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Polgárrnesteri vizit a
polgárőröknél

A szegedi polgárőrnapról szóló írásunk a 296. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár MiháM
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Ore8szürLK
Ez atény az ember szétméra - bizonyos kor után - nem tul nagy

öröm, viszont egy újsíg életében minden eltelt évet sikernek lehet
elkönyvelni. Pláne, ha nem orságos, hanem l?csaklt egy kicsiny
közseg egyetlen lapja felett telik-múlik azidő.

A Csengelei Krónika imffiií 6 éves, és a kedves olvasó a l20.
számot tartja a kezében.

Hogy eddig eljutottunk, aá elsősorban állandó szponzorainknak
köszönhetjük, akik falunk rendezvényeinek támogatásén túlmenően
lapunk megielenésehez is hozzájarulnak A magánszemélyek közül
most Baranyi lldikót emelem ki külörr, mivel az ő révén lett
hatmadaben színes a címoldal.

Természetesen sok múlt, múlik azon olvasóinkon is, akik minden
évben hűsegesen előfizetnek a Krónikara, s baíáti körben kénől
kézlre adva népszerűsítik. Ennek eredményekónt újra emelkedik
példányszrimunk, 200-as tempónál tartunk.

Köszönet illeti riportalanyainkat, az összes kiilső és belső mun-
katarsat: a 150 körüli cihkszerzőt, fotósokat, terjesáőket is.

Szeretnénk minden igényt kielégítő újsígot szerkeszteni, de ez
frzkai képtelenség. A korábbi közvéleménykutatás ékesen baonyi-
totta, mennyire szerteágazó az érdeklődés. A monűs szerint:
ízlések, pofonok és csokok ktilönbözőek. A sportrajongó nem
kedveli az egyhazi témáq és fordítva - és sorolhatnám. Ha valaki
csak 1 cikket tart elolvasrisra érdemesnek, mar akkor is megérte
leközölni. Akárhonnan nézzijk, Csengele történetéhez tartozk
minden helyi esernény, hír, szólon az bármlről, brármikor, akár
pozitív, akár negativ színezettel (oktatás, buli, bűntény stb.). A
"mundér" becsületének védelrnében szólnom kell a leginkább
kifogásolt Visszatekintő cimű sorozatról. Az egyes embernek is
vannak régi emlékei, amiket fehdéz utódainak, hogy megismer-
hessók a család történetét. Múlt nélkiil nincs jelen és jrivő, s majdan
ez utóbbiból is múlt lesz. Igazán elismerést érdemel a sorozat
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készítője, aki időt, firadsagot nem ismerve banyassza elő a
Csengeléről íródott cikkeket.

Igyeksztink hibátlanul munkálkodni, de ennek ellenére időnként
beczuszik 1-2 baki, elírás, amiért elnéúst" kérünk. Arra viszont
biiszkék vagyunk, hogy a magyar helyesírási szabályok ellen nem
vétkeztink súlyosan.

Szülinapunkon kívánom, hogy a szporrzorok, olvasok, cikkírók
és ffleg pozitív tartalmú híranyagok által még nagyon sokáig
Iétezzen a Csengelei Krónika! Önöknek, önökért.

kontesz Józsefiré
felelős szerkesáő

§örös ny€rf€§€h
Augusáus hónap elején sor került az Arany Ászok-akció máso-

dik fordulojara.
A Fortuna presszóban 3-án sorsoltak. A dobozos xiröket (260

dbot) id. Csókási Tibor nyerte. Szécsenyi Attila pólót, Bencsik
Attila bézbolsapkát kapott. Kucsora Mihály és Turi József káílyát
nyert, az utőbbi kettőt is.

A Korona sörözőben 5-én hirdettek eredményt. Tóth József
220 db Arany Ászokkal tett gazdagabb. A pólót Gyovai Istvrfur, a
bezbolsapkát Kiraly István nyerte. Kucsora Péter, Csaki Istvrin és
Apró János kartyacsomagot vihetett haza.

A s<ir szerelmesei ihatjak tovább a folyékony kenyeret, de a
sorso lások befejeződtek.

M. M.
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tríáníkrrlaí pol gárőrrrap
§zeg|eden

Augusztus 8-rán újra a szegedi repülőtérre várták a Csongrád
megyei polgarőröket és hozzátartozóikat. Csengeléről mintegy 30-
an vetttink részt.

Mar a megnyitóra jócskan felkúszott a hőmérő higanyszála. A
napon gyülekező polgarőrök hátÁnpatakokban folyrt azbzadvg. A
szokásos megnyitó beszédek után jutalmazások következtek, köztük
csengeleiek is. Magony József csoportvezető-helyettes a Csongrád
Megyei Rendőr-frkapitanyság kar&áját, Kun-Szabó Tibor a
Csongrád Megyei Polgarőr Szövetseg vásárlási utalványát kapta.
Santa Ferenc csengelei polgármester Csáki Lajosnak, Laczkő

u
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Jól fog,lott a Jőtt kukorica és a csapolt sór is
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Nem hajóvontatók - buszhúzók!

Zsoltnak és Magony Józsefirek adott át pénzjutalrnat a falunkban
nemrég történt sorozatbetörés tetteseinek elfogásíhoz nyújtott
segítsegtikórt. Magony József bekonferálásakor történt egy kisebb
malőr, Csengele polgármesterének titulálták, de végül csak sikerült
nevén nevezni a beosztását.

A bemutatókról annyit, hogy volt mindenfele: néptanc, repülés,
hőlégballon, kutyas, íjász,karatés és még sok minden. A nagy meleg
miatt viszont csekély volt az érdeklődés. Aki csak tehette - a nagy
pusáaságban - árnyékba húzódott. A csengelei polgarőröknek nagy
szerencséji,ik volt, Tóth Csabától sikerült kölcsönkérniük a
teherautóját. Ennek kitárt ponyvája a nap nagy részében hűs
árnyékot adott. Arról nem is beszélve, hogy a kocsin el tudtuk
szálhtani az ebédhez sziiksóges padokat és asáalokat. Köszi Csabi!

Tízőraira Kócsó Istvan ffitt kukoricáját fogyaszthattuk. Az
"íinnepi" menü halászlé és sült csirke voh. Árvai Káhnan és Kócsó
István málr az előző nap elkezdte készíteni az alaplevet és nem kis
időbe telt a 16 kg ponty felpucolása sem. Főztiik igen jól sikeredett,
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a sűrú lé és a halszeletek elfogyasáása után sokunknak mrár csak a
heverészés jöhetett szóba. A nagyobb étlaiek Kucsora Péter filézett
csirkesüttjéből ehettek még. Azújszerű étek is igen szépen fogyott,
a végén nem kellett belőle hazahoznsemmit. Es akinek még ezután
is bírta a hasa, az a görögdinnyéket pusáíthatta.

A kiqpályas laMarúgásban négy csengelei polgarőr, Bangó Pé-
ter, Kun-Szabó Tibor, Magony József és Tóth György vetélkedett
négy kistelekivel (Czeigerschmidt l§f,{án, Pataki Ferenc, Szabo
Péter) egyutt.Az első mérkózésen 8:0-ra győrtek. A többi meccsen
azonban nem volt szerencsejiik, így az 5. helyre futotta a
te§esítménytik. Ez nem is olyan rossz eredmény, ugyanis 10 csapat
indult a tornán. Busáúzásban is neveztiink, de ebben sem sikerült
dobogós helyet elérntink.

Az egész napot összegezve: álán szerencsesebb lett volna egy
nem kránikulai időpontban (talan ősszel) megrendezri, akkor sokkal
több érdeklődőt vonzott volna.

Molnár Mihály

A csengelei csapat legfiatalabb tagja: Kócsó Adrián
(fotók: Molnrár MiháM
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CIV. Sportnap és Búcsú

Jíszszentlászló n gerte a lab darúg ó

uándorkupát

Sokan éreáették az augusztus eleji napra varható kánihlát, Gy
a délelőtti érdeklődés igen gyér volt - a sportolókat kivéve.

A versenyeken kívül érdekes program volt Varga doktor fiának,
Varga ZoltÁmak az íjász bemutatója. Csapatában meglepve fedez-
tük fel Szabo Ferenc vadőrt, aki a puska mellett azíllal is jól banik.

Az autósverseny most nem hozott rendkívüli eseményt, csak a
közönseg nyelte szorgalmasan a port. A ll-es rugó versenyen
megielentek a lanyok, sőt a kislányok is, érdekes színfoltot adva a
vetélkedésnek.

Atuző napon egéunap folyo labdarúgás megüselte nem csak a
focistákat, hanem a bkókat is. Megérdemlik, hogy nevtiket
megemlítstik: Kucsora Attila és Kertész Lásilő. Utóbbi "civilben"
pusáaszeri po lgármester.

A beharangozott UTE-labdarugó élrnénybeszámoloja ismeretlen
okbol elmaradt, pedig a Délmagyaroruág újsígírója is tírt karokkal
vfuta.

Az egész napos rendezvényen mindössze egy baleset történt.

Egy felelőtlen jászszentlaszlói homokfutóval száguldozott, míg neki
nem csapódott egy parkoló teherautónak. Szerencsere életben

maradt.
Az eredményhirdetés kisse elcsúszott. A dfiakat Santa Ferenc

polgármester adta át. A hangosítás hiánya miatt elég rosszul lehetett

érteni a díjazottak neveit. A következő rendezvényen talán nem lesz
ilyen baki. Az eredmények a következők:

A labdarúgó Csengele vándorkupát láuszentlászló nyerte el.

Második Csengele lett, míg a harmadik helyen Csanytelek II.
végzett. Bencsik Attila legjobb kapusként, Grezsa Szabolcs
(J ászszentlászló ) le gi obb mező nylátéko sként külö ndíj at kapo tt, míg
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a gólkirály Szanka Tibor lett.
Az aszfaltrajz versenyben a győztes Papp Melinda lett. Második

helyen Tóth Csilla végzett. Harmadik egy trió lett: C*íki Orsolya,
Kelemen Kata (Opusztaszer) és Vörös Csilla.

A kerékpáros ügyessegi versenyben két kategória volt. Az
egyikben az óvodásól a 4. osáályosig versenyeztek, míg a
másodikban az 5-8. osztályos gyerekek vetélkedtek. A kicsiknél hét
induló voit. A legügyesebb Magony Tibor (Kistelek) voh. Őt Szívós
Annamtíria követte, rrng a harmadik Vígh Istvrán lett. A nagyobbak
kategóriájában mindössze két versenyző indult, így csak két helye-
zés volt. Az első Hencz Lajos lett, a második pedig Ambrus István.

Az autós ügyességi verseny két kategóriában folyt. Az 1500
köbcenti alatti kategóriában meglepetés született: Vígh Zsolt elso
lett 52.16 másodperces eredményével. Második Széplaki Ferenc
(59.28 mp), míg harmadik Terecskei Lászlő lett (59.59 mp) a hat
induló közül. Az 1500 köbcenti felettiek közül Csaki LászIő lett a
győztes 54.49 másodperces eredményével. Szívós András 56.36

Magony Tibi első lett a kerékpárosok kazau
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mp-es teljesítrnénye a 1I. helyte volt elegendő. Lehoczki Ferenc
56 ,<3 mp-el harmadik lett. Nagy teljesítményű autóval öten verse-
nl eaek.

.\ 1l-es rugó versenybe 6 női versenyző nevezett be. A "nagy-
Lán1,ok" közül Csaki Lászlőné győzedelrneskedett. Vígh
_Andrea Gnstelek) második, Vörös Tiborné harmadik lett. A
kislán1,ok között az elsn Csáki Orsolya lett. Szívós Annamaria a
második. Vörös Csilla a harmadik helyen végzett. A ffrfiak
rersenl,ében27-en indultak, itt nem volt gyermek kategória. Az első
Tóth Zoltan lett. Másodikként Szanka Tibor, harmadikként Bangó
Péter végzett.

A nyitott oldalú sítorban elfogyasáott vacsora és a tűz1áték
közötti idő viszonylag eseménytelenül telt el. A felüdült vagy
e lkábult emberek kisebb.nagyobb csoportokba verődve tereferéltek,
setaltak; célba lőttek-dobtak; csemetéiknek vették a kissé drága

A tombola fődíjának nyertesei
(fotók: Molnár Mihály)
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nyaltffi sígokat, csecsebecseket; körhintába, forgóba ültek. Jócskán

9gyott a tombola a színes TV megnyerésének reményében.
Altalában mindenki atíntlátékot és a sorsolást várta tijrelmetlenül.

Némi késessel elkezdődött a ffi látványossíg, melyre mintegy
500-600 néző lehetett kíváncsi. Lehetetlenseg leírni, milyen
csodálatos volt, ezt láfiil kell. Úgy éreztem, mintha ezernyi színes,
sziporkaző csillag hullana fiildöntúli ragyogással. Egyszerűen
elbűvölt. Ezt a gyönyöníseget awol:zorok jóvoltíból élhetttik át.

Lezajlott a szokásos arverés a kimaradt sorsjegyekre, majd szin-
te körömrágva izgultuk végig az egész sorsolást. A frdíjnak, egy
teletextes színes tévének Harmath Pál és családja örülhetett.

Zarőráig - hajnali haromig - tánccal, iszogatiással, virsüevéssel
lehetett múlatni az időt. A jelenlévők létszámahoz képest kevesen
páIyáztak a táncparkett ördöge címre, de akik vállalkoztak erre,
azok viszont kitartóan, intenzíven ropüík órákig.

A sikeres rendezvényt vandálok fellépése zérta. Az "önkéntes"
villanyszerelők a WC világításat leszakítottrák és elütték. Jó lenne,
ha az éj leple alatt visszacsempésznék, mert még sziikseg lenne rá!

- Csak eg,l kis világosságot szeretnék a fejembe!
(Medvegy Mátérajn)
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A qportrrap óriási községi összefogással jött létre. A falu aprqja-

nagyja segítette a sikeres lebonyolíást. KöizOnet illeti a szponzoro-
kat és a segítőket: Csengele Közseg Önkormányzata, Garszent Kft.
(Kiselek), Kiskun-Koluetv Kft., Schöller (Iászszentlászlő),

UnichemKft. (Kistelek), Vetter Kft., Ádáín Lajos, ervai Káknán,
Balogh Józsel Baranyi lldikó, Baranyi Józse{ Bartucz Menyhért,
Báthory Ferenc, Beke Csaba (mini diszkont), Bencsik Attila, Böröcz
Katalin, Böröcz Rita, Böröcz Siándor, Czibolya András, Czibolya
Janos, Csáki Lászlő, Csókási Lászlő, Csókási Tibor, Csokási ZaltÉn,
Dénes Baléas, Dora Zohén Forgó Jenő, Gyovai Aranka, Gyovai
Józsel Harasái Zsolt, Hegedűs RudoE Juhász Józsel Kertész
Lászlő, Kiss Ferenc, Kormányos Imre, Kovács Sándor, Kővágó Pál,
Kucsora Attila, Kun-Szabó Antalné, Kurgyis Dezső, Kurgyis István,
LéLqilő Erzsebet, Longa Isf,fán, Magony Tibor, Mészáros Ferenc,
Nagy Gábor, Novák Imréné, Papp lllés, Rényiné dr.Torontáü
Renáta, Sisák Csabu Széll Lajos, Széplaki Ferenc, Szívós András,
Szűcs Imre, Terecskei Lásáó, Tóth Istfiín, Tóth Sándor, Tóth
Tibor, Törköly Árpad, Trncsrinné Sági Gyöngyi, Varga Zoltán,
Víghné Juhász Anett, Vígh Sándor és Vígh Zoltan.

Az összeállítást keszítette :
Kontesz Józsefué, Kun-Szabó Tibor és Molnár Mihály

EX írtók Csengeléről65 éve:

A Nemzetl Egység zászlóbontása
Gsengelén

A tanyai szervezetek megalakításának utolso állomása volt
Csengele, ahol vasárnap délelőtt tartotta zászlőbontő üléset a
Nemzeti Egyseg Pártja. A prárt képviseletében Széchenyi Istvan dr.
th. titkár és Kogutowicz Krároly dr. egyetemitanarjelentekmeg.
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Röüd üdvözlés után a jelenlevők a belső csengelei iskola udvarába
vonultak, ahol megkezdődött a gyűlés, mintegy 250 trnyi közönseg
részvételével. Yitéz Pottyondy Imre elnöki megnyitoja utrán dr. Szé-
chenyi emelkedett szólásra s magasszárnyalású beszédben ismertette
a nemzeti egység törekvéset és célkitűzéseit. A nagy tetszéssel
fogadott beszéd utrán Kogutowicz dr. a gudélrat együttműködésre
hfi,ta fel. A beszédek elhangzása utan kimondották a Nemzeti
Egység Prártja csengelei szewezetének megalakulásat, majd, vitéz
Pottyondy Imre a gazdák több serelmének orvoslására kérte fel a
párt vezetősegét. A gyűlés a minisáerelnök hosszantartó éljeruéso-
vel és a Himnusz hangjaival zaíult. A csengelei gyűlés utÉrr- a párt
képviselői a Balástyai Gazdakör értekezletén vettek részt, ahol a
gazda adósságok és berletek rendezéseről volt szó.

(Megjelent a Tanyai Úisag t%S. augusztus 6-i számában)

Ezt írtdk Csengeléről60 eve:

Csengelén már tető alá került a plébánia épület, most
már a városon a sor, hogy a templom is felépüljön

Az útiigyi bizottság a költsegvetési tervezet elkészítése előtt min-
den évben be szokía jantt a tanyákat, hogy személyesen győződjön
meg róla, melyik út szorul javítasra. [...]

A bizotts,íg először Csengelére látogatott et. Itt a bekötőutak
megszemlélése uüín megnéáe az ttt folyő plébáni4 építkezést is. Az
új plébanos: Balogh Jenő mar kint lakik. Az iskolában a hazi
kápolnában minden reggel miset mond. A misére a hívőket apró
harang hívja, amely regge| délben és este az Angelőra szokott
megszólalni. A plébánia már tető alatt á17, úgyszintén a több
helyisegből á]ló melléképület is, most már a templom felépítését
stirgetik a hívek.

A plébános - mint megtudtuk - örökségéből3600 pengőt adott a
plébániahivatal felepítésére. Most mfu avároson, mint kegyuron van
a sor, hogy a templom feléptiljön. [...]

(A Tanyai Úisag DSa. aug, 21-i szárnában megjelent cikkrésztetei)
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a tanyavilágilrafl
\em mindennapi látvanyban lehet része annak, aki Bacsa István
tarrlájara látogat. Liüke nevű 4 éves pincsi ku§ájuk ugyanis két
lábon jar, Ezmagában nem is volna érdekes - sok ku§át látíunk mar
két lábon á77va -, de ez nem a két hátso léhán, hanem a két elsőn
közlekedik. A gazdi elmondta, hogy a kutyát nem tanították erre,
magától jött rá. Először csak a dolga végeztével akrobatáskodott,
azonban az utóbbi időben az egyk hátsó lábát f;íjlalva nem harom
lábon ugrál, hanem a "kezein" sétál. Igen ügyesen.

M. M.
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(fotó: Molnár Mihály)
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Hírdetések
Pannonia matoros kerti traktor eladó. Irányúr 60.000 Ft.
Érdeklődní Yass Róbertnél lehet a 06-30/657 179 telefonsaímon.

Kistelekí szőlőknél 910 négyszögöles fiildterület szőlővel és
gyümölcsfákkal beültetve eladó. Rajta 42 négyzetméteres,
lakható, alápincézett, berendezett épület (honá gaázs, terasz,
disznóól) található. Háromfázisú áram, 2 nortonkút van.
Erdeklődni lehet 

^ 
Korona sörözőben Gémes Erusébetnél.

Telefon: 286 063.

Etadó 17 éves Slroda l05S tejárt műszakival. É,rdektődni: Kócsó
Istvánnál a Csengele, Arpád u. 17. szám alatt, vag/ a 2a6 a83
telefunszámon.

Eladó jó állapotban lévő: Niza motor váltóval, K-160 tlpusu
terménydaráló, Simson Staí motorkerékpár. Erdeklődni lehet
Tanács Antalnál a Csengele, Tanya 95. számalatt. 806-30l78I993

Computeres szemvíagúlat - Gyors szemíivegkészítés !
- Specíális szemüveglencsék (multífocalís, fotokromatíkus)
- Mdrkás szemiivegkeretek (Rodenstock, Zeiss, Marcolín)
- Fotókidolgoztís KODÁK minőségben
- E leme k, Jilme k, fotó alb umo k
- kontaktlencse- szakrendelés

OFOTÉRT Szetwiagáló Srpküzleí - KiskunféIeglháza, Kossuth
Lajos u 3. (a vórosköElantban, a vóroshóza mellett). Információ:
(76) 461 061.
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Csengelén 3 szobás tolrya mellékepületekkel, íóliákkal, 3 norton-
hittal, belrerített nagt udvarral, sok akác- és eperfaval, szőlővel,
gümölcsfáktral eladó. Érdeklődni lehet: Vígh hnánnáI a Csengele,
Május 1. u. 8. szám alatt yagl a 286 030 telefonszámon.

50 Jilnmel bővíteűem a köIcsönzőm vdlaszíékát, ahol mindenkí
megtaldlja az ízlésének megfelelő íítmet. Újro akcíót szerve-
zünk: "Keűőt íizeí - hármat víhet|| jeligével kölcsönözhet min-
denki, akivideózní szereí - Nag Taruísné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást (l5 tonnáig),
Ford Transit mikrobusszal személysállítast vállalok. Erdeklődni
lehet: Csokrási Ferenc Csengele, Felszabadulásu.26. 8286 l02

Árpa, kukorica, bűza, zab,, rozs vetőmago köles kis és nagy
tételben, továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei
vasútállomásnál lévő Kisbetórő terményboltjában (Kistelelq
Tanya 312.). Nyitva 6-tól 18 őráíg. IJ.étíő szünnap. Ugyanitt
szőlőcukor kapható kis és nagy tételben!

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvdnykép 3 petc alaű!
- Fényruísoltís A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagds, esküvőlakodalom"
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, ftlmek, elemek, albumok,
v álaszíé kb an kaph ató k !
- Fényképeógép javűás, szaktanócsadás.
- Filmkidolgoaís 7 nap alatt!

Nacsa Jónosn é fény kep é s z
Kistelek, Kossuíh u 16.

rddióa06-60/488 324 7(esíe) 329 659

Családi eseményelcre (akodalom, ballagás stb.) 220 Voktal műtödő
hűtőkocsit lehet bérelni Csóluisi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt. E 286 082

egléb rendezvé-

képkeretek nagl
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Mindennemú szemes termény tisztításat vállalom. Ezen kí\riil
szivatffi jaútást és felujíá*ít, valamint terménysállító csigák
készítéset rövid határidőre vrállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
g259 990 rádióO 06-201364 061

Tóp-takarruíny kereskedésemben tüzelű és épűtőanyagot (PB-gáx"
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is áru§tok Előrendelés esetén néhóny napos határidővel
ház]toz sztíIlítom a megrendelt anyagot. Gyors kíszolgóltís, kedvező
úrak!
A nyitvatartósí rend: keddtőI péntekig 7-tőI 16 óráig, szombaton
7-tőI 12 óráig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
8286 241 ródióa 06-30/670 366

Házűji gépekhez való alkatrészek gyárávt (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-géa szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) allandóan
kapható.

Dénes Balázsvállakoző
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-6al471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és soksmrosítja: Csengelei Polgárór Csoport Felelós kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. l1. Fel. szerkesáő: Kontesz Józsefrré

Lapunhat szemlézi Maglarorszóg legnagtobb médiafigelője, azrendszeresen
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