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Loaasfe[aonufrs

Áfalunapi esemértyelcről a I78. oldaltól olvashatnak!
(fotó: Molnár Mihály)
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SzüIinapi buli focival
A Csengelei Krónka korabbi számában már banrutattrd< Willi

Dinstiihler urat, aki a csengelei Kókay-tanyát vásírolta meg.
Ötvenedik születésnapját is falunkban tinnepelte meg május köze-
pén.

A Puszta Fesáivál - ahogy az iinnepelt nevezte - sporttal kez-
dődött. A focipályáravfutabatátaít, rokonait és tizletüírsait. A sok
német rendszámú autó is jelerte, hogy sokan megtisztelték jelenlé-
tiikkel.

A német focicsapat minden tagia kapott egy CSKSE-zászfőt, a
szülinapos pedig még egy dedikált focit is. A csengelei labdarúgók a
Dinstiihler úrtól kapott mezben léptek pá$wa.

A játékot Kun-Szabó Tibor vezette. A játékerő kiegyenlített
lehetett, hiszen az eredmény közel azonosra sikeredett mindkét
csapatnál. Végül hét gólt lráthatott a lelkes közönseg, ebből négyet a
csengeleiek szereztek. Az iinnepeltnek megadatott egy tizenegyes
lehetősege is, melyet nem hibázott el.

A mérlózés egt pillanata
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A közönség végigxirözhette a meccset, hiszen ingyen mérték
aziék. A hangulatot fokoáa egy lakodahnas zenekar fellépése is

Este a Kókay-tanytín folytatódott anagyszabású parti. A közel
150 meghívott vendégből kb. 30-an voltak csengeleiek, a többiek (a
háágazda rokonai, barátai, ismerősei) a távoli német firldről érkez-
tek. Az összejövetel frnyét - az 50. évet - még jobban kiemelte,
hogy az tinnepelt ajándékba pénz/- kért, amit nemes gesztussal
jótékony célra ajánlott fel. A német vendégek szorgalmasan po-
tyo gtatt"ík adomán}uk at a pénzgylljtő köpülőbe.

A Csengelei Krónika szerkesáősége a Csengelei Kornyika
német változatával, a "Csengeler Kitzelig"-el lepte meg a vendé-
geket, mely Valkovics Antal fordításanak köszönhetően jelent meg.
A közönseg jókat nevetett a karikaturákon és vicceken.

ry
A Csengeler Kitzelig hatása
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Solralcrtak elhúzták a nótóját a cigányzenészek
(fotók : Nacsa Jránosné)

A vacsora végeztével Dinst'rihler ur meleg szavakkal köszön-
tötte a jelenlévőket, kiemelve hiárom, szintén születésnapját iin-
neplő vendéget. Közülük Raach ur a 90. évét töltötte be, de 70-nek
sem látszott . A hazígazda Csengel éről a következőket mondta el:

"Minteg/ két éwel ezelőtt meglátogattam Kiskunmajsán a
nővéremet és családját. A maglar puszta egl tipikusan kellemes
estéjén, amikor is az ember sokaklral, addig ismeretlen sze-
mélyekkel könrlyedén jó beszélgetésbe elegledih akkor egl
tanyáról - már ti is mindnyájan tudjátok, mit jelent ez a szó, azaz
egl kisebb udvarhánól - meséltek, ami Csengelén található. Egt
nappal ezután már a tanya földjén álltam, és ket óróval kBsőbb
elhatároztam, hog,l szert teszek erre o fóldre, El voltam bűvölve,
mint ahogtan a mai napig is elragadtatott vag,lok, és nem csupán
ennek aföldnek afelrvésétől és a tájtól általában, hanem azaktól az
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emberektől is, akiket itt Mag,larországon megismertem, és akilmek
a mentalitósa teljesen más élenifult és életfelfogóst jelent a
mienktől, attól, ahogl azt a mi hazánkban megszoktuk. Elhatá-
rozásomat igazolva láttam Apám révén is, aki egl éwel ezelőtt
Iátogatott meg itt engem, és aki itt a kertben lildt;gélve jelentette ki,
hogt ez itt egl csodálatos kis helyecske a Földön. Remélem, hog,l
régi és új barátaimmal itt még néhány szép évtizedet tudok eltölteni
egészségben és boldogságban, még hafoglatkazó erővel is.

Itteni életvitelem kiválósága nag,lrészt arra vezethető vissza,
hog,t Margit, és fia, Bálint első osztályú gondoslCIdásban részesít
engem, ittlétem alatt gondosan ellátnak, és távollétemben ezen
mósodik otthonomat karbantartják. Ók ketten is biztosítékai a jelen
ünnepség szervezésének, amelyet Noémivel és Kataval eglütt
készítettek elő és szerveztek meg. "

A köszöntőt követően a hangulatot felváltva fokoáa egy
modern muzsikát játsző együttes és egy cigényzenész banda. Ez
utóbbiak időnként arvan hagy&ík cimba]mos társukat, és minden
asztalnáI elhúnák a hallgató*íg nőáját. Erdekes, hogy fóleg
operettek betétdalait kérték a német vendégek, s kívánságuk
teljesítéset bőkezően honorálták. A megvételre felkínált kazettakból
nemigen vásíroltak.

A kerek sátorban zugár alakban elrendezett asztakokná] ülve
remektil lehetett látni a középen elhelyezett dobogón fellépő
népüíncegyüttes műsorát. A hepehupás "színpadon" sikgresen vették
az akadályokat. A produkció végén mindegyiktik magával ragadott
egy vendéget, s keményen megtáncoltattrák őket.

Az előadás után vidám diszkózás folyt - élő zenével. A tehet-
seges zenekar nagyrésá angol nyelvű számokat játszott, s látszott
rajtuk, hogy élvezettel muzsikálnak. Közben az udvaron álcr:lrtűz
világa mellett a bátrabbak májusfara mászhattak, s levadásáattík a
fiistölt sonkát, szalámit.

S;retor hata]mas tortát cipeltek be, amelyen a tartya tökéle-
tesen pontos rruísa volt a dísz.

A mulatozas hajnafig tartott.

Molnrár Mihrály - Kontesz Józsefiré
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ftsírarehir@39
Május 22-24. között - imruír ötödík alkalommal - került megren-
dezésre Csengele ünnepe. A pünkösdhöz kapcsolódó esemény-
sorozaton a bajor testvérköaég, Ering 29 fős küldöűsége is részí
veű. Irdsaínkkal és kepeinkkel a hdrom napot idézjükfel

Megnyitók
Szombaton pontosan 14 órakor Sánta Ferenc polgármester

mondott beszédet a Fahlbaz tornatermében. Köszöntötte a meg-
jelenteket, kiemelve közülük eringi kollégáját, Karl Schacherbauert.
Megköszönte a szeryezők áldozatos munkáját és megnyitotta a
Falunapokat.

Rövid szünet után újabb megnyitóra került sor. A könyvtár
olvasótermében Nacsa Jánosné állította ki festményeit. A t,írlatot
Dobcsanyi LászLő, a művészeti iskola igazgatőjanyitotta meg. Me-

A fe stményki állít ás me gnyitój a
(fotó: Molnár Mihál'
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leg szavakkal ecsetelte azanatőr fe§tő munkásságát, kiemelve, hogy

teinészetfotókkal kezdett, és a természet festésevel folytatta. A
csengelei polgármester egy csokor virággal köszönte meg a művész_

nőnek a kiállítást.
A fogadtatasi eredménytől izguló Nacsarré pezsgővel, konyak_

kal és sütiménnye| látta vendégül a megnyitójara érkező ven_

dégeket.
A 19 festményből álló kollekciót a Falunapok alatt mintegy

500 szemé|y Átta. A kiállítási naplóban nem fukarkodtak a dicserő

jelzőkkel és további munkákodásrabízlattík a festőt,

Az eringi polgármesternek annyira megtetszett az egyk táy

kép, hogy azt-mégii vásírolta. Nacsiné a tervek szerint idén nyíron

a bajor iórtuO.kO"régben mutathatja be művészfotóit,

Molnar Mihály

Műsoros délután

sánta Ferenc polgármester megnyitója után a két ország (Ma_

gyar_ és Bajororszáé) 7áorcjata himnuszok dallamaira bontottak ki.

Étlon emriest érdeáel hogy a himnuszokat először hallottuk saját

zenekarunk előadá*íban, melyet Czirok Zoltérr' vezényelt,

A HAMMDó Művészeti Iskola tanulóinak músorát az

ütőhangszeresek kezdték. Fergeteges, színvonalas produkciójukat

vastapssal j utámazta a kö zönse g.-A 
táncosok a kicsiktől a nagyokig többszöt káprááaítak el a

vendégeket. Öröm volt látni, hogy milyen kecsesen m9zognak.

trrtindeiert csak köszönet jrár czirokné lKí:zsérrr zsuzsannának, aki

faradtsagot, időt nem kímélve próbál a gyerekekkel. Meg is van az

eredménye.
A kis színjátszók aranyos,

még a német ajkú vendégeket is
rajtuk, hogy élvezik a unjátékot.
Ági blkes munkával apolia.

nagyon ügyes mesejeleneteikkel
mosolyra fakasztoták. Látszott
Tehetsegiiket Pálinkásné Kordás
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Nagl sikerrel szerepelt a zenelrar

A műsoros délután kózönsége
(fotók: Nacsa Jánosné)
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A nagy sznjátszők a dirákélet vidám eseményeit vitték szín-
padra.

A legnagyobb sikere a műsoros délutánon a fuvószenekarnak
volt. Az igazi profi előadásmódot, a remekiil kiválasztott műsorszá-
mokat nagy tapwiharral köszönte meg a hálas publikum. Czirok
Zoltán kiemelkedő eredményt ért el zenekarával. Többszöri vissza-
tapsolrás igazolja a rengeteg gyakorlást, fellépést. Az ő munkája
színvonalat hozott Csengele kulturá§s életébe.

A Népdalkör kíséretével néptáncosaink gyönyörködtettek
benniinket. Rényi Lászlő biáosí{a a magyar néptanc hagyomá-
nyainak megőrzéset. E műfajban a látottak magas nívót igazoltak.

Ezutín hagyományosan a Citerazenekar és a Népdalkör fiata-
lokat meghazudtoló lelkesedéssel énekelte a szebbnél szebb kato-
nadalokat. Papp Isfvánné még mindig szíwel - lélekkel banytja ezt
a kedves közösseget.

A remek hangulatu délután nagyon jó kezdete volt a hrárom
napos Falunapoknak.

Heim Gézané

Mazsorettes parádé a faluban

Vasarnap reggel 9 őrara volt meghirdetve a mazsorettek
felvonulása a falunkban. Az időjáías sajnos közbeszólt. A szemer-
kélő eső miatt némi csúszassal kezdődött meg a paádé.

Először a csengelei kicsik indultak a Fahhévtól. A nagyob-
bakat az ővodás Muhel Kata vezeíle fel. A kisebbek fehér bluzban
és kék szoknyában, az "őtegebbek" piros színű magyaíos szok-
nyában-mellényben és pártaban masíroztak. Mögötttik Czirok
Zoltan vezetésével jött a zenekar.

A mórahalmi mazsorettek kék szoknyában és fehér kabátban
haladtak kissé lemaradva a helyiektől. Nekik is külön zenekaruk
volt.

A táncosok több helyen is megálltak és rövid álló produk-
ciókat mutattak be. A Kuklis és Santa család terített asztallalfogadta



C s engel ei mazs or ettek felv onul ás a
(fotó: Molnár Mihál'

ahánlk előtt elrnasírazőkat. Az esős idő ellenére szépen fogyott az
üdítő és a sütemény.

A mórahalmi fuvosókat Vastag Istvián, a csengeleieket Czirok
ZoltÁn vezényeLte. Czirokné Kíizsán Zsuzgnna mindkét település
mazsorettjeit dirigálta.

A felvonulók tettek egy nagy kört a faluban, majd a
Falllházhoz tértek vissza, ahol maris kezdődött a játékos vetélkedő.

Molnar Mihály

Tehenek a Torta-túrán

A tavalyi Falunapok programjai közben a hőségtől napszurást
lehetett kapni, azidén a pocsek idő miatt gutaütést.

Az eső kis híján elmosta a Torta:turát, csak némi késéssel
kezdődhetett el a vetélkedő. A benevezés nélkiil részt vevő felhők
időnként megszentelték a versenyzőket és atézőket.
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Négy csapat mérte össze ügyessegét, tudását. Volt labda-
adogatás fejeléssel; bananhrámozís-evés kézzelvaló érintés nélkül és

időre; talicskában tologaüás; egymasnak háttal összekötve zsamo-
lyokon-padokon át váltóverseny, stb. Az összetett versenyszámokat
igen könilményes lenne leírni.

A test pihentetéseképpen agytornát iktattak be a szervezők:
szavak elrnutogatasat; helyes felelet kiválasztás át; egyéb fejtörőket.

A kötélhuzás a gyerínekekre való tekintettel önkéntes alapon
zajlott a ktilöndfiért. Elég nehezen jött össze a viadal, amit végül az
önkormányzat csapata nyert meg.

A végére hagytam a csúcsfeladatot: déli harangszóig egy tehe-

net kellett bevezetni a küzdőtérre. Elsoként Széll Lajos vágtínottk,
a négylábújával. Pár perc múlva Szabó BéLa htlzgálta ugyanazt az
éllatot, de kiderült a turpissag, el kellett menni másikat szerezni.
Valamivel később feltűnt a láthatfuon Lantos István és egy csi-
könyös jőszág,llakitl' masodmagával is alig bírt becsalogatni a térre.

A l e gfri s s ebb tehénhaj c sár
(fotó: Kontesz Józsefué)
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Az újabb csengelei kazlekedési eszköz: a talicska
(fotó: Molnár Mihál$

Míg a telefonfiilkénél rimánkodtak neki, addig a másik iranyból
Vörös Tiborné az éke tört és több tehénhosszal megelőzte őket
vígan kocogó tarkájával. Az ercdményhirdetés és a harangszó után
érkezett meg csüggedten Csuriné a póttehénnel.

A tábát lógató eső ellenére is vidrám hangulatú verseny
eredrnénye:

I. Meglepetés csapat
II. Önkormanyzat
III. Átalanos Iskola
IV. Szabó-csapat
A nyereménycsomagok áWétele után a győztesek csodaszép

toráját kóstolgatta az összes résztvevő.
Ezúton tolmácsolom Rényi Lászlő köszönetét az Önkor-

ményzat, a Vetter Kft., Csókási Lászlő, Csókási Zoltán, Hegedűs
Ottília és Kiss Nrándor felé a IV. Torta-túra megrendezéséhez nyűj-
tott támogatásért.

kontesz Józsefiré
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Térzene felhőszakadással

A kisteleki id. Vándor Rudolf Fúvószenekar és a Szegedi
Művészeti Alapírvany Csengelei Mazsorett Csoportja, illetve a
mórahalmi Alapfoku Művészeti Iskola fuvószenekara és mazsorett
csoportja 14 órakor a Faluházrrál lepett fel

Mazsorettjeink a magyaros ruhájuk mellett sportosabb öltö-
zekben is felléptek a pomponos előadáshoz.

A mórahalmi és csengelei fellépők a borús idő ellenére szép
számia közel 150 fis közönséget vonzottak. A magyar indulókra,
filrnzenékre, tánczenékre és könnyűzenei műsorszámokra előadott
form,íciók nagy sikert arattak.

A viűm hangulatnak egy irtőzatoszíryor vetett véget. Az eső
elől mindenki a Faluházba menekült.

Molnar Mihálv

Lovaskocsis felvonulá§

Az egész napos esőzés rossz elojel volt a délutáni felvonu_
lashoz. Az égiek nem voltak tekintettel a 16 órás indulásra, így egy
kisebb esősziinetben indulhatott csak el a menet.

Az esemény rangját jól mutatja, hogy mindenki igyekezett
minél díszesebb, minél szebb lovaskocsival megjelenni Így
láthathmk ftlrnilliós fogatokat is.

A Faluháátiaz Árpadltcéraindult a hosszú konvoj. Az eleje
a Vadgerlés utcánál járt, amikor az utolsó kocsi is kifordult a Falu-
ház melletti útról. A Tisoczki család most nem várta a felvonulókat,
helyette kaptunk egy hatalmas záport. Ki-ki az esernyője alábűjt, a
többiek pedig tűrték az égí áldást.

Az első "megálló" Csókási Jenőéknél volt. A zuhogó esőben
altg győzték kiszolgálni a rossz idő ellenére is szomjas vendégeket.
Közben a zenekar huzta a talpaáva\őt, de nem kívránt senki táncra
perdülni. A nőtéuás Kopasz Jőzsi vezetósével azért rcndiletlenül
fol1t mindvégig.



|t alfo gla s ztós e s ernyő k al att
(fotó: Molnár Mihály)

A rossz idő miatt most kimaradt a Korona sdröző "megállója".
Az Arany János utcában a Baranyi és Szé11 család stoppolta le a
menetet. AkínáIgaás oly sokáig krtott, hogy közben az eső is elállt.
Innen miár csak a kiindulási helyre való visszatérés volt háira.

A Faluháznál egy kisebb állő zenélés folyt, majd a vendégek
mehettek hazakészűlni az esti bálra.

Meg kell jegyezrem, hogy a felvonulást biáosító rendőrök az
este folyamián sulyos balesetet szenvedtek, önhibájukon kívül. Mie-
lőbbi felépülést kívanok nekik!

Molnar Mihály

pünkösdi bál

Az eseménydús nap zárő a7<kordja aFahlhazban rendezett bál
volt, melyre 7 &áíől gyülekeztek a kikapcsolódásra vágyók. Zenét
hallgatva, beszélgetve, büfet látogafia, barátok érkezését lesve, tom-
bolát válog atra várta mindenki a vacsorát.



- 187-

Minden bajor vendég kapott a Csengelei Kornyika német
láltozaából, a Csengeler Kitzeligből. A lapot olvasgatvajókat de-
rültek a tréfákon, ffleg a hermafrodita retek tetszett nekik.

Nyolc óra után néhány perccel Sánta Ferenc üdvözölte a
r-endégeket. Az eringieknek megköszönte az óvodásoknak hozott
ajandékokat, majd jő étvágyat kívant a vacsorához. Valkovics Antal
is kitett magáért, f;íradhatatlanul tolmácsolt.

Porondra léptek a polgárőrök és rutinos pincérként pillanatok
alatt ellátták az éhezőket mindenftle finomsaggal. A falatozás során
felszedett súlyfelesleget le lehetett dolgozni egy kis táncgyakorlattal,
ehhez Santa István zenekata lelkesen beleadott apait-anyut.

22 őrátől operett dalokat élveáetttink. Igar, nem a beharan-
gozott Kalrnár Magda lepett fel, hanem Szóka Júlia jött el helyette,
de ugyanolyan gyönyörű énekhangnak lehetttink fiiltanű. Virág
József is szépen énekelt, csak a szöveget nem mindig lehetett érteni.
Eringi barátaink bizonyata örültek, hogy némettil is hallhattrák
némelyik dalt. A két művész produkciója magával ragadta a
hallgatóság egy részét, veliik daloltak.

rl ,§

)lJ,
E&-§,,.n*)

Indul a vacsora
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Röüd szabadfoglalkozás következett, majd elindult a sors-
jegyek árverezése és a sorsolás. Az első nyerőuámot az ertngi
polgármester hűúa ki. Sokan szerettiink volna felpattanni boldog
nyertesként a Tóth Tibor eltal felajanlott kerékpát nevezeű ödíjra.
Ez az öröm Csáki Lászlónénak jutott osztályrészül. Inciék mágnes-
ként vonzzak a pedálos járműveket, mert egy korábbi utcabálon is
övék lett a bicaj.

Ismét a zene és a tánc lett a fiíszereplő, s ki meddig bírta, ad-
dig ropta.

A mulatságnak reggel hat órakor szakadt vége.
A bál megtendezését támogattiák: Baranyi lldikó, Csókási

Lászlő, Csókási Zokán, Dénes Balézs, Forgó Jenő, Hegedűs Ottília,
ifi. Kormanyos Sándor, id. Kormányos Sándor, Mészaros Ferenc,
Pigniczki LászIő, Rényiné dr. Torontáli Renáta, Tóth Csaba, Tóth
István, Tóth Tibor, Víghné Juhász Anett és a Csengelei Önkor-
ményzat.

kontesz Józsefiré

Nagl sikert aratott az énekes páros
(fotó: Nacsa Jánosné)
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koszorúzás és elsőáIdozás

Pünkösd hétfií, a Falunapok harmadik napja. Kiderült M ég,
raglogó napsí,ités köszöntötte az ünneplőket. A HOsot Emlékművét
napsugár ölelte körbe, a zász}ők lengtek, mintegy meghajolva a
régműt idők emléke előtt.

A Hirnnusz eléneklése utítn a Polgármeser ur emlékezett meg
az I. és tr. világhábofú hoseiről, e}ttintjeiről. Érnink, a mi
szabadságunkért, jóléttinkért áIdoztÁk életiiket, hagyták hátra
szeretteiket. Ezen a napon hálás szíwel gondoltunk rájuk, ígérjtik,
hog1 hazínkat megvédjtik, szeretjtik, építjtik, a békére törekszünk.

Az emlékmiinél koszorut helyezett el a Polgármester űr, az
Önkormanyzat, az Egyhén, az Á7talános Iskola képviselői, majd
letették virágaikat a csengelei lakosok, fohásá küldve szeretteikért a
Mindenhatőbaz.

A Szőzat hangjaival - "Hazádnak rendületlenül,Légy híve oh
magyaí..." - ért véget a megemlékezés.

Harangzttgás töltötte be enltín a teret. A templomból elindult
az elsoáldozők 17 fős serege, akik iinneplőben, ünnepi lélekkel
sorakoztak fel az oltátr elé.

A Polgármester úr szeretettel köszöntötte a mai nap kis
iinnepeltjeit, a hagyományosan e napon részfvevő elso áldozókat.

A szentmise kiilönösen áhitatos hangulata megtöltötte
mindannyiunk lelkét. Ambrus A§a köszöntő szavai, a szentbeszéd
mind aá. hirdette, hogy megíisztult kis lelkek készülnek a
legnagyobb csodára: Jézus befo g adáséra.

A szentáldo ás utén közö sen mondtak kö szönetet :

"IJram, Jézusom, köszönöm, hogy eljöttéI hozaém, ... boldog
vagyok, ... mindennél jobban szeretlek. Kérlek segíts, és áldd meg
szüleimet, testvéreimet, baúúaimat..." .

Az ajandékba kapott fehér szegfii jelkép, hogy maradjanak
tisáák, törekedjenek a jőra, a reményt, az Istenbe vetett hitet ne
veszítsek el soha!

A kis sereg ezután iinnepélyesen elvonult elfogyasztani a szü-
lők által nagy szeretettel elkészített reggelit, a sok finom süteményt.
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Kis leánylaik első áldozása
(fotó: Nacsa Jránosné)

A szentmise végén elhangzott a magyarok nagy fohásza,
Szent István 1000 éves kéréseként:

"Boldo gaszzony Anyánk,
Régi nagy Patrónánk!

}{ugy ínsegben lévén,
Igy szó}ít meg hazánk:
Magyarországről,
Edes hazánlrról,
Ne felejtkezzélel
Szegény magyarokról!"
E szép, felemelő pillanatokkal, békére, boldogsagra törekedve

a szívekben, tinnepélyes hangulatban zárultak b az V. Csengelei
Falrrnapok.

Papp Istvanné
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Forró nrlomon } Csengelén
A W2 mórcius 27-í Forró nyomon adósdban a csengeleí benzin-
kutas gilkossóggal is foglalkozoft Ánnyival próbűjuk segítení a
nyottuztí§, hogt köüIjük ennek írásbeli vóltozaláL

Míísomezető: A csengelei benzinhitnól valaki mórcius 25-én
leszurt egl 23 éves fiatalernbert, Bagi Zsoltot. Aki megtámadta,
csak egl doboz cigarettót vett, aztún megölte a hltast és valószínű,
hogl pánikba eshetett, mert a pénzt a pénztárgéppel egrütt vitte el-
Á rendőrök azóta sem tudjálr, ki tehette. Ezért lalrem, hogl segít-
senek megtalálni Bagi Zsolt glilkosát!

Narróíor: Zsolt és Szilvia néhány hónapig albérletben éIt.
Jamlarban azonban egt tanyát vósároltak. A fiatalok uglanis ott
s z e r e tt é k v ol na m e günn e p e l ni e I s ő háza s s á gi éufor dul ój ukat.

Bagi Gézáné, az áldozat édesanyja: Családot akaítak alapí-
tani, gazdálko,dni. Előtte nap is ott takarítottunk, hogy rendben
legyen a lakás, meg mindeíL és mindennek vége lett. Mrárcius hu-
szonötödikével. Ne tudja meg renki eX a fájdalrnat. Talan az tudju
aki ezen tulesett.

Bagi_Zsoltné, az áldor.at felesége: Egyíitt menttink reggel
d9lgozni. En is a faluban dolgozok és egyiitt mentiink ki regg§l.
Úgy volt, hogy kint reggelixtin! aztán elrnentem. Úgy volt mindig,
hogy ebédre visszamentem. A}í<or reggel is úgy lett voln4 hogy ki.
lenckor elmegyek, délben jövök vissza és este együtt megytink haza.

Narrótor: Szilvia déIelőn 9 óralror elbúcsuzott íérjétől. Eklror
látta utoljára életben. Aligfélóra múlva a 22 éves fiatalasszonyt a
család egik bardtja értesítette a tragédiáról. Miszerint Zsoltot a
munlrnhe lyén e gl ismeretlen ferfi t öbb ke sszúrás s al me gólte.

Kumbor Tibor őrnagy, Csongrád Megyei RFK: 9 &a 28
perckor történt egy doboz cigaretta vásárlás, feltehetően az elkövető
részétőI és a felfedezn taaí kb. tuíromnegyed 10, tehát 10-11-12
perccel későb ért oda a bezinktltoz. Ez iőő alatt történt tulajdon-
képpen a cselekmény, 10-15 perc alatt, és ő naír a benzinkút-
kezelőnek a holttestét takíha meg.



-192-

Bagi fisoltné: Kiértem a kútig, és ott éllt a rohammentő.
Menni akartam tovább, be Szegedre, hogy biztos beütték a
kőrbazba. Akkor modja, hogy áiljak meg, mert itt van. Szaladtam be
a kűthoz, a kpzelőhöz, de nem engedtek be, aá modüák, hogy
meghalt. Azt modtam, hogy nem hiszqm el.

Bagi Gézáné: Csak beugrálhrnk az autőba, és azo hogy biztos
leütötték, vagy lefirjták. Nem hittem el addig, míg nem láttam a
hullahazban, holtan.

Bagi Géza: Olyan váratlanul érte, hogy lehet, hogy ismerte a
tettest, és nem számitott rá. Ő csak a dolgát végezte, mert biáos,
hogy beküldték valamiért a rakátba, és hátulról leszúrtiák. Es utána
tovább, addig biáos, míg miden porcikája, hogy ki nem lehelte az
utolso leheletét, adüg szurkáltrák.

Narrdtor: A glilkosság időpontjában a benzinhitnáI még
nem volí felszerelve videókamera. A tragédia után viszont a
tulajdonos azonnal pótolta a hiányassógot. Sőt a 23 éves fiatal-
ember halála óta egl polgárőr vigláz az alkalmazattalcra.

P. Emese, munkatárs: Soha nem mértem fel azt, hogy valaki
ide bjöhet, és azt mondhatja, hogy adjam oda neki a péná. Meg
egyszerűen biztonságban éreztem itt magam. Itt midenkit ismerek,
az egész falut szinte, mindenki ismer. Nem gondoltam volna, hogy
ilyen előfordul.

Narrátor: Videófelvételek nélhil csak valószínűsíteni lehet,
hogt Zsolt pillrosa pánikba esett, és azonnal elmenekült a
helyszínről. Ezt a feltételezést erősíti az is, hogt a íéírt a benzinkút
aznapi bevételét a pénztárgéppel eglütt vitte el.

Forgó Jenő, a benzinkrlt tulajdonosa: Van egy nyomó-
gomb, rá van írva, hogy kasszanyitrás. Messziről látni. Ki lehet
nyitni, pillanatok alatt. Ennyire - aki betörő -, ennyire szerintem nem
ana]faMta, hogy eztne tudja kinyitni.

Bagi Zsoltnéz Ez egy nagyon buta ember. Hogy volt bátorsí-
gaalúloz, hogy egy másik ember életét elvegye! Nem gondolt arra,
hogy családja van, Meg hogyha figyelt minket, látta, hogy ott vol-
tam kint a kúton. Hogy ott tényleg bohóckodfunk. Nem igaz, hogy
nem látta, hogy szeretjiik egymás| és képes volt mégis megcsinálni.
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Narrűor: A Szegedi Rendőrkapitánysóg rendhagtő módon
egl budapesti vállallrozó közreműlödésével óriásplakáton lrer
segítséget a kömyékbeliektől. A reklámfelületen mindössze egl
s ö té tzöl d b as eb all s aplra l e sz láthat ó.

Bagi Zsoltné: Öt hét, vagy nem is tudom, hány hét telt el;
jöttek ki, és mutattak egy finyképet, hogy látok-e valami furcsít
rajta. Es ott volt raja. S akkor mondtam, hogy ez nem Zsoltié.
Akkor jöttek rá, hogy biztos a tettese.

Kumbor Tibor: Kétfrle bajszal talr{tható a sapkában. Tehát
űpusra kétfele, nem színre. Feltehetően, hogy ketten is hordták,
vagy hordhat7ák ezt a sapkát korábban. Illetőleg olyan á]latt szőr-
szálak találhatók benne, amik feher színű ebre uta]nak. Tehát
kuvasz, vagy komondor, tehát amik ott a környékkn, ahérlah.nál
előfordulnak.

Kajtár András, vállalkozó: Az esyik megrendelőm beaján-
lott mindket a Szegedi Kapitránysagnak. Ez köztertileti reklrámcég,
és így a kapitanysíg ftilhívott, hogy segítstink. Miutín a rendőr-
kapitránys{g kapott plakáthelyeket, mi nagyon sok plakátot sok
cégnek készítíink. Csináljunk óriásplakátot, amin egy bizonyos
körözött tárgy - tudtommal - lesz rajta. Ez lesz a segítseg ré-
sztinkről.

Kumbor Tibor: A kép, ahogy összeállt, ugye, hogy a
legolcsobb cigaretát váxírolja, a sapk4 koszos, piwkos, büdös,
állatszőrökkel, ku§aszőrökkel van tele, illetőleg a brutáis elkövetési
mód arra utal, hogy egy vagy alkoholista, vagy pedig hajléktalan,
vagy pedig erdőt járó, erdőt kerüő ember, de nem kuÁrt" hogy jelen
esetben a külftrldi állampolgár áltai törtent elkövetés, gondolok itt
romifut tíllampolgrárokra, akik nagy sziámmal dolgoarak ebben a
helysegben.

P. Emese: Bármikor, bármelyik pillanatban itt bekanyarodha-
tott volna egy autó és nem hiszem el, hogy va]aki nem ment volna
azűton, aki látta volna.

Bagi Géza: Nem tudok tá magyafazatot, hogy egy ilyen
áítatlan embert ilyen bruáüsan szétszedjen. Legalább letitötte volna,
vagy lespréáe volna. Hogy ilyen brutálisan... Óvele is aá kellene,
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hogy szep lassan elvérezzen, ne olyan gyorsan, mint a fiam.- 
Bagi Gézánéz En úg} érzem, ÍÓgy bszrek olyan becsiiletes

emberek, hogy fognak segíteni a gyilkos megtalrálásíban, hogy
méltán nyugodhasson Zsolt is, a hozzátattozója is. En arra kérem
csak, hogy segítsenek megtalálni a fiam gyilkosát.

Műsorvezető: Ha valaki tud segíteni, híuja most, vag/ a Jilm
alatt a 234 33 33 budapesti szómot, A szegedi rendőrök 300.000 Ft
jutalmat is felajánlattak annak, aki segít megtaláIni a gilkost. I I
óralror már nem egedüI várom önöket, hogl megtudjuk, mire
j utottunk. íli s z o ntl átá sr a !

A műsor 23 órakor rrir)rb'Ortt, melyben a betelefonálók
által elmodottakból j átszottak be.

Az első telefonáIó azt vetette fel, hogl az ellövető helybéli
lehet. Á második azt, hogt a feleség koróbbi udvarlói lörében kpll
lreresni a tettest. Á kivetkező anól számolt be, hogl egl FAC-7...
rendszámot írta fel eg/, a kjzelben parlroló Opelről. A nyomozós
vezetője szerint a kocsi érdi illetőségű. A neglqdik telefonáló €g, a
lözeléb en l akó r omán férfiban v élte fel i smerni a gilko st.

Á műsorvezető továbbra is kérte, hag,l aki tud, az segítsen!

JAfalugazddsz rovata

Lejárú és új haüárld,őlr,
Ertesítem a gazÁákat, hogy a vetesi és állattenyésztési

támogatás igénylése 1999. május 31-én véget ért, így a továb.
biakban aztkémimár nem lehet.

A sertéstámogatÉshoz igazolni kell a penzfelvételt, csak így
lehet kiadni az igazalá§.. Az APEH Csongrád Megyei lgazga-
tósagan 1999. jttnius 20-tó1 lehet igényelni a ttámogatá§. az igazo-
lással.

Gregus Sandorné



-l95_

OA glógíornósz ajdnlja

^z, 
íntileúek degerreraúív

beúegségeí (arúhrosis)
Az életkor előrehaladtával az íüj,letek hosszír éveken keresz-

fúli terhelésevel együtt jár az íaileti porcok fokozatos pusztulás4 az
ín égek csontszerkezetének jelentős átalakulása . EzáItal az iziiketek
funkciója romlik, mely a mozgások beszűküléseben, illetve f;ájdal-
masságában nyilvánul meg. Az íziileteknek ezt a degeneratív elvál-
ío zá§t nevezztik arthro sisnak.
Artbrosis minden ízületben kialakulhat, de leggyakoribb az also
végtag ízületein (csípő, térü boka}, mert ezek a teherviselő
íziiletek. A kiilönböző tiinetek áItalá,Í:rrn egyneás után jelentkeáet-
ne§ majd a betegseg rosszabbodása követkenében sűrúxidnek,
esetleg állandó sulnak.

A legsulyosabb, általában bevezető ttinet a fajdalom. Kezdet-
ben hosszabb, erősebb megterhelés utár pihenéskor jelerrtkezik,

általzhan fiíradt*íg étús v agy tompa fajdalo m fo rmáj ában. Jellemző
Iebet az "indulási" fájdalorn, amikor példaul fekvés, ülés utrán a beteg
ízületeit mozgatni kezdi (pL jfu). Ilyenkor a folyamatos mozgaüís
utan a fíjdalom fokozatosan cstikkenhet ("bejaródott az íúilet").
Ké§obb a fajdalom terhelésre jelentkezi§ esetleg allandosulhat is.

A következő jellemzö tiinet a mozgáskorlátozottsag. Ez azért
alakul ki, mert az bmok védekező reflexének rövidülése jöhet létre,
illetve az ízúIetet köriilvevő íziileti tok zsugorodik. Így a moz-
gástartomany fokozatosan cs<ikken. Ez azt jelenti" hogy például a
térdet nem tudjuk teljesen behajlítani, és a csípő sem haj§k rende-
sen, így a lépcsore fellépni problémátokoz.

A harmadik jellemző tiinet a deformitís. Az ízíileteken csont_
kinövések, mg§zes felrakódasok keletkeáetnek, az íztlJet őuzzad-
hat, ennek következtében a izilet elveszti eredi fornr.íját, alakja
megváltozik.
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A negyedik tiinet, hogy az íztilet mozgatás közben ropoghat.
Ezt a lcrlteg alta]than kellemetlennek érzi.

Mindezeket a tiineteket röntgen felvételeken is lehet láüri.
Az arthrosisos beteg kezelésenek cé|ia a flíjdalom

csökkentése, a mozgásjavítás4 a munkaképesseg visszaállítása. A
kezelés során kiitönfele életnódbeli tanácsokat is kap a beteg.
Nagyon fontos az íúiletek terhelésének cxikkentése, így pl. kövér
betegnél a fogyás. A megnövekedett testsúly az arthrosisos ízü-
letek panaszait növe§. Ugyanígy, ha az also végíag ízületei a
betegek, akkor az állásból, járásbol §záEmazó terhelést is
csökkenteni kell. Az ízületek mozgat§sa azonban nem hagyható e|,

így meg ke[ tanítani a beteget a tehermentesített mozgatásra
(gyógytornq kerékparoás, stb.) A gyógyszeres kezelés mellett nagy
szerepe van a mozgáskorlátozottsíg, illetve a fájdalom cs<ik_

kentésében a gyógytornának, a gyógymasszézsnú<, illetve egyéb
fi zikotenípitás kezelésnek.

Súlyosabb esetben műtéti kezelésre lehet sziikseg, melynek
cé|ia szintén a fiíjdalom csrjkkentéwo az ízillsti funkció jaütása
illetve az íúileti deformitás korrigálása. A korrekciós műtétek közé
tartozk az ízilleti protézis például, vagy végső esetben a lemerevítés.
Ha protézist kap valaki, a műtét után is aktív gyógytorniira van
sziikseg.

Sokszor az arthrosist valamilyen betegseg előzi meg, peldául
a csípőficam, fejletlen, veleszületett cs{poízület. Ezert fontos a
kisgyermekkori velesziiletett csontrendszeri betegsegek korai
fe§smerése, sziirése.

lll

Gyógtorna minden héten pénteken üz egé§?§égházban.
aj betegfelvétele rcggel 8 órakor.

Kormányosné Váradi Ildikó
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& rui krőnika

Gólzápor Csenge!én
1999. május 8. Csengele - Baktó §C mérkőzés elmaradt.

1999. május 1. Üttés - Csengele 3:0 (2:0)
Vezette: Mózes. 300 néző.
Csengele: Berkes (Bencsik 46.'), Ambrus, Tóth, Szabo (Kovács 55.'), Pipicz,
Franczia @ataki 46.'), Vígh, Sejberr" Heim, Szanka, Tlrri (Muhel A. 65.).

Az Űlést Falunapokrányomta bélyegét a játélwezetésre.

1999. május 22. Csengele - Algyő II. 8:2 (4:0)
Vezette: Pálinkó. 100 néző.
Csengele: Bencsik, Pataki (Kun-Szabo 60.'), Ambrus, Tóth (Losonczi 20.'),

Szabó, Francna,Yigh, Sejben (Kovács 46.), Heim, Szanka, Twi (Muhel 65.).

Csengelei gőlszerzők: Heim (2), Szanka (2), Kovács (2), Pataki,
Muhel A.
,4 CSKSE történelmi gtorsaságti góljót Szanlra Tibor szerezte a
mérlózés 25. másodpercében, és ezzel jelt adott az esőzóporban a
gólzópor lrezdésére.

Kun-Szabó Tibor

M
Ed írták CsenselérőI 65 éve:

Aváros küavíttatia a Csengele környéki rossz utakat
- A felsőtanyai gazdák küldöttsége a polgármesternél ,

Szombaton délelőtt a felsötanyai gazdák küldöfiségét vezptte a
polgármester elé Körmendy Mátyás orságryűlési képviseló. A küldöttség
nevében Körmendy Mátyás előadta, hory a felsötanyai gazdáknak súlyos
panaszuk van a Csengele környéki út ellen, amelynek két-három szakasza
annyira rossz állapotban v&ll, hory a kijavítása feltétlentil szükségessé

válik.
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A kerdéses útszakaszok uryanis kátyúsak s íry télen a fary rniatt
válik életveszélyessé azút, nyáran pedig azert, mert kátyús, feneketlen és
emiatt életveszélyes.

Pálfy József dr. h. polgármester azonnal utasította Breinovics Vil-
mos műszaki tanácsost, ho§ intézkedjen az iltszakaszok kijavítása
érdekében, íry rövidesen teljesül a felsőtanyai gazdakkívránsága.

(Megjetent a Tanyai Úisag 1934. június 10-i számában)

Hif b eté § e lt
Eladó a Csengele, Móra Ferenc u. 1/A. szím alatti 3 szobás, össz-
komfortos családi lláz 640 E-öl kerttel. Érdeklődni a helyszínen yagl a
286 015 telefonsámon lehet.

Nary olasz (MPM-10) rotátort, kocsit, kereket és elét vennék!
Kiss András O 06-30/9 100 159

80 db körbálás szalma eladó. Érdeklődni: Dora Zoltón Csengele, Tanya
24, a06-30/9 153 767

A Csengele, Felszabadulás u. 46. sám alatti 650 néryszögöles közrnű-
vesített telek eladó. lirdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa Györry u.
21. t 286 095

Kistelekm, a Diófa utcóbanfétkesa csalúdi húz eladó. Érdeklődni lehet
a 259 883 telefonsaímon"

Csengele tanyavilágában, a vasúton trúl berbeadó vary eladó 4 heldrir
legelő és 4 heldár sÁntő. ÉoaenOOni: Girrög Mihály Kistele§ Tanya
138.

Eladók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és 1 db

férfi kerékpár $0a0 Ft/db)) Polski Fiat 15a0 bontósra (45.a00 F0,
valamint 1 db olajégőfej. Erdeklődni: Balogh János Csengele, Tanya
210. Q06-3a/9 670 360

400 négyszigöles telek eladő azAdy Endre u. 6. sám alatt 2 fóliasátorral,
vary anélkül. Erdeklődni lehet Vígh Zsoltnál a Csengele, Honfoglalás u, 2.
szám alatt.
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színtásl tácsiáást, trágyaszőtá§.. műtrágyaszórást, vetest, aratást és
ho mo khordást vrillalok.

Csokási Tibor 006-30/9 950 27a

csengelén 3 szobós tanya meltéképütetekkel, íóliákkűt (vag
anélbíil), 3 nortonlalttal, bekerített nagt udvarral, sok alaic- Zs
eperfaval, szőlővel, g,tümólcsfiiklral eladó. Érdektődni tehet Vígh
Ig,-ánnál a Csengele, Május I. u. 8. szám alatt vagl 286 Ba
teIefonszámon.

\1T:{.r= t9hlleénkocsival mindenfajta tehersállítást 15 tonnráig
r,állalok. Erdeklődni lehet: Csokási Ferenc Csengele, Felszabadulas u.
26, z286102

Arpa, kukorica, búza, zab, roz§ vetőmag, köles kis és nagt tételben,
tovőbbd tápok és őrlemények kaphatók a csergeú vasúril-
lottuísnál lévő Kísbeíbő terményboltjában (Kistelek, Tanya 3I2.).
\j,ioa Gtól 18 óráig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzleí Kisteleken, a posía mellett!
- Igazolványkép 3 perc alaű!
- Fényruísolús A3 és A4 méretben!
- Gyermeksoro*at, ballagás, esküvűlakodalom,
nyekfelvétela

egléb rendezvé-

- Fényképeógépek, íilmek, eletuk, albumo|r, képkereíek nagl
vóIaszíé kban kapható k !
- Fény képezogep j avííás, szaktandcsadós.
- Filmkidolgoztís 7 nap alatt!

Nacsa rón o sné fény képé s z

r ódü a 0 & r r" §"; ;l' 
riW 

! ; i ! ;
Családi eseményelre (alrodalom, ballagás stb) 22a Vohtal műtaidő
hűtőlacsit lehet bérelni Csólaisi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szóm alatt. E 286 082
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Mirtdennemú szemes terraény tisztítétsÁt vállalom. Ez-en kí\,iil
szivattyúk javíásat és felújíttísát, valamint terményszállító csigak
készítéset rövid hatriridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelelq Tanya 345. szÉun

E259 990 ráűóO a6-20/9 364 a6I

Tóp-takarmóny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenúa, cserép, tégla, kőpor, cemilt, mésa faanyag, gffier
stb.) is úrusítok Előrenúelés esetén néhótty napos hatfuidővel
húzhoz saíllítom a megrendelt anyagot, Gyorc kíszolgúIás, kedveó
árak!
A nyitvafurtósi rcnd: keddtől péntekig 7-tőI 16 óráig, szombaíon 7-
tőI 12 őráíg.

Baranyi róaef kereskedő Csengek, Átany J. u 1.

t286 241 ródíóa afu3an 670 366

Hártáji gépekhez való alkatrészek gyértÁ§t (fogaskerék stb.)
váIlalom. PB-gaz szabvarryos cmtlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Baláns vállalkozó
Csengele, Felszabadulrás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l47l 858

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak

havonta kétszer megielenó lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelós kiadó:Kucsora Páer
Szerkesáőség: 67ó5 Csengelg Felszabadulás utca 11. Telefon: a640l9 950 272
Alapitó szerkesáő: Molnár Mihály Felelös szerkesáö: Kontesz Józsefiré

Lapunkat rendszeresen szemlezi }uIagtarorszóg legnagtobb médiafi gelőj e, az

>>OB§ERl/ER(
()BstRVER BUDAPE5T A.lÉDlAFl(,YÉLó KFT

I08l Budapest, WI. ker. Auróra u. 1].
Telefon: 3 034 73B Fu: 3 034 744

http : //www. obs erv er, hu


