szepesi István képviselte.

A dárdások most is mester 501-ben (501 Masters out) vetél-
kedtek párosíval. Mindenki mindenkivel játszott.

Csengele szokásélhoz híven az e|ejénjól kezdett. A hetedik for-
dulóra 4:3 arányban vezetett. Bóketelep ekkor rákapcsolt, elhúzott,
és a továbbiakban a vendég dartosok mar nem tudtak utolérni. A26.
fordulóban I4:I2-re megközelítették a szegedieket, de a kiegyenlítés
már nem sikerült. Végül Béketelep l9:l2 arányban legyőúe a
Korona söröző csapaüít.

Kiemelésre érdemes, hogy a Fogas-Szepesi páros (Béketelep) az
összes mérkőzéset (ötből ötöt) megnyerte, míg a Kopasz-Csókási
duónak (Csengele) egyetlenegyet sem sikerült. A legnagyobb
pontkülönbseggel Fogas Zoltém és Szepesi István győzte le
ellenfelét, Kopasz Józsefet és Fődi Zolánt. A játék végén 202
pontja volt még a vesáesnek. A mérkőzések elég szorosak voltak,
többször előfordult, hogy az alul maradt csapatnak már csak 2
pontja volt. A bajnok*íg negyedik fordulójában egyedül a beketelepi
Szepesi Istvannak sikerült egy körben harom tripla húszast, vagyis
180 pontot dobnia.

A bajnoksag következő forduloja Csengelén, a Korona sörö-
zőben kerül megrendezésre. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy
itt is béketelepi győzelmet varjunk.

M. M.
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@rocr krónika

Szezo nzár ás gy őzelm ekkel
1998. június t4. ÖtttimOs - Csengele 1:5 (0:2)
Yezette: Nagy. l00 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Pipicz (Vincze F., 55.'), Góra,
Haraszt| Buknicz, Heim, Ttni, Pignic7kiT., Tóth A.
Csengelei gőlszeruők: Twi (2), Buknicz, Ambrus, Bencsik (1l-
esből)
A tavaszi szezon legjobb játélairual idegenben is magabiztos gő-
zelmet arattunk.

1998. június 20. Csengele - Ruzsa 1:0 (1:0)
Vezette: Homolya. 100 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Túri, Pataki (Pipicz 75.'),
Buknicz, (dr. Bitó 46.'),Yígh. Heim (Vincze F. 80.'), Góra, Ádám,
Tóth A. (Harasái 46.').
Csengelei gőlszerző : Góra.
Góra Góbor glőztes,góllal búcstizott a csengelei csapattól. A
következő szezonban Opusztaszerhez igazol.

tta

Június 20-án, a Ruzsa elleni meccset követően tartotta a Csengele
Közsegi Sport Egyesiilet labdarúgó csapata a szezoruarőját a
Foríuna presszóban.

Ertékeltíjk az l997l98-as bajnokságot. A kitűzött célt - az elso
hatba kerülést - teljesítettiik, hiszen az ötödik helyen végeztiink.
Szokásunkhoz híven különdfiakat osztottunk ki. A legjobb játékos
Ambrus Gábor, a legszorgalmasabb focista Szabó Péter, a gólkirály
Heim Tamás lett. Citromdfiat kapott Góra Gábor. A szakosáályban
végzett munkájáért Kun-Szabó Antalné és Árvai Kálínanné kapott
elismerést.

Ahhoz, hogy ezt a helyezést el tudtuk érni, a következők segí-
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tették csapatunkat: Csengele Közseg Önkormanyzata, Vetter Kft.,
Kiskun-Konzerv Kft., Kelőpataki Kft., Gázépszerker Kft. (Kistelek),

Autó-Hórusz Kft. (Szeged), Csod-Menager Kft. (Szeged), Kata-
lógus Bt. (Zsombó), Atlantis 2000 Kft. (Budapest), HIINGERIT Rt.
(Szentes), Kóti Lajos (Kistelek), Hegedűs otília (Balástya), Szabó

Péter Q§stelek), Baranyi lldikó, Baranyi Józse{ Csókasi Ferenc,

Csokasi Lász|ó, Csokási Tibor, Csókási Zoltán, Dénes BaLéns,

Forgó Jenő, Gyovai Aranka, Kuklis András, Novák Imréné, Sipos

Zohán, Tóth Tibor. Köszönjtik eddigi ámogatásukat! A következő

szezonban az elso harom közé keriilést hizttik ki. Bízunk abban,

hogy szponzoraink segítsegével ez is sikerül!
Kun-Szabó Tibor

A esen§elei Áttatános Iskola
úanügyi beszátnoróia

Az áltatános iskolában a tanévet 178 beírt tanulóval kezdtiik. 8

évfolyamon 9 osnályt,3 napktlzis csoportot indítottunk.
A gyermekek összetétele sokrétű, elég tekintélyes számú veszé_

lyeztetett és hátrrányos helyzetrí tanuló tanul nálunk.
A különböző távolságról bejaró gyermekek uáména napközis

(tanulószoba szerű) fogtalkozásotai szerveátink. Etkezést a
jelentkezők szátméútoz viszonftva sajnos csak a legrászorultabb

tanulóknak tudtunk biáosítani. A24 ro az ővodában ebedelt (trleg
also tagozatosok).

A tanév munkarendjét a buszok érkezésehez és indulá*íhoz
igazítottuk, így is délutánonként 75 tanuló vett részt a
foglalkozásokon. Reménykedtink, hogy az ebédeltetést a következő
tanév második felében megnyugtatóan biáosítani tudjuk.

A tanév kezdete

A tanév kezdetere valamennyi tantermiinket sikerült rendbe

hozrunk, a festés, a padLőzat esáétikus, és a ffiépületben a
fiitéskorszerűsítésnek köszönhetően egyenletes, jó hőmérséklet volt.
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^z 
űj fiitési rendszer jől vizsgáaott, néhiány apró hibától eltekinwe

gazdásagosan működött. Köszönet érle az önkormányzat önzetlen

segítsegének.
Igyekeztiink a környezettinket is széppé, otthonossa tenni,

parkosítottunk a fibejárafirál és az igen nagy fiives területeinket,

sövényeket is ápoltuk, ami elég tetemes anyagi éldozatot követelt.

Külön emelte környezettink szepsegét a Felszabadulás utcai fronta
telepített tujasor.

Az iskolában allandó iskolagalériát alakítottunk ki, ahol a növen-

dékek rujz, grafka és kerámia műveit tárhatjuk az érdeklődők elé.

Összegezve arra törekedtiink, hogy intézrrrényiink otthonos és

vonző legyen, hiszen gyermekeink és az iskola dolgozói idejiik
jelentős részét az iskolában töltik. TJgy érzem, törekvéstink sikeres

volt.
A tanév elején

A tanév elején elfogadott munkaterviink szerint iskolránk alapve_

tő cékitilzése a gyeflnekek személyisegének formálása. A nevelés az
új Nemzeti Alaptanterv szerkezetéből adódóan elsikkadni látszik.

A mi intézménytinknél az értelrni fejlődésen kívül nagyon

fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmének, jellemének, fizikumának
harmonikus fejlesztéset, egész élettevékenyregtik befolyásolását, a

tanulást, a közössegi életet, a munka és szabadidős tevékenységet.

Célul tűáük ki, hogy iskolánk nyitott iskola legyen. Ennek
érdekében véleményt kértitnk a szülőktől, hogy milyen elvárásaik

vannak az intéreÉny munkájával kapcsolatban. A valamennyi

érdekelt családhoz kiküldött szülői kérdőívekre érkezett váIaszokat,
elgondolásokat, a lehetősegeket figyelembe véve igyeksziink
beépíteni az elkövetkező tanév (l998l99.) munkatervébe, amely már
az űj P edagógiai Program szerint alakul.

Az eredményesség érdekében, a fegyelem megszilardítáv, a

tanulás egyenlő eselyének biztosítása, a szintkiilönbségek megsziin-
tetése (fetzukőztatás), a tehetségek kibontakoá atáv, felkaro lása, a

hátrányos helpettí tanulók segítése is kiemelt feladatunk volt az
elmúlt tanévben. A nevelőtestiilet és saját véleményem is egyezik,
hogy ezen nehéz feladatokat sikeresen oldottuk meg.
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Az intézmény oktatási-nevelési e red m ényei

Az 1997l98-as tanévben az elsö évfolyamon két osztályt indi
totnrnk 14, illetve 15 frs létszámmal. Különös figyelemmel kíserte
az iskolavezetés, hogy milyen szinten folyik az okíatás. A kiilönböző
szintfelrnérések eredményei aa mutatják, hogy törekvéstinket siker
koroniááa. A 29 tanulóbol mindenki megtanult íini, olvasni,
vámolni. 14 jól megfelelt, 15 megfelelt eredményt ért el. Ez a
számok nyelvére lefordíwa kitűnő 14 tanuló, jeles 6, jó 4, közepes 4
és megfelelt l. Az osztíiy átlaguk az \lNban 4.3, az 1lB-ben 4.57.
Ez kiemelkedően jónak mondható.

Az egész intézmény vonatkozásaban a 2-8. osáály eredményeit
i:zsgáLva kitűnő (szín ötös) bizonyítvrinyt vihetett haza2l tanuló,
jeles (egy-két négyes) bizonltvanyt kapott 20 tanuló. A statisaikát
összesítve 1-8. osztályban 35 tanuló kitűnő eredményt ért el, jeles

eredményt 30 tanuló kapott. Ez az lr;rtéfrnéíry 179 tanulóját
figyelembe véve a kitűnő esetóben 19.6 Yo, a jeleseket tekintve 14.6

Yo. Elégtelent (pótvizsga) 1 tanuló kapott, illetve szülői kérésre 1
tanuló évfolyamot ismételt (2. osztályos). Az összképet tekintve
ebnondhatom, hogy a tanulók döntő többsége becsületesen,

szorgalmasan tanult.

A vilzsgarendszerünk

Az eredmények tiikrében szólnom kell vizsgarendszeriinkről is.

A 8. osáályban magyarból, történelemből, matematikából és a
tanulók áIta| szabadon választott tantrárgybol (az idén fizlka)
vusgéntak tanulóink. A tapasztalatok aa mutatják, hogy akik
valamilyen gimnaziumba, uakkőzépiskolába nyertek felvételt,
a€yon jó eredményeket értek el. Erezték, hogy sziikségtik van a
megmérettetésre, és jól felkésztiltek. A többiek képessegtiknek
megfelelő jő vagy gyengébb eredményt értek el.

Újdonsrig volt az l997l98-as tanévben a 6. osztéúyosok vizs-
gáztatása magyarból, történelernből és matematikából. Nagy
izgalommal készültek és itt is szép eredmények születtek. Külön
köszönet a tanaroknak, hogy mindennapos, szerteágazó elfoglalt-
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síguk mellett időt szakítottak a gyerekek felkészítésére, segítésére és
i:zsgérr,tatasára.

Az luntézrnény lltányzási statisztikáját tekintve elkeriiltek ben-
ntinket a nagyobb járványok. M egy tanulóra vetített hianyzási
napok szálma 5.02 tanítási nap.

Pedagógiai törekvéseink

Az említett kiemelt feladatok mellett a tantestület elkészült a
NAT bevezetéset célző alapdokumentumok véglegesítésevel.

A csengelei Átalinos Iskola új Pedagógiai Programját és a helyi
tanterviinket felülvizsg áúatra a Pedagógiai Intézetnek leadtuk, majd
Csengele Önkormányzat ának hataridőre benyujtottuk. A szakértői
vizsgálatok pozitívan értékelték elgondolásainkat (gazdang\ tan-
ügyt).

A helyi jóvahagyás Csengele Öntornrrinyzatrinat< feladata, viár-
hatóan az t99l.június 23-i testiileti ülésen sztiletik döntés. A peda-
gógiai programunk és a helyi taritervünk modul rendszerű, a
bevezetés utáni felülvizsgálaton, I év tapasztalata után a sziikseges,
esetleges változtatásokat, bőűtéseket, éúdolgozásokat könnyen
tudjuk végrehajtani.

A Közoktatási kirvény előírásait szem előtt tartva szilkseges az
nténnényi SZMSZ átdolgozÁs4 illetve újabb mellékletekkel való
kibőűtése. Elkészítettiik a kötelezettségvallalási és az új pénzJ<e-

zelésí szabályzanlnkat, valamint a2 ti önköltseg-számítasi sza-
balyzatllnkat.

Heim Gézaigazgatő

(befejezes a kóvetkező számban)

Hírdetéselí
Eladó jó állapotban lévő: Niza motor villtóval, K-160 típusú
terménydaráló, Simson Star motorkerékpár. Erdeklődni lehet
Tanács Antalnál a Csengele, Tanya 95. szám alatt. 806-301781 993
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Eladó a Csengele, Felszabadulás u. 3. szátm alatti forgácsoló műhely
gépek nélktil. Nagy te§esítménlu villamos energia van! Erdeklődni
lehet a helyszínen. - Dénes Balázs

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, íóliákkűl, 3 norton-
kúttal, bekerített nagl udvarral, sok akác- és eperfaval, szőlővel,
gilmölcsfakkal eladó. ErdeHődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május ]. u. 8. szám alatt vag/ a 286 030 telefonszámon.

50 JiImmeI bővítettem a kölcsönzőm válaszíékáí, ahol mindenki
meglaláIja az ízlésének megfelelő Jilmeí Újro akciót szerve-
zúnk: ||Kettőt Jizet - hármat vihet" jeligével kölcsönözhet
mindenki, aki videózni szeret. - Nag Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást (15 tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személyszállítást vállalok. Erdeklődni
lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. 8286l02

Árpo, kukorica, búza, zab, rozs vetőmag, köles kís és nagt tételben,
tovóbbó tápok és őrlemények kaphatók a csengeleí vasútálloruís-
nóI lévő Kisbetérő terményboltjdban (Kistelek, Tanya 312.). Nyitva
GtóI 18 óróig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kísteleken, a posta melleű!
- Igazolvdnykép 3 perc alatt!
- Gyermeksorozat, ballagós, esküvő-lakodalom" egléb rendezvé-
nyek felvétele.
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v ól aszíé kb an kap h ató k !
- Fényképezogép javűás, szaktandcsadds.
- Filmkidolgoaís I nap alatt!

Nacs a Jóno sné fény kép é sz
Kistelek, Kossath u 16.

rádióa0660/488 324 7(este) 329 659
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Közvetlen a frlu mellett tanya eladó! Érde6ődni lehet i{i. Novák
Jenőnél a Csengele, Tanya 147. számalatt.

Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom, Ezen kívül sávattyúk
javítását és felújítását, valamint terménysállító csigák készítesét rövid

Latáridőre vállalom. Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. sám 8259 990

rádióO a6-20l364 06L

Páer-Pótig PB-gtúz akciól Palackonként 100 Ft drengedményt Táp-

íakarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (betongerenda,

csetép, tegla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is órusítok.

Előrendetés esetén néhóny napos hatóridővel hózhoz szóllítom a
megrendelt anyagoí Gyors kiszolgdltís, kedvező fuak!
A ttyitvatartósi rend: keddtű péntekig 7-ttíI 16 óróig, szombaton 7-től

12 órúig.
Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany r. u. 1.

8286 241ródióCI 06-30/670 3ő6

Csatádi eseményelcre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal működő

hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lószlótól a Csengele, Petőfi u. 20,

szóm alatt.8286 0B2

HáZtéiigépekhez való alkatrészek ryártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölóhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes B alázs v állalkozn
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

csenq6l6i //,WÁWW A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak

havonta kétsrer megielenő lapja

Kiadja és soksmrosítja: Csengelei Polgárór Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u. 11. Fel. szerkesztő: KonteszJózsefiré


