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Az ovifenyőünnepségéről szóló cikkünk a 10. oldalon kezdődik!
(fotó: Kontesz Józsefu é)



,qiéví höszöníő
Jó öreg glóbuszunk megint a 365.-et fordulja saját tengelye

körül, újra eltelt egy év.
Megkérdeáetjiik magunkat, hogy hogyan telt el, eredmények-

kel, eredménytelenséggel? Saját magunknak kell a váIaszt is
megadni a kérdésre.

Karácsony a családok bensőséges iinnepe, a szeretet tinnepe, a
megbekélés iinnepe, a hitiink iinnepe, a jó tettek, a jósagossag
iinnepe.

ez Újev a bizakodás, a derűlátás, a mérlegelés, a számvetés, a
jövőbe vetett hittink tinnepe.

Ezeken az ünnepeken a családunk, a szeretteink körében
ajándékokkal igyeksztink érezte,tni a szeretetet, a tisáeletet.

-..-Unnepeink, iinnepléseink során egyetlen pillanatra gondoljunk,
azoh,ta a honfitársainkra akik az árvz pusztító ereje miatt
Karácsony szent estéjén nem állhatnak körbe családjaikkal a
feldíszített karácsonyfrjuknál, mert nincs otthonuk, nincs meleg
lakásuk!

Kívanjunk nekik meghitt tinnepeket és ha tudunk, segítsi.ink
rajtuk. Ha a bajbajutottakon segítiink, mi lesziink gazdagabbak.

Pilinszky János a Napkelte olőtt című művében a következőket
lrja a jőtettről és a jós.ígról:

"A jótettek javarészt titokban születnek. Semmifele műszer nem
jelzi őket, semmiféle statisztikci apparátus nem készít róluk
tóblázatot De jelenlétük csak annál valóságosabb, A jótettekrtek
elenyésző az írott történelme. Ha azonban megszűnnének eg/szer
cselelwően részt venni a földi életben, az éppoly súIyos és
elviselhetetlen csapás lenne, mintha glóbusunk eglik pillanatról a
másilva elveszítené a légkr;rét. Igaz, a szépség jelenléte is néma.
De legalább látható. A jóság jelenléte még a szépségnél ls
titolrzatosabb, mivel nemcsak néma, de láthatatlan is. Vaglis
tökeletesen alázatos és isteni. .., a jóság titokban van velünk, ami
azonban nem jelenti azt, hogl hatása és műkadése ne lenne nag)on
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is reális, mi több, eg,,edal reális. Mivel minden, ami nem jó, legten
az a legkezzelfoghatóbb tény, valójában irreális, s bármely
pillanatban nyomasztóan képtelenné, abszurddá és idegenné
válhat. Egledal a jó nem. Hatása olyan, mint a csendes esőé, de
még szelídebb, még vigasztalóbb, még zajtalanabb annál.
Mérhetetlen és mégis olyan legfőbb valóság, amit a semminek és a
megsemmisülésnek egletlen érintése nem szennyez. Tökéletesen
mentes a nihilnek, annak rejtélyes beszivárgásótól, ami pedig a
'való világ' minden eg/es tárglát és eseményét előbb-utóbb
alámossa, átjárja, megfag,lasztja. Nem íg a jóság. Jelenléte
Ieginkabb a hajnalok csodájára emlékeztet, a láthatatlan nopra,
amit sötétsésíed ug/an, de máris hasonlíthatatlan erővel itt van."

Köz$gtink lakosságanak kívránok eredményekben gazdag, bol-
dog új évet ésjó egészseget!

santa Ferenc
polgármester

Az a99&as év Gsengele
fiir§rében

Az év első hónapjáhan a polgármester kisgytíléseket tartott a
tanyavilágban.

Januárban renderte meg a Korona s<iröző a darts bajnoksagot -
az 1998-as évben az egyetlent. Dőczi János harom versenyszámban
győzött. Vígh Attila viszont egyszer sem tudott diadaknaskodni.

A csengelei focisták nyerték meg a január 18-án rendezetl
balrisryai Hóvirág kupát. Hat csapat közül lettek az elsők.

A Hammidó Művészeti Iskola tanulói február hónapban
nagyszámú közönség előtt nyilvanos vizsgát tettek.

Febru.írban két terem]abdarúgó torna fejeződött be. A baksi és
kiskunmajsai kupán is II. helyezést értek el a csengelei focistak.
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t-ii Oarts bajnok*íg kezdődött februar végén a Korona s<jrözó és

a beketelepi Joó kiskocsma sportolói között. Öt győzelem utart

végül Szegedre került a trófea.
Március l-jén rendeztékmeg a csengelei alapíüízu Dóra Kupát a

kiskunmajsai sportcsarnokban. A csengelei Fortuna presszó csapata

II. helyezett lett.
A marciusi nőnapi bálon nagy sikerrel lépett fel Csepregi Eva, a

Neoton Famflia énekese.
Március I4-én tucatrryi település múvészeti iskolája mérte össze

tudásat a Fall:hazban. A magas színvonalú műsorokat sajnos kevés
kíviilálló tekinthette meg.

Márciusban elhatároztík a kápolna bővítését. A tervek szerint
300 ferőhelyes lenne az tlj templom és 1999. novemberében
szentelnék fel.

Tavasszal oszlopos fujákkal ültették be a Felszabadulás utcát.

Április 7-én dr. Nemcsok János államtitkár tartott lakossagi
forumot, melyen 7 -en vettek r észt.

Április elején harom napos Egészsegügyi Napokat rendeáek a
ttidőszűréshez kapcsolódóan. Vércukor vizsgálatot, vérnyomas-
mérést és nőgyógyászati sztirést végeztek.

A Csáki együttes zenés ébresztőt tartott május l-jén a faluban.

Ugyanezen a napon sportversenyek voltak a szomszédos
településeken. A kisteleki autósversenyen Széplaki Ferenc masodik,
Laczkő Zsolt harmadik lett. A pusáaszeri Fakupa kispályás
labdarúgó tornát a csengelei Fortuna presszó csapata nyerte meg. A
pusáaszeri majális 5 számbol álló ügyessegi versenyén Kun-Szabó
Tibor első lett.

Május 3-án megtörtént Csengele első "diszkós" balesete. A
hajnalban hazatartő csengelei legények Ladája út menti fának
ütközött, súlyos sérüéseket okozva.

A májusi parlamenti választásokon a helybeliek 36,15 %o-a vett
részt. Leg!öbben a Független Kisgazdapartra uavaztak A második
fordulóban Vincze Lás7]ő kisgazda jelölt győzött.

Május 25-én súlyos bűncselekmény történt a tanyavilágban. Az
olajos hazaspánt két vidéki fiatal rabolta ki, akiket rövid időn beltil
elfogtak.
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Május hónap végén megielent Csengele első képeslapja a
Csengelei Polgrárőr Csoport kiadásaban.

A rV. Falunapok május 3l-én kezdődött. A Hammidó Művészeti
Iskola tanulói rendeztek királlítást műveikből, és ők is léptek fel a
műsoros délutanon - a Népdalkörrel és citerazenekarral kiegészülve.
Volt még mazsorett felvonulás, játékos vetélkedő, autós ügyességi
verseny, lovas kocsis felvonulás és bál. A zérőnapon koszorúáák
meg a hősi emlékművet, majd elsőáldoás volt.

Június hónapban az M5 autópálya nyomvonalában leletmentő
ásatasokat folytattak dr. Horváth Ferenc régész vezetésevel. Ennek
soriln kun vezér lovas sírját tártak fel.

A pedagógusnap alkalrnából két pedagógu§ magas kitiintetést
kapott. Bitó József a Magyar Köxírsasagi Érdemkereszt bronz
fokozaát, Longa Istvánné az Arany Katedra elismerést vehette át.

A július hónap elején megrendezett Szegedi Nemzetközi Vásáron
Tóü Tibor magas elismerést kapott wámitőgép vezérlésű gravíroző
gépjéért. A Kézrnűves Kamara kiilöndíját vette át.

Júüus hónapban megrendítő esemény történt. Géczi József
tűzoltó parancsnok, mindenki közkedvelt postása hosszú betegseg
után itthagyott benntinket. Mély részvét mellett temették el.

Július I2-én első ízben rendezték meg Kisteleken a Strand Kupát.
Hat csapat közül a csengelei Fortuna presszó focisái győztek.

A II. Kistelek Kupa elnevezésű labdarúgó tornát 10 csapat közül
a csengelei Fortuna presszó laMarúgói nyerték meg augusztus 3-an.

Augusáus 9-én rendeáék meg a IV. Sporírapot. A legfontosabb
versenysámb aí\ a labdarúgásb an J ászszentlászlő győzedelmeske-
dett. Csengele második helyezett lett. A napot tombola, tűzijáték és
utcabál níía.

A szeptember második szombatján megrendezett Ruzsai
Sportnapon nyolc aranyat, négy ezüstöt és két bronzot szereáek a
csengelei sportolók.

Szeptember 29-én a négy éves ciklus zarágként közmeg-
hallgaüíst (falugyulést) tartott az önkor:irányzat, melyen kb. 200-an
vettek résá.

Október 9-én harom új aszfakozott utcát adtak át iinnepélyesen.
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Az október 18-i önkormanyzativálasztísokon 554 ffi vett részt a
jogosult 1702 helyett. Santa Ferenc egyetlen jelöltként indult a
polgármesteri tisásegért. A képüselő-testtiletbe harom új tag keriilt.

Október 23-án a bajor testvérközseg, Ering polgármestere
iinnepélyesen átadott Csengelének egy íúzoltóautót.

Alakuló ülést tartott október 30-án az új képviselő-testtilet. A
polgármester részletesen ismertette a 4 éves ciklus célkihizéseit.

November 26-an Maros menti jegyzők tanácsk oztak falunkban.
December elején elindult az Altalanos Iskolában a DADA-prog-

ram, a rendőrseg biztonstígra nevelő iskolai programja.
Az iskola Mikulás-bálján nagy sikerrel szerepeltek a művészetet

tanuló diákok.
Idősek rrapját tartották december 10-én a Faluházban. Kb. 170

hetven éven felüü vett részt a találkozón.
Osszeállította:

Molnar Mihály

"Csúcsfotgq,Iom" d
tornateremben

A Csengelei Krónikában mar beszámoltunk arról, hogy a Faluhráz
négy új pingpongasáalt kapott. Korábban három asztalon lehetett
játszant, ezek közül kettő rozoga, balesetveszélyes állapotban volt.

Mikulás ur - önkormányzati tétmogaással - meghoáa a régen
várt sportszereket. Eleinte tartottunk tőle, hogy nem leszrek kihasz-
nálva. Nos, varakozáson felüli lett az érdeklődés: általanos iskolás-
tól kezdve nyugdfiasig jöttek sportolni. A régi asáalok köziil vissza
kellett hozri az egyk jó állapotut, mert nem jutott mindenkinek.
Atlagban 20 fi! szokott hétftinként és csütörtökönként játszani.

Bízzuírk benne, hogy az új asáalok is megélik ail, akét évtizedet,
melyet a korábbiak is kibírtak!

M. M.



,ffi,'Á SZV@NZoK"WÉW|
Orömteli esemény történt ]998. december ]6-án régi szponzo-

runk, Széplaki Sándor családjában. ]0 óra 10 perckor gólya
érkezett hozzájuk és egt gtönyörű kislányt hagtott náluk. Az 5 ]
cm-es, j290 grammos bébi a Szintia keresztnevet kapta a szülőhőI.
A fénykepét elnéme tiszta apja.

Sok boldogságot hozzá!
Polgárőrók
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Onkormányzati ülés
Csengele lrózség önkormányzati lrepviselő-testülete t;lését ]998.

december 1 4-én megtartotta.
Első napirendi pont a polgármester beszámolója volt a lret alés

kazatt végzett munkáról, fontosabb eseményelcről. Sánta Ferenc
elmondta, hogl az államháztartásról szóló 1992. évi WVII.
törvényben foglakak alapján a következő évi kaltségvetési
koncepciót az év november 3L-ig a testületnek meg kell vitatnia. A
kormány részéről csúszott a kr;ltségvetés készítése, október 31-én
került a parlament elé, ezért a határidőt december 15-ig eltolták.
Az országglűlés részéről december 29-én várható a költségvetés
végszavazása. Ennek megfelelően községünk költségvetésének
elfugadási határideje I999. február ] 5.

Másodiknapirendi pont az 1998. évi kóltségvetés III. negledévi
teljesítése volt. A pénzügti bizottság és az üglrendi bizottság
beszámolójában kifejtette, hog,, az 1998. évi kóltségvetés III.
n e gl e d évi t e lj e s ít é s é t e l l e nőr iz t é k é s e lfo gad á sr a j av a s olt ók

A lövetkező napirendi pont az ]999. évi löltségvetési lroncepció
megtárglalása volt. Az ]999. évi kóltségvetési koncepciót az 1992.
évi WVII. törvény alapján az év november j0. napjáig a
testületnek meg kell vitatni. A fent nevezett törvénynek a testület
eleget tett, és a tervszámokat megvitatta. A testület hatórozat
formájában felkerte a Polgármesteri Hivatalt, hogt a tényleges
lrr;ltségvetés jóváhaglásáig biztosítsa az intézmények zavartalan
műkódé séhez szülaé ge s pénzt.

Az 1999. évi k;ltségvetés tervezett bevételiforrásai

Települési igazgatás, kommu. és sportfeladatok 1.448.370 Ft
Szociális és glermeljóléti feladatok 2.016.850 Ft
Ovodai nevelés 57 íő X 79.00a ft 4.503.000 Ft
Iskolai oktatás l74íő X 81.000 Ft 14.000.000 Ft
Hozzájárulás óvodai, iskolai g,,ermekek (bejárók) 250.000 Ft
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Óvodába járók (3000 alatti település)
Is.kolába járók (3000 alatti település)
ov o d áb an s zerv e z e tt étkezteté s
I s kn l áb an s zerv e ze tt étkezteté s
Napkö zi s fo gl al ko ztatás
Kórrl,vtári feladatok
Helyi kö zműv el ődé s i fel ad atok
Közs égi által ános támogatós
Társadalmi-gazdasági elmaradott település
Személyi jövedelemadó átengedett része
SZIA kiegészítés (1999. évi)
L aka tt lctil t er ül e ti fe l a d at o k
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Saját folyó bevételek
Saj át folyó bevételek (intézményi)
Felhalmozási bevétel
Működési célra ónett pénzeszköz a MEP-től

Bevételek összesen:

1.254.000 Ft
3.828.000 Ft

752.000 Ft
976.000 Ft
374.000 Ft
422.730 Ft

1.325.000 Ft
2.000.000 Ft
4.144.400 Ft
3.958.553 Ft

]6.931.252 Ft
2.462.000 Ft
].300.000 Ft
13.000.000 Ft
3.850.000 Ft
].800.000 Ft

]50.000 Ft
1.380.000 Ft

82.220.2]5 Ft

Neg,ledik napirendi pontként előterjesztések hangzottak el. A
vízszolgáltatás díja 1999. január 1lől 44 Ft + AFA, ami azt
jelenti, hogtl jövőre kr;bméterenMnt 5a Ft-ot kell fizetni. Az
iparűzési adó a jóvő évben 3 enelélcről 4 enelébe emelkedik. A
gépjárműadó minden megkezdett I00 kg utáni 4a0 Frról 600 Ft-ra
ugrik. A fiatalok házhoz jutási támogatását a testület három
házaspárnak haglta jóvá. Ház vásárlósóhoz a kérelem szerinti ]00
ezer forintot kapj ák me g.

Utoljára lözérdekű kérdések hangzottak el. K,§§ Nóndor
felvetette, hogl a fiatal házaspórok támogatási összegét lehetne-e
emelni. A polgármesteri válasz szerint igaz, hogl ez a I00 ezer

forint nem sok, de a költségvetésünkvéges, és ezért határozott úgl
az önkormányzat, mert nem akartuk, hog,l valaki is kiessen a
keretből. Az pedig nem lenne szerencsés megoldás, hogl csökkent-
sük az osztót azért, hog valakiknek több jusson. Azzal a



-10-

gondolattal viszont foglalkozunk, hogt a fiatalok letelepedése
céljából kapjanak olcsóbb telket.

Mit szándékozik tenni az önkormányzat a közbiztonság és a
vaglonvédelem érdekeben? - tettem fel a kerdést a polgármester-
nek. Miután a kérdés boncasztalra lcerült, annyira bonyolulttá vált,
mintha az alábbi kerdést tettem volna fel: Melyik volt először, a
tyúk vagt a tojás? A felvetésemre a megnyugtató válasz annyi volt,
"még én se tudom".

Valkovics Antal képvi selő

Karácsonyi me9em lék ezés
az Óvodában

Óvodásainkkal december 18-an emlékezfiink meg a szeretet, a
béke iinnepéről..

A gyerekek napokkal előUe titkos ajándékot készítettek
szüleiknek, dalokat, verseket tanultak. Együtt, meghitt hangulatban
számolgattuk a napokat, beszélgetti,ink a béke, a szeretet
fontossagáról, hogy miért kell egymást segíteni. A családban szüeik,
az ővodában mi, felnőttek is szeretjiik őket, ezért figyeljenek ők is
egymásra, legyenek tiirelmesek egymáshoz. M| óvónők elrnondjuk,
hogy tiszte§ék, szeressek szüleiket, hiszen milyen sokat kell a
szii]őknek dolgozriuk, hogy szép ruhában jrárhassanak, játékaik
legyenek, ne éhezzenek. Beszéliink arról is, hogy bizony a világ sok
részén nem minden kisgyereknek adatik ezmeg.Ezért kell békében,
szeretetben élnünk.

Óvodai karácsonyf;ínkat az előző nap pihenő idő alatt
feldíszítették az angyalkává változott óvónők és óvodai dolgozók.
Örömiinkre a fa atá is jutott játék. Elérkezett a vérva várt náp.Egy
csoportszobában gyülekezett az óvodások apraja-nagyja. A kicsik
még nem értették, mÉrt ez a zsúfoltsag. A nagyobbak üszont várták
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az úrő nyitffiít. Tágra nyílt szemekkel, meghatódottan vonultak a

gy.r"t"t' a feldíszített fa köré. Rövid iinnepi köszöntés utan

Jsoportonként előadták a karácsonyról tanutl verseket, dalokat,

Vrioa*"yi* nagyon ügyesek vokak, A műsor után finom

szaloncúot majizolhattak, amit Szűcs Imréné felajanlásanak

köszönhettink. végül megcsodálhattrák a fa a|att lévő játékokat,

amivel majd csoportonként játsáaürak,

Közben a aá;m nénik tinnepi hangulatot varazsoltak a másik

csoportszobauan is. Finomsagokat készítettek az iinnepien terített

asáokra. A gyerekek wgárző arccal foglaltak el helyciket, majd

annyi banánt, narancsot, siiteményt ehetettek, amennyit bírtak. Tóth

loáare Matyóka mindannyiunknak hatalmas meglepetést okozott,

Minden gy.rók r.k szabad idejét és éjszakáit feláldozva gyönyörűen

díszített 
-áézeskalícs figurakat készített. Köszönöm a gyermekek

nevében is! (óvodankban hagyománnyá vált, hogy karácsonykor a

gyerekekkel tözösen készíttink mézeskalácsot, most eíTe a konyha

bővítése miatt nem volt lehetőseg)

Délutián, illetve távozáskor boldogan szaladtak szüleik elé az

általuk készített ajandékkal. Mindegyik gyermek örömmel meselte a

nap eseményeit, vitték kis csomagjukban a banánt, narancsot,

szaloncukrot... Boldo gan vezették szüleiket a feldíszített karácsony-

fáútoz.
Kívánom, hogy a jövőben is béke és szeretet legyen minden kis

óvodás szívében és családjában!

Tóth-Andorné Farkas Eva
óvodavezető
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Látogalóban lllagnum srigeÉn @

A csengelei krónikóban időtű időre beszímolunk a víltígjóró
csengeleiek útjairóI. Legutóbb Dora Zoltán és felesége
Amerikában, majd az amerikai töldrésztől 5000 knrre fekvő
Hawaíi szigetvíIágban jdrL A Magnum és Sunset Beach Jilmsoro,
zatokból, a rurrasic park (óslénypark) című JilmbőT ismert

környezet lenyűgözte a mnglar vúndorokat. kérdéseimre Dora
zoltán vólaszoll

Merre jártatok?
- Közel 20 ezer kilométerre jártunk repiilővel. Először Budapestről

Amszterclamha, Hollandiaba ment[ink, oruull} Los Angelesbe. Los
Angelesből berelt autóval utaztunk Las Vegasba" öt órás volt az út.

Este szétnéZtiink a játéktermekben, majd másnap elmenttink a

Grand Canyonba repülőgéppel. ott lesálltunk, busszal felvittek a

kilátóba. ott is ki van építve minden, még az őserdő közepen is van

kövesút. Tíszta Amerika. íJtána indultunk repülővel Hawaii-szige-
tekre. Ez még 5200 km_es út volt Los Angelestől. Honolulu a

ságet_csoportnak nem a legnagyobb szigetén, hanem egy kisebben,

O'ahun van. Itt töltöttünk még több napot.

Milyenek a kaszinók?
- Minden sálloda ftildszintjén játékkaszinó iizemel, ahol tenger sok
gép van, több szazautomata. Rulettezri is lehet. Itt ingyen kap inni,

aki játszik. Ez egy iizleti fogás, az ittas vendég könnyelműbben
játszk. KáLíWázin is lehet. A játékgépeket kipróbáltuk, de sajnos

nem nyertiink. Egy-egy szálloda olyan hatalmas, hogy 1ehet vagy 10

ezer négyzetméter is. A parkolót a masodik szinten alakítottak ki.

Több mint 1000 szoba van egy szinten. Las Vegas éjszaka nagyon

gyönyörű, minden villog, minden fa ki van világítva. Nappal nem is

igen van élet. Sötétedéstől hajnalig, világosodásrg megy a játék.
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Egyéni út volt, vagy csoportos?
- Az OTP Travelnál fizetttik be. Egy solWadkertibazaspartal utaz-
tunk négyesben. Egyedül el sem mertiink volna indulni a nyelvtudás
hiránya miatt. Ok tudtak egy kicsit angolul. A szigeten mindenki
angolul beszél, magyarul nem. Végül is vannak ott is magyarok,
1972-ben disszidáltak. Ezek magyar nyelvű turakat szerveznek,
vezetnek. Mi is kifogtunk egy ilyet. Voltak Jánoshalmaról és
Mélykútról is a turán, vagy ta magyar jött össze. Ott lehet mindent
csinálni, de a 10 nap nagyon kevés, legközelebb egy hónapra kell
menniink. Az ottani magyarok olcsó szállást tudnak lríézl.rj, csak ki
kell utazrri. Ha valaki ide készül, tudunk segíteni.
A Grand Canyont is repülővel néztétek meg?
- Igen, egy kicsi, nyolc személyes repülőgéppel menttink. Egy fiatal
lrány vitt minket, akiről először azthittem, hogy a másodpilóta.
Hawaii minden szigetén nagy a turista forgalom?
- Nem, nem. Nagy résziik vulkáni terület és őserdő. A turista
forgalom Honolulu kömyékére koncentrálódik.
A magyarok szokása, hogy külftildön megrohan ják az ókszer-
boltokat...
- Rengeteg ékszerbolt van. Aá gondo|ák, hogy aki odamegy, az
tele van pénzzel, bemutatjak neki a kollekciót. Kb. olyan árban van
az ataíIy, mint itt.
A programol<at azutazási iroda állította össze?
- Itthon csak a lehetőségeket mondták el, fizetni mindent kint
fizettiink. Jól működik ez a dolog, mert bankkártyával az
automatákból lehet felvenni dollárt. Nem is sokat vittiink ki. Ha van
a bankszámlán, akkor lehet havajkodni. Ha azt.nézz-ilk nem is olyan
drágak ezek a turák. Egy egész napos tura repülővel, autóval 200
dollár fejenként. Kb. 40 ezer forint. |A feleség lözbeszól: Még azt
gondolják, hogt tele vagl tüskével!] Aki odáig ellut, 20 ezet
kilométerre, annak nem sok. Jó, lehetett volna máshová is tenni ezt
a pérut, de most volt lehetősegiink rá. Több évig gríjtöttiik a
rávalót.
Mílyenek az ottani emberek?
- Az Egyesüft Áilamok legbiztonsagosabb területe. Nem lopnak,
nem szemetelnek, a csikkeket nem dobják el. Nem olyan kapzsik,



Egl glönyörű vízesésnél
(fotó:Dora Zoltán)

mint a magyarok. Ott mindenkiráér, meg tudnak élni.
Milyen a tenger?
- Gyönyöní szép tiszta, nagyon szép kék. Hatalmas hullámok
vannak. Végül is ez a Csendes-óceán, nem is tenger. Itt szokott
lenni a szörf világbajnoksíg is. Amikor kint voltunk, marathoni futás
volt. Mi nem neveztiink be, mert nem futkározri mentiink, hanem
pihenni.
Milyen azidőjárás?
- Ennél nem hiszem, hogy jobb lehet. Szubtrópusí az éghajlat Nem
nagy a forrósag, de meleg van. Nem uzad az ember. Ha rövid
nadrágban és ingben mászkal az ember, akkor sincs melege, de ha
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felmeztelen van, akkor sem fizik.
Nudista strand nincs?
- Nem tudok róla. Lehet, hogy van valahol, de nem meztelenked-
tiink, csak a szállodai szobában.
Kijelölt strandok vannak?
- ott fiirdik mindenki, ahol akar. persze nem mindenhol lehet
fiirdeni, mert vannak köves, sziklás partrészek is. A partot annyira
tisúán tartjak, hogy regge]re kitakarítjak ós le is hengerczjk a
homokot. Nincs kötelező napernyő váltas, semmi. Amerika arról
híres, hogy egy szabad állalrt, ott mindenki azt csináú, amit akar. Ott
nem szólnak érte. Ha akarcz, meáelen ffirdesz, ha akarsz, egész nap
motorozol, bármit csinálhatsz.
Jó nők vannak-e?
- Nem igazan. A holland lanyok szépek, európaiasak. Szep barnák
az ottarttak a holland lányok szőkék. A bennszülöttek k<iztitt is
akad szép. A kirándulók általában középkoruak vagy idősebbek.
Fiatalok nem igazén jutnak el oda. Rengeteg japan van. Hogy
honnan van pénziik, nem tudom.
Lebarnultatok?
- En az első nap leégtem egy kicsit. Nem éreáem, hogy süt a nap,
hogy melegem van, és megkapott a nap. Másnap már nem mertem

T3pozni. Kati barnult valamennyit.
Ultetek szuper kocsikban is?
- Ültem a legújabb Jeepben, az l998-as modellben. Nagyon szuper,
bőrüléses. Nyolcmillió forintba kerülne kint magyar pénzben, itthon
meg lehet kapni 20 millióért. Úgy lehetrre behoani, ha idetelepülne
valaki Amerikából, az várnmentesen behoáatna egyet. De
bolondok lennének ideköltözni, inkább innen mennek oda.
Kint magyar l<aját ettetek?
-. Ott nincs magyaí kaja. Rengeteg halfele van, rákok, csigabigak.
En szeretem. Az éttenrtekben nagyon drága az étel, nem is men-
ttink oda. Hat dollrárért lehetett kapni egy svédasáalos ebédet. Ez
1350 Ft körtil van, Magyarországon is e körül vannak az árak. Sok
zöldséget, ffiláát fogyasáanak. A fiiszereik mások, mint nálunk. 40
deka kenyér 1 dollár, 220 fotnt. Rengeteg bevásárlóközpont van,
ott mindent lehet kapni. AzitteruMETRO ott nem számítnagynak.
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Mennyibe került ez nektek?
- Mennyit mondjak, az igazat? Nagyon sokba, rengetegbe került.
Millión alul volt, de közel hazzá. A szállás és a repülőjegy 7a0 ezet
forint volt kettőnknek.
Jövőre hova utaztok?
- Ide. Persze attól fiigg minden, milyen év lesz, Lehet, hogy
Hajdúszoboszlőra. De nem szabad sajnálni á a pérzt. Nem értem
meg azokat az embereket, akik tele vannak pérzzel és nem merurek
sehova. Ezt az élrnényt nem lehet megfizetni, nem lehet pénzbe
átszámolni. A Grand Canyont látni, átreptilni felette, ez megfizsthe-
tetlen.

Gr -19

üödsürre is gvőzíek

Béketelepé a darts kupa
Féléves sztinet utián a csengelei Korona $irözőben folytatódott a

Béketelep és Csengele közötti nyíldobo verseny. A vendégek négy
győzelemmel a tarsolyukban érkeztek, így mar csak egy hianyzott
nekik a kupa végleges elnyeréséhez.

Mindkét csapatban volt egy-egy személyi változáls. Béketelepről
Szepesi Istvan hiényzott, míg a helyiek közül Fődi Zoltán nem ért
tá. A vendégeket a következők képviselték: Balogh József, Fogas
Zoltén, Nagy Mihály és Papp Lásl]ő. Csengele színeiben Csokási
Tibor, Kopasz Józsel Vígh Attila és Vörös Tibor játszott. A
versengés most is mester 501 (501 Masters out) játékban folyt.

Az első nyolc mérkőzésben váltakozva győzött a vendég és a
helyr csapat. Ezután egyre jobban elhúztak a Mketelepiek,
Csengelének mar nem sikertilt egyenlítenie. Végül l9:7-re a szegedi
dartosok nyertek.

Említésre méltó, hogy eddig minden fordulóban dobott valaki
htárom tripla húszast, most ez senkinek sem sikertjlt. A legnagyobb
pontkülönbseggel a Papp-Balogh paros nyert a Csókási-Kopasz duó
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ellen, akiknek a játék végén 209 pontjuk maradt. Az ellenfellel
szemben a Csokási-Vörös páros ért el hasonló eredményt, ők úgy
győzték le a Fogas-Papp kettőst, hogy a mérkőzés után 160 pontjuk
maradt.

Összessegében megállapíthatő, hogy a mester 501 játékban a
beketelepiek verhetetlenek, méltán nyerték el a kupát.

A jövő évben új bajnokság fog kezdődni, valamely másfajta
versenyszámban.

Molntír Mihály

oDarts verseny a Fortuna presszóban

Vígh Attila itt is 1OO o/o-ot

teljesített
December 2a-arL a Fortuna presszó szewezett nyfldobó bajnok-

sígot. A vetélkedésben két kisteleki versenyző, Sánta Istvan és
Szabó Péter is részt vett. A dartosok négy versenyszámban mérték
össze tudásukat.

Az első feladat a legtöbb pont (high score) dobása volt, melyet
kiilön trófeával is dfiaztak. A játék hót körből állt. A leg|obb
eredményt Vígh Attila érte el (402). Második Santa Istvan lett 381
ponttal, míg a harmadik helyen 318-as te$esítménnyel Vörös Tibor
végzett.

Mester 301-ben is Vígh Attila lett a bajnok. Csókási Tibor 11
pontjával második, Kopasz József 20 pontjával harmadik lett. Itt
megjegyzendő, hogy az elődöntőben Szabó Péter és Kopasz József
azonos pontsámot ért el. Külön mérkőzésükben izgalmas és hosszú
kiizdelrnet folytauak a továbbjutásukért. Végül Szabó maradt alul2
pontüal.

A krikettnél dőlt el az összetett bajnokság első helyezése. Vígh
Attila eá is simán nyerte (15 kapott ponttal), íw azutolsó verseny-



_ 18 :

sziáínon mar nyugodtan játsáatott. Második helyezést Szabó Péter
értel20 ponttal, miga dobogó harmadik helyére Dőczi Jtínos kenilt
3 5 pontos eredményével.

A negyedik versenyszím a Shanghai lett volna, de ert a játékot a
gép nem ismerte. Ehelyett a dupla ki-beszállós 501-ben mérkőztek
meg a dárdások. A döntőben Vígh Attila fejeúe be leghamarabb a
játékot, megszerezve a negyedik győzelmét.Dőczi János 47 ponttal
második lett, míg a harmadik helyen 79 pontta7 Kopasz József
végzett.

Az összesített pontversenyben 100 %-os teljesítménnyel, 12

ponttal Vígh Attila lett a győztes, így két trófeával térhetelt haza.
Második helyen Kopasz József végzett 6 ponttal. Dőczi Janos 5

pontja a harmadik helyre volt elegendő. A második és harmadik
helyezett egy-egy profi dartskészletet kapott ajándékba.

A nyereményeket Csókási Lászlő presszós és Berta Tibor
j átékgépes aj ánlotta fel.

M. M.

Az eredményhirdetés után vidám hangulatban
(fotó: Molnár MiháM
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@roct krónika

Teremtorna Kiskunmaj sán

1998. december 12. Fortuna presszó - Keceli Ászok 7:4 (3:I)
Csengelei gólszerzők: Süli (4), Kiszner, Kothencz, Máhler.

Kun-Szabó Tibor

szezonzőrős
December 13-an a Fortuna presszó adott helyet a Csengele

Községi Sportegyesület focista szezotuérőjának. A fel egyre
meghirdetett esemény a szokásos késessel kezdődött. Kun-Szabó
elnök-edző mar nem is idegeskedett a csúszas miatt, az évek alatt
bozzáedződötí.

A birkapörkölt elfogyasztásíval kezdődött az összejövetel. Te[
hassal mindenki nyugodtabban hallgatta a beszímolót.

Kun-Szabó Tibor elmondta, hogy a bajnoksíg rajtjénál,az első öt
közé kerülés volt kituzve, amit sikertilt is te§esíteni: másodikok a
szezon végén. 14 mérkőzést játszottak, melyből 8-at megnyertek, 5
döntetlen lett és egy vereseggel végződött. Szép teljesítmény volt a
labdarúgóktól, hogy 13 mérkőzésen át nem kaptak ki. Összesen 43
gólt rugtak és2l-etkaptak,29 pontjuk van.

A legiobb játékos diját és a gólkirályi címet Szanka Tibor
kapta. A legszorga]rnasabb játékos elismeréset most nem osztották
ki. A citromdíjatCzeigerschmidt Roland "érdemelte" ki.

A bajnokság végére az elso három helyezett közé uerctnének
bekerü]ni.

A sportegyesület pénzügyeit ttlbb évig vezető Árvai Kálmánné
lemondott erről a tisásegéről elfoglaltsaga miatt, Meglepetésere a
munkája elismeréseképpen egy aíany karlancot vehetett át.



-20-

{.

tt
lft l
liit,

:l

\1,

:l

Krrn-Szabó szőlt a tervekről is. Elmondta, hogy tavaszta teljesen
fel akarják újítani a labdarúgőpályát és egy kisebb lelátőt is
terveznek. Az egér. beruházás 2-3 millióba kerülne. A jó minőségű
pálya az utránpótlás neveléséhez kellene, hogy a kicsik is el tudjak
sajátítani a helyes labdakezelést.

A személyi összetételről felvetette, hogy Bencsik Attila jelede
távozásiszándékát. A focicsapat előtt a kapus nem döntött véglege-
sen. A következő szezonra 1-2 személyí szeretnének átigazolnt,
fileg csatar hianyzik.

A téü időszakban aFahhaz tornatermében tartjak az edzéseket,
először január 6-an 18 órakor. Uténa szerdánként és vasárnap
fociznak. Minden sportolótól legalább havi két edzést vár el az
edző.

M. M.

Árvainé több éves pénzüg,li munkaját is elismerték
(Fotó:Molnar Mihály)



A bajnokság őszi állása
az A-csoportban

H Csapat J

1. Dorozsma 15

2. Csengele 14
3. Ásotthalom 15

4. Ópusáaszer 14

s. ünes 15

6. Sandorfalva II. 14

7. Baktó SC 14
8. Röszke II. 15

9. Algyő II. 15

10. Déü Apró SE 15

11. Ruzsa 15

12. Csanytelek II. 14

13. Baktó Szilánk 14

14. Pusáamérges 15

15. Domaszék 15

to. öttom<is 15

Rövidítések:

H: helyezés
J: játszott mérkőzések száma
Gy: győzelmek széma

-2l -

Psz.

4t
29
29
28
27
26
20
20
20
l7
I7
l6
13

9
8

5

GyD
132
85
92
84
76
8z
55
62
62
45
45
44
34
3-
22
l2

V Gólarány

- 59:12
1 43:21
4 44:28
2 33:17
2 30:22
4 29:19
4 30:32
7 32:34
7 25:30
6 27:33
6 17-25
6 20:30
7 19:38
12 19:42
11 20:46
12 10:38

D: döntetlenek sáma
V: vereségek száma
Psz. : pontszám

Megjegyzés:

Az eknar adt C sengele- Ópusztaszer mérkó zé st a tav aszí rajt előtt kell
lejátszani.



-22-

Ezí írtók Cseneelérű 700 live:

A tanyai iskolák körülkerítése
A millénium dicsőítésere emelt 10 új tanyai iskolát [kazte a Temp-
lomhalmit is - A szerk J kedtéssel s fa ültetvénnyel veszik köriil. A
mérnökseg a kerítések felálhtásaru s a gyiimölcsfak elhelyezésere
mintegy 500 frt költseget kér utalványoztatni.

(Megjelent a Szegedi Híradó 1899. január 3-i számában)

Hirbetésel<
Teletextes Videoton színes televízió 55 cm-es képátmérővel,
távirányítóval 20.000 Ft-ért eladó. Erdeklődni: Csíkos János
8258 319.

400 négyszögöles telek eladó az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
foliasátorral, yagy anélkül. Erdeklődni lehet Vígh Zsoknál a
Csengele, Honfoglalas u. 2. szárn alatt.

Újszerő állapotban tévő gááúzhely kedvező aron eladó! Erdeklődni
lehet Stan Lászlőnál a csengelei MÁV-rllomas épületében 9 és 11
óra között.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (S0.00a Ft/db), I db verseny és
1 db férfi kerélEár (6,000 Ft/db), Polski Fiat 1500 bontásra
(45,000 Ft), valamint 1 db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János,
Csengele, Tanya 210. a06-30l9 670 360
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A Csengele, Vadgerlés u. 11. szám alatti videókölcsönzőm
nyitvatartási ideje megváltozott. Az új nyitvatartás: ]6-tól 19 óráig.
Áz Anastasia című rajzfilmet és a Titanic című játéffilmet
megvásárolhatja 2800 Ft-ért. Heti ajánlatunlvól a Fortuna presszó
kir akat áb ól táj é kozó dhat !

Nag Tamásné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítast 15 tonnáig
vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26.8286I02

Árpo, kukorica, búrp, zab, rors vetőmag, köIes kís és nagt tételben,
továbbá ítípok és őrlemények kaphatók a csengelei vasúttíl-
Iorruísndl lévő Kisbetérő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.).
Nyina Gfil 18 óráig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kísteleken, a posta melleű!
- Igazolvdnykép 3 perc alaű!
- Fényruísolós Á3 és Á4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagds, esküvő-Iakodalom, egéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl
v áIaszté kban kap h ató k !
- Fényképezogép javíltís, szaktandcsadás.
- Filmkídolgoztís 1nap alatt!

Nac s a Ján o sné fény kép é sz
Kístelek, Kossuth u 16.

rádíóa06-60/488 324 7(este) 329 659

Családi eseményelcre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkódő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 2a.
szám alatt, E 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztíásrrt vállalom. Ezen kívül
szivattyúk jawtását és felújítasát, valamint terményszállító csigak
készítését rövid hataridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. uám
8259 990 rádióO 06-2019 364 06l

Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, íégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is drusítok Előrendelés esetén néhdny napos haíáridővel
házhoz szóllítom a megrendelt anyagot. Gyorc kíszolgáltís, kedvező
órak!
A nyitvatartási rend: keddtőI péntekig 7-tőI 16 órdig, szombaton
7-tőI 12 óráig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J, u 1.
E286 24l rádűa 06-30/9 670 366

Háááji gópekhez való alkatrészek gyartasat (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabviányos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes B aléns vállalko zó
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-601471 858

A Csengelei Polgrárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Srerkesáőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 11. Telefon: 06-30/9 950 272
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: kontesz Józsefiré
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