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Lekerült a gyilkos körözése

Cikkünk a 202. aldalon!
(fotó: Molnár Mihály)
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Báes mögöúú a gyírkos
Június l-ről Lre vinadó éjszaka - sokunk megnyugvására -

erogták a csengelei benzinkutas gyilkosság elkövetőjét, a pálmonos-
torai illetőségű R. Istvrfut. A 48 éves ferfi beismerő vallomást tett.
Vallomása szerint az elrabolt pénzt adóssígai rendezésére fordította.

A nyomoaísban közremilködő rendőrök és polgárőrök
tiszteletére a csengelei önkormarryzat és a Csengelei Polgarőr Cso-
port egy munkavacsorát szeweze,tt. Eznn megielentek a rendőrseg
munkatiársai, a csengelei önkormányzat, a polgárőrseg tagiai,
valamint Bagi Zsoh ltozzátartozai.

Sánta Ferenc polgiánrrester megköszönte a felderítésben
köaeműködők munkáját. Az elkövetó elfográsában résztvevő négy
polgárőrnek penzjutalmat adott át. Községiink polgármestere dr.
Lulcács János rendőr ezredesnek, Csongrád megye rendőrffikapi-
tányának küldött köszönő levelet, melyet a gyűlésen felolvasott:

Tisztelt Főtrapitámy Úr l
Csengele Község Ónkormányzata és a magam nevében mély

tisztelettel lröszónöm meg a Csongrád Megtei Rendőr-főlrapi-
tányságnak, s mindazon személyi állomártynak, akik a csengelei
bezinlaútlazelő - Bagi Zsolt - meggillrolása lcapcsán az ellüvetőt
fe l d erít e tté k é s elfu gt ák.

Külónöslreppen löszönettel tartozunk Kumbor Tibor őrnagt
úrnak és Palatinus Gábor szózados úrnak, akik éjt nappallá téve
kitartóan munlailkadtak az üglön. Á szorgalom és az áldozatos
munlw meghozta a glümölcsét. Községünk lakosságónak ezen
e s e m ény fe l d erí té s e val am i Iy e n s zint e n m e gnyugv á s t j e l e nt.

Köszönetemet és elismerésemet fogom kifejezni írásban az
üglbenvégzeű munlra miatt az országos redőrfőlmpitárty úrfelé is.

Á további munkájáhaz, munlaijukhoz sok silcert és jó
egészséget kívánok!

Tisztelettel:
Sánta Ferenc polgármester
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Ezuüín Forgó Jenő vriüalkaző, a benzinlflit tulajdonosa szólt
elimeréssel a gyilkos feldedtésében résztvevők íhunkííjáról. Tőle 5
újabb polgárőr vehetett át pevj:taJmat.

AbonÁí.artozók kérésére az aíabbi levél kertilt felolvasásra:

Tisztelt jelenlhők!
Szeretnénk lószönetet mondani a rendőrségi rryomozólertak,

polgórőrólvtek, a plaluit ellreszitőjének és minden egles embernek,
aki elősegítette a tettes felderítését és elfugását.

Faradhatatlan, időt, energiát nem Hmétő munlaijulrért örök
hál ával tartozunk nekík

A silreres nyomozás befejezésével és az iganág kiderüIéSe
mellett a csalód visszanyerheti a csengelei lakossóg szemében a
becsüIetét, melyet rágalmaklral beárnyékoltak,

Zsolt halólába rruszáj beletörődnünh de lelki megnyugvást
csak úgt taláIunk, hg az állandó kerdésfeltevések abbamaradnak

Tovabbi feladataik\loz kívánunk kitartó és eredményes
munhit!

Köszónettel: Zsolt szülei, felesége és huga

A munkaertekezlet 1 perces néma felátlással adózott Bagi
Zsolt emlékének.

A hivatalos résá vacsora és kötetlen beszélgetés követte. A
megemlékezést a polgrárőrseg s7ponzorai támogatták. Köszönet
érte!

M. M.

1600 lrm-ú repürt léggörobtin
a leveleuőlap

Nem mindennapi "leletre" bukkantak a csengelei benzirrhit
közelében. A szolgálatban lévő Korrrrárryos Imre polgárőr aíTa
figyelt fel, hogy az egyik faról valamilyen papír 1óg le madzagon.

Ekkor még nern volt meg a benzinkutás gyilkosa, így el nem
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tudta tatálni, hogy miröl lehet szó. Üggyel-baiiat sikeriih a farfuról
levadászni a cédulát, mely sámára ismeretlen nyelven íródott. A
benzinkutas sem tudott a lapon eügazodni; Falunk "hivatalos"
tolrrrácsához, Valkoücs Antalhoz fordultak, aki azonnal megoldottra
a titok nyitját.

Kiderült, hogy május végén Eszak-Németorságban, a
Brémához közeü Achimban lakodalmat rehdeáek, melynek során
léggömkikkel levelezőlapokat eresztettek szélnek. Ők úgy gondol-
üák, hogy még német tertileten hullanak le valahol, ezért német
belyeggel is ellátták azokat. Az egyik üszont a csengelei
benzinkút ál kötött ki.

A lapon lévő telefonszímon sikertilt Valkovics Antalnak a
feladót elérni. Ó készsegesen együtfirrűködött lapunkkal és légipos.

Német
Sxivetsegi

Közhármság

Mtinchen

AUSZTRIA

Csengele

AchimbóI Csengelére repük a levelezőlap

Áchim

LEGYELORSZÁG
{}

Varso

/? 
o Praga

csEgonszÁi

oBern
SvAJC
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taval (most nem léggömbbel!) elkiildött
két ftnyképet a lakodalomról. Az eglk
bizanyltja hogy valóban sok lufis
levelet ktildtek e| a másikon pedig az
ifú házaspár, Anke és Jens Rummel
latható.

Az ifiú párnak csak gratu-
lálhatunk. Jó messze, több orságon
kereszhil elkerült háza§sagkötésiik híre.

Molnfu lr{iháty

Indítj ák a " lé gipostákat" Achimban
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C,YER^^E KNAP AZ l 5Ko LABAN
A minden évben megrendezett gyermeknap rrr.íjus 29-én lett

megtartva.
Reggel nyolc órakor tornéatattők meg magukat a gyerekek.

Ezután az asztáyok csoportosflva lettek és kezdetét vette a "kicsik-
nagyok" akadáJyversenye. A megpróbáltatá§ok uüín a tura részt-
vevői indulták útnak és mérték össze erejiiket. Nyolc állomáson
kellett a gyerekeknek ügyeskedni, Mikor miden csapat beérkezett,
az összes asztáty nekifoghatott az ínycsiklandozó eMdhez. A
déluüánt sportolással töltötfiik el.

Az eredmény kihirdetésere hétfön került sor. Mindenki izga-
tott volt az esemény miatt. A "Kicsik-nagyok* akadályversenyében
az első helyen a 8l2b. osztáy, a második helyen a 4l5. osatály
végz.ett. Harmadik a7l2a. osztály lett.

A túra eredményei: az első helyen a "Bajnok csapat", a
mrásodikon az".hli Baba csapat4", a hamtadikon a'Trlirviána csapat"
végzett. A sportban a babérokat a nyolcadik osztály aratta le.

Köszönetet mondunk Lantos tanar bácsinak a szervezesért, és
iskolánk igazgatőjanak, Heim Géza tanar bácsinak, hogy megíárt-
hatfuk ezt a napot.Ez a nap is a szep emlékek köze keriilt.

Gémes Aranka (8. osztály)

(hfrsols ryereknapia
Május 28-án, pénteken az "öreg, rutinos" óvoűsok kitaláhák

a titokzatos előkésztiletek céIját. A többiek csoűlkozva figyelté§
hogy most nem jelöliink ki naposokat, nem ők, hanem az ővoda
dolgozói terítenek meg a tízőralhoz. Miutan megértették a
magyatéuatokat - hogy az ember s?j!í$áía legfontosabbakat, a
gyerekeket iinnepeljiiko és néhrány meglepetes var rájuk -, boldog
mosollyal telepedtek |e azaszlaJhoz. Iőízőet falatonfu. a szendvi_
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Jól szóralroztak a bóbelőadáson az ovisok
(fotó: Novákn é Y ízhányő Eraébet)

cseket, itták az ivólevet, majd a §áilők álül sütött finomabbnál
finomabb sütikkel birkóztak.

A pocakjukat megtöhő csemetéknek bábjátékkal szerezfiink
üdám perceket. sokszor alig bírt megszólalni abáb, akkora volt a
hangzavar a kis nézők körében. Nagyon uálták a tőkát, féftették a
kiskakast. (később az egytk felháborodott apróság a rókát mozgató
óvónőre tímadt, miért akarta bántani a kiskakast.). Elítélték a csalót
és védték a hiszékeny jót. Bízom berure, hogy felnőttként i§ így
cselekszenek.

A meglepetések sora folytatódott. Minden gyermek vihetett
haza lufit, és az eringi zeitlmeier családtól kapott gumicukrot. pár
nap műva az önkornuinyzat kedveskedett óvodásainknak lufival és
jégkrémmel.
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Köszönet illeti még azokat az anyukakat i§, akik a sütikkel,
üdítőkkel látták el 56 gyernrekiinket: Árvai Káünanné, Csáki
Lajosné, Csokási Zoltánné, Csokásiné Forgó Györgyi, Gurdics
Gáborné, Kucsoráné Víárányó Anik{ Merschdorf Máíkné, Muhel
Tiborné, Nagy lldikó, Nagyrrrihály Zoltínné, Novákné Yízhányő
Erzsébet, Papp Ferencné, Pék Mihályné, Szmka-Kovács Sándomé,
Tapodi Anit& Tóth-Andomé Farkas Eva, Tóthné Novák Katatin és
Vörös Rudolfrré.

kontesz Józsefiré

Tűzt| éde lem a b etaícarítas ícor
Rövidesen megkezdődik az aratós, a saíIasterm&ryek beta-
kafitósa A íűzvédelmi szabályok baanísa naglménékben
csökkentheti a tűzesetek súruít és az ezzel jóró károk ftErtékét
Tój ékozíaídsul összetoglaltuk a fontosabh előírúsokat

Áratós
A kalászos termeny betakarítását lehetőleg a közut mentén

kell először elvegezri.
A learatott kalászos terményt a közuttól lega}íbb 25 m

tiávolxágra szabad, elhelyeari. Ha a ávolxág nem tartható, akkor a
kalászos terményt, a sza]mátt az aratással egyidejűleg, a szíúas
takarmanyt pedig kiszíradrfukor azonnal el kell saillítani. A közut
mentén legalább 3 rn-es védőszíntístkell alkalmazni.

A gabonatáblában dohányoaimég a jrárművek, erő- és mun-
kagépei< vezetőfiilkéitbn sem szabad.

Az araás idejÉre a gabonatáblától legalább 15 m-re éghető
anyagtól és növényzettől mentes dohányzó helyet kell kijelölni. A
dohányzóhelyen a dohánynemű gyujtéséhez és olüísa}roz megfelelő
mennyisegu viluet tartalmazó edényt kell olhelpzri.
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Szérő rostnövénytdrotró, kazal

A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szeni és
rostnövénytiároló elhelyezésenél a szél§ő tárolási egyseg és a
környeá épífinényektől a következő őizűvo|ságot kell megtartanl:

a) Az uA-B" tiízveszélyessegi osptáyba tartoző épíürrényektól
l€alább 200 m-t;

b) A "C-Eu tíinreszélyességi osztályba tartobő építrnényektől
legalíbb 100 m-t;

c) A közuttól, erdőtő| lábon álló gabonától l€a]ább 25 r*t;
d) Nagyfesziiltsegű, ftild feletti villamos vezetékekíől a legfel-

só villamos vezeték és a talaj közötti ávolsíg háromszorosat, de
legalább 20 m-t.

Az állattartÁsi telepeken a legfeljebb 1 éwe elegendő alom-
szalma- és sálastakarmány sziikégletet üzemi trirolrásnak kell
tekinteni.

A szérűben csak kalászos terményt, szílas takarffiínyt és
szahnát, a rostnövénytiároló telepen pedig csak rosbrövenyt szabad
elhelyezri.

A szérűn és ros&rövénytárolón a kazlakat úgy kell elhelyezri,
hogy a mrásodik sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal
közé keriiljön.

A kuáak, valamint a sorok között a nagyobbik kazal
magassagának haromszorosát, de minimum 2a m trávolsígot kell
hagyni.

A mezőn (határban) összerakott szátastakarmány, szalma-,
ros§tövény-, stb. kazlakat legalább 3 m széles védőszánással keü
köriilvenni.

A szérű és roshrövénytároló teriilet§t az éghető hulladéktól,
elszáradt gaztől, stb. állandóan tisáán kell tartani,

Dohányoari a széilut a roshrövénytároló szélső egységétő|
illetőleg a más helyen lévő kazaltól legalátrb 30 m-re, tiizet rakni
legalább 100 m ávolsígra, a kijelölt helyen szabad. A tila]makat a
szérű és rostnövénytaroló bejfuatainál áblákkal jelölni kell.

A rostnövény osztályoása esetén egy időben legfe|iebb 4
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kazal, tarolasi egyseg bontható meg.
A rostnövényt kisatorozni csak a tarolón kíviil és a szélső ka-

zakől10 m-en túl szabad. Asátorazási területen minden megkezdett
10000 négyzetméter (1 ha) alapterület után 10 m-es tűáávolxígot
kell tartani.

A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alaptertilete 300
négyzefrnéter. A kazlakat egymástól legalább 10 m, rostkazlaktól,
épülettől 20 m tavolsagn szabad elhelyezri.

(folytatjuk)

JAfalugazdósz rovata

Támo$aüások - járuányuessély
A23611998. Qfi. 30.) Korm. rendelethez kötődő regisztrálás

befejeződött május 3l-vel. A8ll999. (I. 20.) FVM rendelet alapjan
igényelhető "Földalapú növénytermelési támogaüís" leadása a
megyei FM Hivatalhoz befejeződött május 31-én. A szímlrák
bemutatása és az APEH-nyomtatvány kitöltése június 20-ig a
fogadónapokon lehetséges a támogatás összegének igazolása
érdekében. Ugyanezen rendelethez és határidőhaz igazodó tehén és
anyajuh támogatáshoz is már csak az igazolások becsatolása
lehetsóges a fent megjelölt időpontig.

A 42lI999. (IV. 23.) FVM rendelet a vágósertés intervenciós
tímogatáxáról csak az 1999. április 23. és május 31. közötti napo-
kon átadásra került sertésekre vonatkozik.

A május végi és a június e€ji időjárá§ nagyon kedvezett a
gombabetegségeknek. Bwgonyránál több termelőnél már most
jelentős levélpusztulást okozott a burgonyavész. A betegseg
:_:;.zt_,thatja a leveleket, sz,árat és a gumókat is megtímadhatja,
,-l;:,.:s ;::ioiothadást okozva. A kórokoá a korábbi évekhez
t-llr-i_ ,la.l:.a,:t&( 1e(ea,€er,ett_<,{s<tá(l.s"o{"odiL€({(**-- (:-L-
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oka A betegseg terjedéset elősegíti a csapadék és a csapadékos
napokat követő erős harmatképződés. A védekezésre a hagyomá-
n},os kontakí szerek helyett most a ftilszívódó (szisáemikus)
készífuanyeket kell alkalmaari, és a permetezésrél nagyoq fontos,
hogy a levelek alsó részére is jusson permetlé. A betegseg
veszélyezteti a paradicsomot is, itt a növények fejlettsege miatt a
kórokozó |-2héttelkésóbb várható, mint a burgonyanál.

A peronos4óra veszélyeztett a vöröshagymát, ahol mfu
szintén megielentek az első ttinetek, és erós fertőzés kialakulása
esetén jelantős termé§rothadásra lehet sz.ámítáni. Ez& a hagynr.ínál
is fr lszívódó készítmények használáa indokolt.

Szinten erős perönos4póra fertózes várható a szőlő
iltetvényekben, ahol a korai vtagás uüíni peronoszpórafertőzés
jelentós termésveszteseget okoáat.

A fenyőkön megielentek az örvös ferryőpajzstetű, a fiagy
lucfenyő pajzstetú és a kis lucfenyő pajzstetü mozgő lárvái.

Tujlán a boróka pajzstetű mazgő lárvái károsítanak. A
kartevők elleni védekezés julius végéig 7-t0 naponként aktuális (Bi
58 EC, Fyfalon 50 EC, Unifosz 50 EC). A permetléhez a
nedvesítőszer használata elengedhetederr.

Gregus Sándorné

. A gyóqytornász ajánlja

A ráb 99sz'urkezeúének'9
beúegsógeí

Áilás és jtárás közben a Iáb boltozatos szerkezete biáosíqia a
legkedvezőbberr a testsúly átrendeződéret a talajra.

A láb hosszarrti és kereszt boltozatai a serdüIőkorra alakulnak
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ki. A láb §zerkezetének kialakulásaban az örökletes tényezők mellett
a lábra ható erőnek (testsúly, izomerő, §tb.) i§ nagy jelentósege van.

Ha a láb boltozatos szerkezete rrtegváltozik, romlik a láb
statikája. A normálisan nem terhelt reszek terhelődnek, a lábnak
egyes részei károsan tulterhelődnek. Ennek következtében a lábon
lévő izrrrok és inak lefuüísa is megvriltozik, így a lábujiak jellegzetes
helyzete alakulhat ki.

Leggyakoribb, szinte népbetegsegnek számíó statikai lábbe-
tegseg a lúdtalp. Ez esetben a sarok kifelé billen, a lábboltozatok
lesüllyednek, a beteg láb és lábszÁí f;íjdalmomról panaszkodik.

A lúdtalp kialakulásának rnegelőzésere kell figyelni. Olyankor
van tá legnagyobb esely, amikor hirtelen fokozottabb terhelés éri a
1ÉMt. Ezek u, idő szakok a következők:

1.) Az ailé§ és jqíás kezdete kisgyermek korban. Nem szabad,
hogy a szülő tiirelmetlen,legyen, és erőlte§§e a gyereket, hogy
tanulion meg álkri és járni. Igy a gyerek lába tulterhelődik.

2.) Óvoda és iskola kezdete npgyobb terhelést jelent, ha a
gyerek nem volt tul mozgékony.

3.) Serdiilőkori gyors növekedés illetve sulygyarapodrás.
4.) Minden hosszabb fekvéses rállapot (pl. műteQ utan.
Nagyon jó haüsú, ha gyermektinket hoz.zászokktjuk az

egyenetlen talajon való jarásltoz, mert így a lábianok nagyobb
igénybevételnek vannak kitéveo és így jobban tartják iziileteiket.
Ugyancsak az izrrrck erós<idésere hat, ha hagyjuk csecsemőnket a
lábával játszanl, fogni. Célszerű a gyermeknek mindig gyógycipőt
vásárolni (pl. Siesta), Fontos a lábizoavat rnegerősítésere szolgáó
lábtorna is.

Felnőtt korban mrrnkavégzés közben célszerú a betétes cipő
hasanálata, mely cstikkenti a 1áb és a derékfíjdalmakat is.

lll

Gyógytorna minden héten pénteken az egészsegházban. Új Ueteg
felvétele reggel 8 órakor.

Kormárryosné Váradi Ildikó
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Eazóró - 1athgtís 0z nuűart
Az idő könyörtelen rohanását jelzi, hogy alig kezdttik el az

1998l99-es "tanévet", már véget is ért. A 6 hónapig tartó
konyiabőűtés miatti kis$ nehéz időszakot évzarő tinnepéllyel
fejezttik be, arnikor a nagycsoportosok végső bricsut vettek az
óvoűtól.

Június 5-én az iinneplőbe öltözött gyerekek az óvodában
gyülekeáek, s 9 órakor elindulttrnk a Faluhrfuba, hogy az ott
varakoá rokonaiknak, isrrerőseiknek az egész évben tanult
dalokból, versekből összeállított műsort benrutathassuk

E jeles eseményt az utókor szímára videokamera is
megörökítette, ahogy az elműt 3 év sorráq minden jelentős iinne-
pünk programját (Télapó, Karácsony, Fmsarrg, Anyák napjq
Gyermeknap, Évz*aY

Azz óvodások ballagási műsora
(fotó: MohárMiluíly}
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Elődeiktez viszonyítva, mintha kevésbe lettek volna gátláso-
sak, láfipalázasak a nyilvános szerepléskor a mostarri 3{ évesek.
Varakoáson feltü teliesíhnényt is nyijtottak.

Említésú érdemel, hogy a korábbi évek tapa§ztalataftoz képest
a nlag! szímú tözönseg tihelmesebb, fuyelrne.setrb, fegyelmezettebb
volt nem zavartÁk a beszélgetés morajával a kis "előadóniűvésze-
ketn.

Batlagó gyermekeim icipicit elpilledtek saját műsoruk közben,
s míg a másik két csoport szereplése ahtt arra várakoztak, hogy újra
színre léphessenek. Így esett meg, hogy a búcsúzás végén Kodáty-
ffIe kanonban énekeltek. De naz vesse rajuk az elsö követ, aki még
nem hiházott soha".

A kölcstinös búcsúzkoűs végén kiosáottuk az önkormr{nyzat
gyermeknapi jéglffem ajrándékát. Az évzarő előtt nem mertiik az
amúry is elégge köhögő gyerekekkel megetetni, nehogy rrÉg
jobban berekedjenek.

Szeretném megköszönni a holyi takmékszövelkezet dolgozó-
inak, hogy a leendő elsöstiknek ceruzatartóval kedveskedtek!

kontesz Józsefiré

@Foci krónika

Bizto§ a második
helyezé§

1999. május 3ü. Öttömös - Csengete 0:3 (0:1)
Vezette: Soós. 200 nező.
Csengele: Bencsik, Ambruq Tóü (Kovács 70.'), Franczi4 Vígh
€ipicz 46.'), Sejben, Heirrr, Szarrka Túú Losonczi.
Gólszetzők Ambrus, Sejben, Szarrka.
Sirna glőzelem a tabella utolsó helyezettje ellen.
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1999. június 6. Csengele - Röszke IL 3:0 (3:0)
Vezette: Papp. 50 nézŐ.
Csengele: Bencsik, Heirtr, Tóth, §zabó, Pipicz, Franczia, Sejben,
Szanka, Túri (Ambrus 70.'), Losonczi (Kővágó (80.'), Kovács
(ttíésáros 65.').
Gólszerző: Szanka (3)
Kótelező glőzelem magabiztos első fétideí játékkal teljesíne.

Kun-Szab Tibor

Ea írtáh Csenselérű I40 éve:

Szegedi tárogató
A Dorozsmárr lakó Domonics Pal 6 juha és 2 bárránya eltévedvén, a
csengelei erdőben akadt azohu Az illető, kinél megtalá}ta, 48 órara
csak 6 frt tartásdiiat követelt tőIe. Az illető haósig majd elintezendi
megeszik-e 6 juh és 2bérény (ha ugyan kaptak enni) 48 óra alatt 6
egész forintot.

(Megjelent a Szegedi Hiradó 1859, nyárelő fiúniusJ 26-i
számóban)

Ed írfuík CscngelérőI20 éve:

A csengelei §zent György
Szegedtől északa az egykori kun pusáiikon, Csengele

hatarában néhtány éwel ezelőtt egy középkori kistemplom
maradvanyait tárfuk fel A körüötte volt hqidani temető egyik
sírjában a halott bronzveretekkel ékes, gotikus övén egy - sajnos
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töredékes - bronz sziivégnek 6X3 cm-es darab}in Sarkanyölő Szent
Györgynek azalab,lát pillantottuk m€g, mégpedig szokatlan módon:
a szent nem lóháton van, hanem ryalogosan. A gyöngysorral
keretezett mezőben a píncélba öltözött vttéz a kibával tapossa a
s{áíkányt, miközben kopjáját a szörny torkába döfi. Az állat farka a
Sarkanyölő magasba emelt karjrira tekeredik. Az áMőrlolas valószí-
nűleg a )([I. qyár,ad utolso harmadábol vagy a következő sázad
elejéről való.

A csengeleivel csaknem megegyezó leletet csupán négy
helyről ismeriink; ezek rnind a kunok lakta vagy l€alábbis a veltik
kapcsolatban levő területekről kerühek elő. Ebffil ara következ-
tethetiink, }rogy a középkori feudális magyaí tásadalomba mrár
résáen vagy te|iesen beilleszkedett kunok hitvilr{gában §zent
György atrakja valarnilyen sajátos, csak náluk élő érteknet kapott.
Aá egyébként tudjulq hogy a kunok hiedelmeiben és szokásaibarr a
keresztényseg felvétele uüin is soic{ig éltek még a pogany hitvilág
maradvanyai. Anól azonban egyelőre bizonyosat nem mondhatunk,
ho.gy mi volt az értekne a kun hitvilágban a Sárkínyölő gyalogos
ábráeokfuának. Mellesleg ugyanebből a korbl ismeretes más
művészetben i§ két hasonló ábiazolás, az egyft egy nadapi
kályhacsempén, a masik Kassán egyXV. gzázad végi ott"árképen.

A középkori katolikus hitvilrág Szent Györgyöt - regebbi
hagyomárryokra visszavezethetően - & harci erények lovagi
megtestesítőjeként tartotta saámon. Mint a lovagoknak ós a lovas
katonáknak a védószentjét, patónusat, érthetóen kedvelhették a
lovas kunok. Hiszen ha már letelepedésre és a keresztényseg
felvételére kényszeriiltek, s így a szentek tisztelete között
választaniuk ke'llett, nyilvár közelebb állónak &ezaék magukhoz a
több regi pogány hiedelmet is őrző vagy ilyenekí<el felruhááató
Srárkányölőt" § jóllehet az egybaz a sárkány megölésenek és a
királylany kiszabadítá§ának legendáját apokritrak minősítette
meseszerűsege miatt, az a nép körében mindenütt nagyon népszeni
maradt. Küönösen figyelmet érdemel szempontunkffil az, hogy a
kunok hozzÁttk ttz oro§zorsági sztyeppről érkeztek, s ott a
novgorodi tartorrrányban György orosz megfelelőjét, Jegorijt a
lovak védószentjeként tisáelte a nép.
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Ahazai néphagyománybe§ hasonló fefo$íst Bálint sándor, a
kir,áló neprajztuős mutatüa ki nemrég aprólékos elemzéssel. A
Sárkányölő alakjában a nép a keresztén}ség előtti pogany
mesev'rlígban gyökeroző hőst és a keresztény legendabeli szentet
eryesítette. Középkori tisáeletének maradványaként rátl népiink
körében - egyebek közt - az a szolcis § hogy hossá tél után §zent
György napján, ápri§s 24-én, a kikelet iinnepén engedték ki elóször
állataikat ameúre.

Horváth Ferenc

(Megjelent a, Éla és Tudomórry 1979. június 22-i szőmában)

Hirbetéselt
Tejterttellík, Jigtelem! Megfelelő saímú jelentke s esaéa újra
índal a íejesarnok AH igénybe kívánnd venni, kérery júrciw 20-
ig jeleae nűam!

Csókí Tünde Csengele, Méjus í. * 50. E 2e6 B6

Eladó a Csengele, Móra Ferenc u. 1/A. szám alatti 3 szobas, össz-
komfortos családi ház 640 tr-öl kerttel BraenOdni a helyszínen
vagy a 286 015 telefonszámon lehet.

Nagy olasz (MPM-10) rotátort, kocsit, kereket és ckét vennék!
Kiss Andn{s O 06-30/9 100 159



-218-

8a db kórbáIós saalma eladó. Érdeklődni: Dara Zohón Csengele,
Tatryla 24. a06-30/9 I53 767

Á csengelei benzinkltt új nyitvatartási ideje: déletőtt 6"3CI-tóI 9
óráig, déluután 16 és 19 óra kizött.

Forgó Jenő

Özv. Túri Imréné háza (Csengele, Felszabadulás u. 13. sám)
eladó. Érdeklődni: Nagy .lOzsómenel a Csengele, Tisza u. 5.
sám alatt, y*gy Túri Jánosnál a Csengele, Árpád u. 24. szám
alatt (telefon: 286 149).

A Csengele, FelszabaduÉs u. 46. szám atatti 650 négyszögöles
közművesített telek eladó. Erdeklődni: Olajos József-Csengele,
Dózsa György u. 21. 8 286 095

Kisíeleken, a Diófa utcóbanféIkesz csalóü hóz elaúí+ Érdektődní
Iehet t 259 883 telefonsatmon

Csengele tanyavílágában, a vasúton tú} bórbeadó vagy etadó 4
hektár legeló és 4 hektár szántó. ÉraenCani: Görüg Mihály
Kistelek, Tanya 138.

Eladók: 3 db egltengelyes pótlrncsi (S0.00ü Ft/db), I db verseny és
I dbíérfr kerékpár 60aa Ft/db), Polski Fiat ISaa bontásra (4§,000
Ft), valamint í db alajégőfej. ]irdeklődni: Batagh János Csengele,
Tanya 210. a06-3019 670 360

400 négyszögöles telek eladó az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
fóliasítonal" vagy anélkiil. Erdeklőd,ni lehet V€h Zsottnál a
Csengele, Honfoghlás a. 2. szém aLatt.
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Színtást, üírcsazást, trEyaszoíá§, rpútrágyaszórást, vetés| aratr{st és
homokhordást vállalok.

C§ókási Tibot CI06-30/9 95ü 27a

Csengelén j szabás tatlya melléIupüIetelr}ul, folióId(al (vag
anélkül), j nortonhittal, bekerített nagt udvarral, sok alrac- és
eperfaval, szőlővel, ffimöIcsfiíltral etadó. ]Írdeúődní lehet Yígh
Is*ónnál a Csengele, Május 1, u. 8. szóm alatt vag 286 030
telefonszámon.

Mercedes tehergepkocsival mindenfajta tehersállítmt 15 tonnáig
váthlok. Érdeklődni leheil Csokrási Ferenc Csengelq Felszabadukás u.

26. a?86 l02

Árpo, kukorica, búza, zab, rt7s vetfuug, köles kk és nagl tételben,
tovőbbó ttípok es őrlemények kaphatóh a csengelei vasűűI-
Iorüá§róI levő Kisbetéíő tenérybolíjóban (Kísteleb Tanya 3rU.
Nyitva fuél I8 óréig. Hétfő sztnnap.

Fotó srpküzlet Kísteleken, a posta tultett!
- Igardványkép 3 perc aloír!
- Fényműsolás Á3 és A4 méraben!
- Gyerueksorozil, ballrgós, eskfufuIakodalot+ eglű rendcpé-
nyektelvétela
- Fényképezőgqek, ftlmek, elemek, albunuk, képkeretek nagt
vólas zl é kb an kaph ató k!
- FenyWp aőgép j rvíttís, suktanácsadás
- Filmkidolgoaís 1nq alatt!

Naesc lóaosné feny képész
Kístele*, Kossuth u 16.

ródió@OGűY4&Í 324 t(e§te) 329 ő59

Családi eseményelve (lakodalam, baltagás stb.) 220 Yohtal műkodő
hűtőlracsit lehet bérelni Csólaísi LászlótóI a Csengele, Petffi u. 20.
szám alatt '8 286 082
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Mindennemű szeme§ termény tisztiásat vállalom. Eaen kivül
szivattyrllk javítasat és felujitasat, valamint teffuetyszállító csigák
készítését rövid hatráridőre vállalom.

Varga tvíiháy Kistelek, Tarryla 345. szárn
725999a rádióO 06-2019 364061

Táp-takarruíny keteskedesembea tüzelb es épűiíanyagot (PB-góz,
betongerenda, cserép, tégla, Wo1 cetreftt, tÉszr.faffüag, sóder
stb.) is árusűok Etőrendelés esetén néhány ftalro§ határidíível
hózhaz sruíIlűom a tugrendelí awyagat Gyorc kisulgütís, kedveó
árak!
Anyitvaíarídst renú: kedútőI pentekíg 7-től 16 óróig, szombaton 7-
tő'I 12 óróig.

Baranyi űídsef kereskedő Csengele, Arany I tt 1.
8286 24I ródiób Qő-jDn 670 366

Háztáji gépekhez való alkatrészek gytártáslt (fogaskerék §tb.)
viillalom. PB-gáz szabvónyos csatlakoá (pörkölőhöz stb.) állandóan
kaphxó.

Dénes Baléusvállakozp

*ou-u"oi??*i!i"'3TÍijT,i j;

A Csengelei Polgárór Csoport támogatóinak
havonta kétszer me§elenó lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csangelei Polgár& Csoport Felelös kiadó:Kucsora Péter
Szerke§áöség: 6765 Cserrgele, Felsabadulás utca 11. Telefon: 064al9 95a 272
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesdő: Kontesz Józsefué

Lapmkat rendszeresen szemléd luíagnrorszóg legnagobb médiafigelője, az

>>OB§EBVER(<
:Lr,lR3 ot}: \1li l\l,Clt,(jRl l

1081 Budapest, TII. ker. Aurórau 11.

Telefon: 3 034 738 Fn: 3 0j4 744
hW://www.obsemer.htt


