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Interjúnkelső része a 301. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihál'
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Fonúos informáeiólt,
Ha a ftildalapú növénytermelesi támogatási igénylést az 1999.

május 1-jén megielent Csengelei Krónika 143. oldalan leírtak szerint
a gazdáúkodó sikeresen rendeáe és az FM Hivatal hatérozatát
elnyerte, majd ezL követően igényelte az APEH Csongrád Megyei
IgazgatőságátőI a 991l-es nyomtatványon, akkor azI. félév részlete
kiutalásra került.

Felhívom ezen termelők szíves figyelmét, hogy most két
feladat van ehhez kötődően szeptember 15. és október 15. között:

- a falugazdászlőI átvenni az államháztartással szembeni I.
felévi bevallás visszaadható példanyát

- ugyanakkor tájékozódni lehet, hogy a tárnogaüís különbö-
zetét (második felé| milyen nyomtatvrlnyokon és mennyi szált:liával
sztikseges igazolní.

Ezt követően az APEH Csongrád Megyei Igazgatő§gréuére
az adőzás rendjéről szőIő 1999.évi XCI. törvény alapján és annak
megfelelően tudja benlujtani a termeló az igényléset.

Itt jegyzem meg, hogy a felvett pénz értékét szlmlákkal akkor
is igazolni kell, ha a második résá nem b,tvánja felvenni a termelő.

Tehát az igyntézési határidő: 1999. szeptember 15-tő1 ok_
tóber 15-ig.

ai)a

Mér az előző évben is tapasztalható volt, hogy a falugaz-
dászon tul a FVM Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal
munkatársai is résá vesznek az eltenőtzésekben.

A köze]rnúltban a belvu krárosodást és a jelentéseinek a
valóságát vizsgálnák a helyszínen. Jelenleg a vetetlen területek, a
gyomosodás (gazdátlanság) a vasgáIat targyal. Eá követi szeptem-
berben a "Földalapú növénytermelési támogatás" igénylésének
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r"izsgálata a jogosságát és megalapozottsagát jegyzőkönyvezéssel
rögzitett írásba foglalással. Ezeket elvégezve máris az állatlenyésztés
terriletén - elsősorban a tehéntámogatás igénylésenek esetében -
tesznek látogatást és megállapításaikról jegyzőkönyvet készítenek-

Zarasként a december és január hónapokban a VPOP vizs-
gtílód.ása esedékes a gazolajjövedéki adó üsszatérítés igénylőinél.

A fentiekről csak azértteszek említést, hogy az ide vonatkozó
iratokat egy helyen, könnyen bemutatható állapotban helyes tartani.

aaa

Támad a parlagflí! Sok embernek okoz gondot a virágpor
allergi4 különösen ilyenkor, nyáron, az ősz közepéig.

Az első számú közellenseg ebben a témában a parlagfii
virágpora, mely növény csak ebben az évuánadban kezd egyre
nagyobb teret nyerni hazánkban!

Az ANTSZ rendelete szerint mindenki köteles az általa
művelt, illetve tulajdonában lévő területen a parlagfií irtrásat elvé-
gezni. Aki ennek a kötelezettsegének nem tesz eleget, az ellen
szabaly lertési elj árást kell kezdemé ny ezni!

Augusztus 25-én felrnérés történt a fertőzöttség mértékéről.

Gregus Sándorné

Eríng|loen iártam
Négy éwel ezelőtt az akkori eringi polgrármester, Peter

Hoffinann egy csengelei kiállítás után megkérdezte tőlerr1 volna-e
kedvem náluk is kiállítani a fotóimat. Idén májusban megismételte
kéréset és én igent mondtam.

Nagy izgalommal készültiink ferjemmel az űtra. Izgultunk,
hogy a határokon a sok pecset mind a helyére került a
vámpapírokon, ne legyen gond a hazajövetelnél. Nagy szorongással
vártuk, hogy fogadják a magyar táj fotóit Eringben.
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Szerencsés megérkezés után nagy szeretettel fogadtak az
Infozentrumban. Csekély angol és még kevesebb német tudasommal
elmeseltiik a "kalandos" utunkat, a végig taítő esőt, a sok
pecsetelést, majd a kis panzióba indultunk.

Egy kedves családnál, Reichenbacheréknél szállásoltak el
benntinket egy hétre. Az itt eltOltOtt időben sok-sok meglepetés ért
benntinket. Teljes családias légkörben - úgy, mint itthon - töltöttiik
napjainkat a család életébe beolvadva. Egyutt söröztiink a
hénigazdával, frával, közösen kávéztunk déluüánonként az egész
családdal és barátaival.

Nem csak a fogadtaás volt forró, hanem a nappalok is, a
meleg ruhát nem kellett elővenni. Remekü} érezttik magunkat.

A kiállíás rendezésekor is ért meglepetés. Nem tudtam, hogy
másik fotós is állít ki képeket. A fiatal, magyar srzarmazásű Franz
Kökény művészi virágképekkel szerepelt. A kiáltíás nagy siker volt.
Jól mutattak együtt a magyar üíjfotók és a német virágfotók.

A kiállít,ás tamogatója Gottfried Strahberger megnyitó beszéde
után Imme Rosenberg mutatta be a két fotográfus életutját. A
megnyitón kb. 50-en voltunk. Egy kis meglepetést vittem: hazai
sajtos pogácsít és BB-pezsgőt. Az első nap 850, egy hét alatt a
vendégkönyv szerint kb. 3 ezer átogatő volt. A legnagyobb élmé-
nyem az volt, hogy Eringben az utcán, az éttercmben idegen
emberek gratuláltak a szép fotókhoz. Honnan tudták, hogy én
vagyok a szeruő?

Az ott töltött 9 nap alatt még a gondolatom is lesték.
Köszönet Peter Hoffinannak és barátainak, azlnfozentrum dolgo_
zóinak. köszönöm a kellemesen üdáman eltöltött estéket, a ücces -
lyukas korsóból- történő xirivást! Végignéztiik a Csengelén készült
videófilmet. Némelyik este te|es nyelvi z(xzavar volt. Magyar,
német, angol szavakka] és tu ujjunkkal értettiik meg egymást.
Szenzációsan éreztiik magunkat!

Napközben a kicsi gyöngyszem városokat jártuk, az Etlrőpa
Rezervátumot és sok-sok fotót készítettem Eringről és környékéről.
Majd ezeket is - ha leszrá alkalom - bemutatom.

Nehéz szíwel jötttink haza a kiállíüís és nyaralás végén. Új
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baniJainktól búczut vettiink, Thomas és felesege távoásunkkor
ajándékokkal is elhalrnozott. A kocsiban beszélttink hazafelé jövet,
hogv ide legközelebb is eljöviink, mert itt igazán pihentiink és a
nagyon vép vidéken nagyszerű emberek között eltöltött napok
fe lejthetetlenek maradnak.

Köszönetet szeretlrék mondani azEl:rőpa Rezerváfumnak, az
eringi Infozentrumnak, Peter Hoffinannak, Imme Rosenbergnek és
Beate Brunnigernek a szép kiállítás megrendezéseért és a meleg
fogadtaásert! Köszönet a szívélyes vendéglátásért Maria
Reichenbachernak és az egész családjrának, Arthurnak és barátainak,
Thomasnak és feleségének) az eringi polgtírmesternek és
felesegének!

Nacsa Jánosné

Sörözé s Braunauban eringi ek társasógában
(foó: Nacsa Janos)
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Ieh war ín Erín§
Vor Vier Jahren hat der damalige Biirgermeister, Peter

Hoffinann nach einer Ausstellung in Csengele mich ge&agt ob ich
nicht Lust hálte meine Fotos auch dort auszustellen. Dieses Jahr im
Mai hat er seine Frage wiederholt und ich habe ja gesagt.

Wir, ich und mein Mann haben die Vorbereiturgen mit viel
Aufregung erlebt. Wir waren aufgesegt das wir an der Grenze üele
Stempel in unsere Zol7papiere bekommen und wir haffien so auf
eine Gute Zurückreise. Wir waren sehr gespant wie die Leute aus

Ering die Bilder aus Ungarn und der Landschaffi annehmen. Nach
einer guten Ankunft haben sie uns sehr Freundlich im Infozentrum
erwartet. Mit wenig Englisch und noch wenigen Deutsch
kenntnissen haben wir unsere "Erlebnis" Reise eruáh\t, den langen
anhaltenden Regen, die vielen Stempel, danach sind wir in unsere
kleine Pansion gegangen.

Bei einer sehr vetten Famiüe den Reichenbacher haben sie uns
fiir einer wache untergebracht. Die dort verbrachte Zeit war voller
Überraschungen. Es war dort wie in einer Famiüe wir haben die
Tage genossen. Wir haben mit dem Hausherren und dessen Sohn
Bier getrunken, mit der ganzen Familie an manchen Nachmittagen
Kaffee getrunken.

Nicht nur die Ankunst war sehr "heilJ", sonden auch die Tage,
die Wiirmere Kelidung komte also im Kaffer bleiben. Wir haben uns
sehr gut geftihlt.

Bei der Ausstellung haben mich auch llberraschungen
getroffen. Weil auch ein anderer Fotograph seine Bilder ausgestellt
hatte. Der Junge Frar:.a Kökény ungarischer Abstammung, hat
Blumenbilder ausgestellt. Die Ausstellung war ein groíJer Erwolg.
Ers sah sehr gut aus, die ungarischen Landsehafftsbilder und die
deutschen Blumenbilder. Die Veranstaltung hat Gottfried
Strahberger der Sponsor mit einer Rede eröffiret, danach hat Imme
Rosenberg den iebenslauf beider Fotographen erzáhlt. Bei der
Eröffimg waren wir ungefiihr 50 Leute. Ich habe auch eine kleine
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Überraschung mitgebracht ungarisches Salzgebáck mit Kase und
BB-Sekt. Am ersten Tag waren ungefiihr 850 Besucher in eine
Woche ungefiihr 3000 Besuchen laut Gástebuch. Mein GröBtes
Erlebnis waí dort das die Leute auf der StraBe in Ering,
in den gastsátten mir gratuüert haben. Vor wo wussten sie wer ich
bin?

In den hier verbrachten 9 Tagen, haben sie sogar meine
gedanken gelesen. Hiermit möchte ieh mich bei Peter Hoffinann
und seinen Freunden, das Infozentrum und dessen Arbeitern, sehr
herzlich bedanken! Ich danke fiir schönen dort verbrachten
Abende, das lustige Bier trinken aus dem Löcher Krug! Wir haben
üe Videos von Csengele angeschamt. Etliehe Abende waren wir mit
sprachlichen Problemen. Mit ungarischen, deutschen und englischen
Wörter und mit unseren zehn Fingern haben wir uns verstántüch
gemacht. V/ir haben uns sensatzionel gefiihlt!

Am Tag haben wir die kelinen Stádtchen angeschanto das
Europareservat, ich habe viele Fotos von Ering und der umgebung
gemacht. Wenn íchZeithabe werde ich sie auch Zeigen.

Mit schweren Herzen sind wir nach der Ausstellung und dem
Urlaub nach Hause gekommen. lVir haben von unseren neuen
Freunden Abschied genommen, Thomas und sein Frau haben uns
mit Geschenken überháuft. Im Auto auf dem Rückweg haben wir
uns entschlossen, das wir ein náchstes mal wieder hierherkommen.
Die Leute und die schöne Gegend bleiben unvergessüch.

Ich möchte mich bei dem Europareservat, bei den Eringer
lnfozentrum, bei Peter Hoffinann, Imme Rosenberg und bei Beate
Brunninger ftir die gute vorbereitung fiir die Ausstellung bedanken.
und ich möchte mich herzlich bei Maria Reichenbacher und der
ganzefl Famüe, bei Arthur und Freunden, Thomas und seiner Frau
den Btirgermeister von Ering und seiner Frau bedanken!

Maria Nacsa-Kovacs
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Onkormányzuti ülés
Csengele önlr.ormányzata 1999. augusztus 24-én tartotta so-

ron következő alését.
Első napirendi pontként o Kisteleki Rendőrkapitónyság

kepviseletében Vincze Sándor rendőr hadnagl, könendvédelmi és
közlekedési osztólyvezető tartott beszámolót Csengele kazség
k) zrendj éről é s k)zbizt on s á gáról.

Elmondta, hog,l 1997-hez viszonyifua l998-ban 24,15 %-kal
emelkedett az ismertté vált bűncselelvnények száma. A nyomozás
eredményességi mutató ennek ellenére 40,3 oÁ-ról 52,74 %o-ra, az
ismeretlen tetteses felderítési mutató 34,98 %-ról 51,38 oÁ-ra

emelkedett.
l998-ban összesen 34 ag,lben kellett nyomozást indítani.

Ezek dantő többsége (29 eset) vag/on elleni bűncselelvnény volt. Az
idei esztendő elsőfélévében az arányokeltolódtak, a lopások száma
75 % kórül mozog.

Ez év nárciusában nag,l felháborodást váltott ki a csengelei
benzinkutas elleni támadás. Áz emberölési ügúen széleskörű
ósszefogós eredményeként sikerült az elkövetőt felderíteni és
elfogni.

Az illegális munlravállalás felszámolására h,eti rendszeres-
séggel idegenrendészeti akciókat tartanak Ennek során az elmúlt
évben 5, ez év első felében 4 román állampolgár került kiutasításra
Csengele területéről.

Áz elmúlt és az idei évben. halálos kózlekedé§ baleset
Csengele területén nem történt. ]998-ban 3 súlyos, 2 könnyű
sérüléses és 6 anyagi lrnros baleset volt a lu)zségben, míg az idén 3
súlyos, és 1 anyagi káros került regisztrálásra.

Vincze hadnagl szólt a polgárőr mozgalom jelentőségéről is.
A már említett emberölési ügl miatt az idei szolgóIatok szóma
ugrásszerűen megemelkedett, tekintettel arra, hogl mindennap
p ol gár őr telj e sít szol gál atot a b enzinkútnál.

A beszámoló összegzése szerint Csengele kr;zbiztonsági
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helyzete elfugadható szinten van. A jövőben elsőrendű feladat
ennek afenntartása.

Sónta Ferenc polgármester hozzászólásában elmandta, hogl
eg,letért a beszámolóval. Megítélése szerint is mindenki a saját
bőrén érzi, milyen a kjzbiztonság. Hiányolta a rendőri jelenlétet -
a bűnözőlre koncentrálva. Kérte, hogl ne olyan sűrűn vezényeljék
el máshova a lörzeti megbízottat.

Yalkovics Antal szerint nem lehet mindennap leszerelni a
locsolásra szolgáló szivattyúkat. Állandó rendőrt kért Csengelére,
mert a polgárőrség eg,ledUl nem ér solrat.

Bitó József azt kérdezte, hog átlagban mennyi ideig szokták
elvezényelni a rendőrt Csengeléről. A régebbi rendőrt, Komjáti
Sándort esténként lehetett látni, hogl az utcán sétál. Ezt hiányolja,
Kifogásolta, hogl Maglarországra mindenfajta népség jöhet, mert
túlzottan humánusak vaglunk Dicsérte a rendőrség munkáját az
emberölési üglben, de jobb feldefitést vár a vag/on elleni
bűncselelcrnényelcnél. Ósszegeme jónak ítélte a rendőri munlait.

Ifr. Kormányos Sándor az iránt érdeklődött, hog áll a
rtyomozás az önlcormányzat sérelmére elkóvetett betörésben. A
válaszban elhangzott, hogl a nyomozást 2 hónap rytán meg-
szüntették, mert az ellróvetőt nem sikerült felderíteni. Ujabb adat
esetén az elévülésig előveszik az üglet.

Ifi. Kormányos elpanaszolta azt, hogl Szegeden háromszor
törtékfel a kocsijukat, és 5 órát kellett várniub míg a panaszukkal

foglalkaztak. Azt javasolták neki, hogl ne menjen Szegedre autóval.
Vincze hadnagt szerint ilyen Kistelelrpn nem lesz.

A polgórmester összefoglalásként elmondta, hogl a Kisteleki
Rendőrlrapitányság pozitívan áll hozzá a község k)zbiztonságához.
A nag tanyavilágra való tekintettel megismételte, hog
ténylegesen itt dolgozó k)rzeti rendőr kellene Csengelére.

Második napirendi pontként a polgármester a két ülés lözötti
fontosabb eseményelrről számolt be.

Elkeszült a Csengele-Jászszentlászló kózötti földes út
kieglenesítése, Ez pénzbe nem került, a kitermelt fáért végezte el a
vállalkozó a munkót. Az önkormányzat pólyázaton szeretne pénzt
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szerezrli ezen út aszfakozásóhoz, mert sok érv szól emellett.
A lözelmúltban három dűlőutat tóltöttekíel, illeue javítottak

meg. Alsó-Csengelén példaértékű volt az összefogás.
Két utca megépítésére és egl utca felújítására nyert pénzt az

önlrormányzat. Afaldmunlaíkat már meg is kezdték.
Végezetül a polgármester meglöszönte Willi Dinstühler

német állampolgár 120.000 Ft-os adományát, amit parlcfejlesztésre
és dűlőút j avításra adott.

Yalkovics Antal megkérdezte, hog a II. számú orvosi rende-
lőnél kiatakított fizikoterópiás kezelőhetyiség miért nem üzemel? A
polgármester válaszában elmondta, hogl 400.000 Ft-os lrr;ltséggel

építette fet a helyiséget az önkormányzat. Az orvos kérte a
berendezést is, amiről eredetileg szó sem volt. Nem tudja, hogl
miért nem üzemel még a kezelőhelyiség. Az önkormányzatnak az az
alapelve, hog,l mindlret vállalkozásban dolgozó orvost eglenlően
támogatja.

Bitó József felvetette, hogt az önkormónyzatnak el keltene
döntenie, hogl a kiskunmajsai vagl a jászszentlászlói utat akarja
megépíteni, Ugl tűnik, a majsai önkormányzatnak nem is igen

fontos a kivitelezés.
Sánta Ferenc megieg,tezte, hog a jőszszentlószlói út

kivitelezése megvalósíthatóbbnak látszik, mivel az út is rövidebb. A
majsaiak a terveket meq sem újíttatták.

Valkovics Antal szerint fel kell mérni az esélyt, és az alapjón
kell dönteni.

Yincze Jánas biztosabb megvalósulást lát a jászszentlászlói
útnál, mert kevesebb a lróltség.

Franczia Jenőné megbízott jeg,lző szerint a Polgármesteri
Hivatal minden páIyázati lehetőséget megragad, be biztos nyerést
nem lehet garantálni. Szerinte a jászszentlászlói önknrmányzat is
szeretné az összekötő út aszfaltozását.

Klss Nándor szerint a jászszentlászlói útnak jobbak a
kapcsolódási lehetőségei, és kis kerülővel Kislanmajsóra is el lehet
arra.jutni.

Az önkormártyzat végül egthangú szavazással eldöntötte,
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hogl a továbbiakban a jászszentlászlói összekötő Út megvalósítását
tűzi ki céljául.

Követkcző napirendi pontként Heim Géza islalaigazgató
íartott beszámolót az islrolai évről. Á 23 oldalas írást a képvise|ők
előre megkapták, volt idejük áttanulmányzoni. A beszámoló
annyira szabnai jellegű, hog,l annak részletezésére nem térek kí-

Írásbeli anyagát Hegészítette azzal, hog a közoktatási

nrvény nagtmértékben módosult. Az első osztólyban jó eredményt
hozott a NAT bevezetése. A lelassult tempó miatt több lehetőség
van a g,lakorlásra. Á nyáron 40 glermek jól sikerült táborozáson
vett részt. Személyi változás annyi tórtént, hog eg/ tanár
áthelyeztette magát, de számítástechnilrai óraadó tanárként

tovóbbra is tanít Csengelén. Próbaidőre felvettek eg/ mag/ar-
történelem szakns tanárnőt, aki kijár Csengelére. Jelenleg egl
glermelve éves szinten l35 ezer forint koltség jut, ebből csak 95
ezer az állami normatíva. Jövőre talán emelkedni fog a központi
támogatás.

Sánta Ferenc polgármester szerint részletes beszámoló
készült. Nag dolognak tartja, hog,l a tanulók közül 27 kitűnő és 28
jeles lett, és nem bukott senki. Ütil annak, hog,l sok nyolcadikos
tovább tanul, többen mezőgazdasági területen. Áz islrnla nyolc
számítógépére nagl szülaég van, mert ez képviseli a jövőt és nagt
igény van rá. Osszességében jónak ítéli a beszómolót,

Valkavics Antal az iránt érdeklődött, hog Kistelekhez
viszonyítva milyen a számítógépes ellátottság. Heim Géza szerint
Csengelén 8, a kisteleki Rákoczi iskolában 3, a Petőfiben 8 gép

van, jóval nagtobb gtermek létszámnál. A gépeket folozatosan kell

felújítani, mert ]-2 év alatt elavulnak.
Az ónkormányzat és az iskola közötti jó kapcsolatot mutatja,

hogt a kepviselő-testület egthangú szavazással elfogadta az Altalá-
nos Iskola beszómolóját.

Következő napirendi pontkent az 1999. első félévi lr,ökség-

v e t é s m e gv al ó sul á s át t ár gt al t a az önkormány z at.

Az első félévben 60.837.000 Ft kiadása és 57.608.000 Ft
bevétele volt az önknrmányzatnak. A kiadósokvonatkozásóban ez
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46.2 % teljesítést mutat, ami összességében kedvező. A bevételek
vonatlrozásában a teljesítés 43,8 oÁ, ez negatívumhént értékelhető.

Vallovics Antal megkérdezte, hag milyen címen emlkedett a
polgárőrség támogatása. A válaszban elhangzott, hogl a kazósségi
rendezvényeket támogatták és a jól dolgozó polgárőróket jutal-
maztók.

Bitó József megjeglezte, hog a nehézségek ellenére rendben
volt a k;ltségvetés.

Vincze Jónos hozzászólásóban elmondta, hogl néhány éve a
meg nem értés miatt nehezen ment a csatornázás, de most az
esőzésekkor nem volt probléma. Kisteleken nem foglalkoztak vele,
meg is volt a baj.

Kormányos Sándor felvetette, hogl jó lenne folyamatosan
nyitva tartani a szeméttelepet. A polgármesteri válasz szerint nem
lehet mindig nyitva, mert őrt kell állítani. Hozzá lrell szolcrti a
nyifila tartáshoz, mert ha k)zponti szemétszállítás lesz, akkor csak
heti egl alkalommal fogiák elvinni a szemetet.

A képviselők eglhangi volaolóssal elfugadták a pénzügli
beszámolót,
Az önkormányzat módosította az ]999. évi költségvetési rendeletet.
Ennek során megállapításra keraltek az óvodai étkeztetés térítési
díjai. Ezek a következők:
- glermek (napkazis ebéd)
- glermek (nem napközis ebéd)
- óvodai ellátás (reggeli, ebéd, uzsonna)
- Felnőtt (dzallralmazott, kóztiszviselő, szoc. gondozott) I75 Ft

123 Ft
140 Ft
169 Ft

200 Ft
140 Ft

- felnőtt lakosság, vendég
- óvodai konyhai dolgozó

Az előterjesztéselcrtél az önkormányzat határozatot hozott
tehetsé ges fi atalok felsőoldatósi tanulmányainak támo gatására. Évi
50.000 Fros alapot hozott létre, melyet további 50.000 Ft-tal a
lcózponti kaltségvetés is támogatni fog.

Az önkormányzat átmeneti g,lermekvédelmi támogatós címén
tankónywásárlási támogatásra ]7a.a00 Ft-ot biztosított. A
la)zépislrnlások iskolalátogatási igazolás alapján személyenként
3000 Frot kapnak, Az első kifizetés szeptember 7-én lesz.
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Sánta Ferenc közölte, hogl a focisták kérték a támogatás
emelését, mert egl osztállyal feljebb kertiltek, és most már ffi
csapatuk is van. Az önkormányzat az eddigi havi 45 ezer forintos
szponzorálást 60. a00 Ft-ra emelte.

Vincze János kepviselő

OÚjra iűhon

" Gyökereim ide parancsolnakll
Papp Istvónnal, a csengelei szolgóló legényből lett göteborgi
karosszérialakatossal kéí éwel ezelőtt kazfteítünk egl hosszabb
interjúí- |'Pipós|' Pista nemtégen újra falunkban jdrr Eű az
alkalttut kihasauílva újra a mikrofon eIé ültettük

Tegnap láttam egy német rendszámú autót is a szülei bázánál.
A rokonsághoz tartozott azis?
- Igen. Húgomnak a két fia és a volt férje volt vele. Freiburgból,
Németorságból jöttek. A fiancia hatar mellett élnek. Mindegyik
gyerek beszél magyarul, bár ők mrár kint sziilettek. Minden nyáron
Magyarországon találkozrtak a rokonsággal- Erős kötődést érezrrek

a snflőhaza, iránt, magyarnak vailjak magukat. Mi öten vagyunk
testvérek, és annak ellenére, hogy Németországban, Svédországban
vagy Magyarországon élünk, a rokoni sálakon kívül összekőt az
anyanyelv is.
Ön évente járbaza?
- Évente, nagymértékben az idős anyám, nagynénéim miatt. A
gyökereim ide parancsolnak.
Ritlán látja Csengelét, tehát rálátása vaR a falu fejlődésére.
Szépül-e a falu?
- Mindig az 50-es évekbe§ képpel hasonlítom össze, akkor tettem be

a lábam először a községbe. Minden évben szebb és ápoltabb
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benyomást kelt bennem a falu képe, ez aténylegestörődésjele.
Valószínű, hogy a vezetés és a falu lakossága is ráébredt a tisáasíg
és a szépség jelentősegére. Minden mozgalom nélkül, csak a
szépseg keresese vezéth az embereket. Ez látszk a házakon, a
középüeteken. Az a benyomásom - eá sugallja az egész falu külső
megielenési formája -, hogy sikerült valami harmonikus képet a
lakossággal a vezetésnek összehozri.
Svédországban is vannak falvak?
- Vannak, vannak. Sokkal kisebbek is, mint itt. Nincs olyan
jellegzetessege, hogy egy magas templom köré épül, hanem elég í-2
báais. De ott viszont a fa]u neve is egy történelrni időt idéz.
Össze tudja hasonlítani Csengelét egy svéd faluval?
- Talan Dél-Svédországban. Az építkezési mód nagyban különbözik
az itterutől, nagyon sok faépület van. Fából épülnek a falvak, a
közsegek. Mondhatnám aá ts, hogy egy magyff falu csak itt
Létezhet a Duna-Tisz a kő zén.
Két éwel ezelőtt mondta, hogy Svédországban maga§ az
életszinvonal, de az adőterhek ís nagyok Az eltelt idő alatt
változott-e valami?
- Mint vállakoző, eléggé keményen érzem a a változások hatásait.
Ez idő alatt Svédország bekertilt a Közös Piacba. Az ígéretekből,
amik a belépés megszayazásáhaz kellettek, nem sok minden valósult
meg. A munkanélkülireg nem csökkent; a kiilftildi tőke nem hogy
beáramlott volna, hanem pont fordítva. A nagy tradicionális svéd
cégek - mint a Volvo, a Saab - külfrldi firlajdonba mentek át. A
vá]lalati központok Londonba vagy éppen Brüsszelbe kerültek, ami
maga után vonta az adóbazis gyengüléset is. A közembert hasonló
apátia uralja, mint ami par éwel ezelőtt Magyarorságon volt.
Természetesen a poütikai vezetés, az ottari rendszer ügyel arra,
hogy az ellenkezőjét próbálja bizonyítani a sajtón, rádión, tévén
kereszttil, de minden festegetés ellenére az embet áltáában a srlját
bőrén szokta éreni a váltoásokat.
Az Olof Palme-gyilkosságról van-e újabb információ?
- A régi teóriákat játsszak újra. Semmi új inforrnáció nincs.
Régebben voltak bizonyos nyomok, amelyeket a rendőrség nem
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hasmált ki, felretette. Ilyen volt egy svéd jobboldali, úgynevezett

rendőri nyom, ami a titkosszolgélathozvezetett, amit nem derítettek

ki ke[őképpen. A sajtón keresztiil időnként újra él az igény, hogy

keressék to"atu a gyilkost, menjenek ezeken a nyomokon, de úgy

látszik az ügyéusegnek vagy a politikanak mas az érdeke. Most

megint a kúdot ellen irányult a gyanú. Az elrnúlt hetekben egy

,oug,áo.eg folytatott búvárkutatást Stockholm cmtornarendszerében,

keresték á gyitkos fegyvert. Találtak is fegyvereket, de egyik sem iLZ

volt.
Palme a 70_es években érte el politikai csúcsít, az űgyne_

vezett palme_komisszióval. Ez egy törekvés volt arra, hogy a

skandináv országokban egy atomfegyver nélküli övezetet hozzanak

létre. A NATO norvégiai és dániai támaszpontjairól is ki kellett

volna tiltani az atomfegyvereket, de egyben a szovjet

Murmanszkból, a Kola_felszigetről is. Ez a törekvés Amerika és

Szovjetunió ellen fordult. Két nagyhatalmi érdektitktizést hozott

létre Palme. Mint államferfit, Palmét az USA soha nem ismerte el.

soha nem fogadta őt az amerikai elnök hivatalosan. Ez
visszavezethető a vietrrami háborura, amikor a tömegtiltakozást ő

vezette, és orsága befogadta a dezertőröket,
Kezd olyan rejtélyes lennio mint a Kennedy-gyilkosság!
_ Sok a hasonlósíg közöttíik. Elsőként Gorbacsov hoúa pér,

huzamba a kennedy-gyilkossaggal. palme lefegyverzési törekvése

hatalmi érdekeket fenyegetett.
Hány éve van kint Svódországban?
- 24 éve.
Akkor marad is kint?
_ 12 évem van még a nyugdíjig, eZ gyorsan e1 fog menni. A fildi
javak halmozását elvetettem, az éLetminőseget nem vetem alá az

anyagi javak hajszolásanak. Inkább megpróbálom értelmesen

kihaszrálni azt az időt, amim még hátra van. Eltető tavolabbi

elképzelésem _ a gyerekeimnek is -, hogy mindenképpen hazatérek

Magyarországra.Ha a szűLőhazámis bekerül a Közös Piacba, akkor

ugyáazokat az előnyöket élveáetrrém itthon élve, mint

Svedorságban. Ezvalószínűe gbaza fog benniinket hozri,



-304-

Ira nem lépünk be azEurópai Unióba, akkor is hazajönnek?
- Nekijnk megvan mind a két állampolgársagunk. Etr. málr azzal a
céllal is kértíik üssza, hogy a jogi alapokat is megteremtsiik.
Magyarnak &ezzűk magunkat, mindenképpen ide szeretrrénk
tartonti. Sokszor megfordul a fejemben - küönböző adó vagy
hivataü okok miatt -, hogy tiltakozásul vissza kellene adnom a svéd
állampolgarsagot, hogy köszönöm szépen, elég volt.
Gyerekek? Hogy vannak?
- A fiam tegnap volt itt. Ó Zt éves, kijtírta a járműtechnikai
középiskolát. A Volvo szsrvizében autószerelőként dolgozik. Ó per
pillanat meg van elégedve a sorsával. Svéd kislany kapcsolata van,

aki itt volt tegnap ós meglátogatta a családot, megismerte a
rokonsígot. Az ő édesanyja lengyel, az apja svéd hajóskapitany. A
fiam helyzetébe belegondolva, valószínűleg őneki már valamivel
közelebb van Svédország, mint nektink, de az ő szíve, lelki
vonzódása mindenképpen Magyaroruág. A lányunk szeretne
Magyarországon munkát kapni, de nem sok remény van rá.
Piackutatónak tanul. A budapesti IKEA-nál keresett allást. Nem
kellett volna fizetést adniuk, mert a svéd iskolától kapta volna, de
így sem ment.
Milyen közösségi életet élnek?
- Mondhatnéún azt, hogy meglehetősen aktív magyar életet élünk
kint, úgy egyhazi vonalon, mint civil szervezeti vonalon. Katolikus
mivoltunk ellenére a protestiánsoknál is egyházi tisztseget töltiink be.

Ennek nagyrészben nem is vallási okai vannak, hanem inkább az
anyanyelvi igehirdetés. Az anyanyelvi összetartást kell életben
tartanunk. Míg ez megvan, addig a kinti emigráció é1. Abban a
pillanatban, amikor az iskoláink, óvodáink megszűnnek anyanyelven
működni, ez az emigráció felszámolásanak az első jele. Elő példa rá
az éuak-amerikai magyarsíg helyezete. A széaad első felében
létrehoztrik a magyaí iskolákat, templomokat, amik a 70-es, 80-as
évekre csak nevtikben magyírrok. Mintegy dokumentációja a kint
élő magyarsíg pusztulásának, asszirnilálódásának. Ugy látom, hogy
a tarsadalom is szegényebb Lesz azáltal, hogy egy tömeggé válunk,
nem tartjuk meg sajátossígainkat. Arnint én, a kivándorolt mawaí
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prótÉlom megiátszani a svédet, a svéd szÉErráíe elveszítem minden

egyénijellegemet. Mint rossz svédet nem fog elfogadni, ugyanakkor
feladtam mindenemet, ami érték volt bennem.

Erdekes volt egy összejövete}iink Stockholmban november 9-

én, amikor a Magyar HéErlt avattuk fel Az épiiletet t{iesen
önerőbő| orságos gyujtésből fizettük, és felajánlottuk a helyet egy

magyaí intézet létrehozasához.

Kontesz Józsefné - Molnár Mihály

(folytatás a követlrező számban)

K polgarőröh elíoglaltáh
Eger várát

A Csengelei Polgarőr Csoport ezévi kirandulásít a borok
varosaba" Egerbe szervezte.3§ frs csoportunk szombaton dél köt'úl

érkezett meg a tett színhelyére. Mi is, mint hajdanán a törökök,
Makláí felól érkediink.

A buszon mindenki csipegetett az otthorri elemózsiáMl, mégis
sokunknak jól esett a Szepasszony-völgyi ebéd. Szemrevételeáiik
az esti bevetés helyeit, a pincéket. Rövid smbad program utárr

megrohamozhk a varat. Jó nekifutassal, mert a busatak nem

találtunk a közelben parkolót. A csodálatos kiláás a vilro§ra, a

kazamatÉk, a panoptikum üaságwás vaúag" elbűvölt
mindannyiunkx. Sajnos a múzeumok korrán zártak, azokat nem

tudtuk megnézni. Este a kellemes hangulatot setálással, vacsorával,

borkóstolóval emélttik. Aa este 10_kor zámi akaó boqpincét fél 12-
ig bírtuk nyitva tartatni.. A mulatozó üírsasagot jó esy kilométeren
keresáiil etkíserték a ctgényzenészek - a pér-a nem szárnított.

Masnap a Szalajka-völgy felé vettlik az kárlryt, a}rová

kiw"asuttal kaptattunk fel. Néhányafi merészen e}látogathmk az
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E gt Szépas szorty -v öl g,;i pincé ben...
(fotó: Molnar Mihá19

ősember barlangjába. A mar lakatlan helyre eszrnéletlenül meredek,
hossá út vezetett. Felfelé fullasztó volt a tura, lefelé életveszélyes.
A hatalmas, gidres-gödrös és túlságosan légkondicionált
"lakosáályban" alaposan fel&issülttink. Törttik a fejtinket, elődeink
hogyan hozták fel ide napi zxikmárrytrkat. Igenesak edzett pasasok
lehettek.

A cigany,znnészek itt is megtaláltrák a csapatunkat. A kisvonat
zeneszóval indult vissza a kiindulasi helyre. Ebéd uüín ki lehetett
nyitrri a bukszíkat, a zsibvásar forgatagában kiválasztani a megfelelő
emléktárgyakat.

A felejthetetlen kirr{ndulrásert köszönet illeti Csokrási Tibort,
aki a buszt biztosította hozzáo il}etve if,. Csóká§i Tibort, aki a
soffirséget vállaltat

- komi -



-3o7-

.A gyógÉornászajúnüa

Gyógyúorrra nyárrrn
A nyrári fiszezon közepén nem is lenrre akturálisabt téma, mint

a gyógyfrirdők. A mélyből feltiirő vizek gyógyító haüísít mar na_
gyon régóta ismerjiik. Alkalmasak ivókúníra és fiirdőkurara egya-
rant.

A meleg vuek azqí| kíviil, hogy izomlazító haásuk van és így
egy jót lehet pihenni benniik, ásványanyag tartalmuknál fogva
bizonyos betegsegekre nagyon jól hahak. Ezt bizonltja az is, hogy
a gyógyftirdőkbe orvosi beutalóva] is el lehet jutni, ha a betegseg
indokolja.

Mivel írz egyes betegségek komplex kezelé$ igényelnek, és
ezsk a kezelések kiegészítik egymás| így a gyógyffirdőkben is
alkalmaauk fizikoterápiás eljarásokat és gyógylornát is. Itt lehe-
tőseg van a vu ala§i kezelésekre - pl. tangentor, illetve víz alatti
gyógytorna - i§. A víz felhajtó erejét kihasarálva jól tornráztathatók a
medencébet azak a betegek i§, akik egyébként a koruk vagy a
betegsegtik miatt a szárazon meg sem fudiík emelni pl. a végtag-
jukat.

Rendkívül jól haszialhatő a va a törött vagy műtött also
végtag eseténo amikor fokozatos terhelés utan knítható meg a beteg
újra jánri. A nyakig érő vuben ugyanis szinte alig jut terhelés a láb
iaileteire, míg a derékig vagy térdig érő vízrél nő az íziiletekre ható
erő.

A gyógyfiirdőkben alkalmazott fizkotenípiás kezelések körül
megemlíteném a stllyfiirdőt, arnely nagyon jól hat a zsibbadásos,
illetve a kivettilő fijdalmakra. A meleg vfutrvn ellazulnak az izmok,
a silyok miatt pedig a csigolyák minimális üívolíüisa következtében
a nyomís alól felszabadíthatók a gerlncből kilépő idegek, így a
fijdalom csökken

A massázsnak is igen fgntos szerepe van a gyógyító
kezelések sorában. A test felületén meghatározott fogásokkal
mechanikus ingert adunk. A masszízs a legrégebbi gyógye§fuások
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közé tartozik. Hippokratész ínaga is alkalmazta a masszázst, és
szerinte minden orvosnak isrrernie kellett.

Nagyon vigyáznunk kell a gyógyftirdős kerelésekkel, mert a
víznek is és a kezeléseknek is vannak ellenjavallatai. Ilyen pl. a
magas vérnyomás.

Ezért mielőtt a kánikulában úgy döntíink, hogy egy kellemes
nyaralást, felüdülést szeretnénk egy győgryaes helyen, ahol télire
egy kicsit a kezelésekkel felkészíthetjük a beteg 'rziiteteket"

csontokat, mindenkóppen orvosi vélemóny sziikseges.

Kornrányosré V,áradi Itdikó

@ro"i krónlka

§olrúatia CseI€clG
1999, aag.22. Csanytelek - Csengele 6:0 (5:0)
1,lezetts: Csuka. 22a néző.
Csengele: Kucsorao Ambrug Szabo, Czeigerschmidt (Pipicz 35.'),
Franczi4 Vígh (Losonczi 65.'), §zanka, Sejben" Adáír! Kovács,
Góra.
Nálunk jobb csapat sem bímta volna el nég,l lrezdőjátékosának a
hiónyót.

Ifiúsagiak: Csanytelek - Csengele 1:0

Kun-Szabo Tibor
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Mr
Ezcka írfuík Cseneeléről65 éve:

Egyhónapi fogház a passzu§ meghamisítá§áért

q. Kocsis István 2? éves csengelei foldműves legény a múlt év

decernberében ery lovat adott el a kiskunmajsai vásárban, a 1ó sziiletési

ér.et azonban elözöleg kijavította a járlatlevélben 1914-röl 1919-re. A
járlatlevél áttrása Csengele,rr történt, ahol a hamisítást ésre is vették.

kocsis ekkor Bubla István járlatlevélkezelőnek 2 pengö jutalmat ígért, ha

okiraüamisításért nem jelenti fel őt. A tisáviselő apenzt nem fogadta el,

hanem megtette a fe§elerrtést Kocsis ellen.

A szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa szombaton tátgalta az

üryet és ifi. kocsis Istvánt közokirathamisítás es megvesztegetes vétsége

miatt eryhónapi fog}ráaa ítélte.

(Megjelent a Tanyai Úisag 1934. szeptember 9-i szómában)

Ed írtók Csengeléről.,6! éve:

Elfogták a csengelei kisfiú gyilkosát
Az elmúlt héten - mint ismeretes - Felsötanyán a csengelei

erdöszelen vérbefagrva találták Nary Antal 9 éves pásztorfiút, akit x;réuel

töltött vadásdéryverrel halálra sebeáek.
A kisfiú eryik jómódú gazdánál szolgált rnint pásztorfiú s aki este 9

óra tajban ffi az erdö alá, amikor a halálos lövés benn az erdőben

eldördült.
A kisfiú olyan súlyos sériiléseket szenvedett, hory a sebeibe

belehalt.
A felsőtanyai rendórseg őrizetbe vette Túri Ferenc cserrgelei

napsámost, aki kihallgati{sa során bevallotta, hory ő lötte le a kisfiút.

Elmondotta, hory a sóban forgó este lesben állt az erdőszélen es a hirtelen

feltűnö kisfiút nyúlnak néztp, majd meggondolatlanul feléje lőtt. Amikor a

tevedesét ésaevette, elszaladt és mostanáig az erdöben bujdosott.
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Túri Ferencet kihallgatása után a rendörseg letartóáatia és
átadrta az ügyész#gnek, aínely gondatlanságból okozott emberölés
bűntette miatt emel vádat ellene. EzenHvii] még külön büntetik
orwadászatért is

(Megielent a Tanyai Híradó 1939. augusztus 20-i számában)

Hirbetésclt
Fodrászüzletemben szeptember 6-tól kezdődően minden hónap
első hétfőjén manikűr-pedikűr szolgáltatás vehető igénybe nők
ós férfiak részérc. Bejelentkezés a 06-3019 675 a79 telefon-
számon vagy §zemólyesen Baranyi lldikónál.

Csengelén a csatorna belső felénél hobbikert eladó! Erdeklődni:
Santa Ferencnél a Csengele,Dózsau.7. szam alatt vagy este a 286
056 telefonszámon.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa}aaaaaaaataaaaaafaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaat

olcsó raházatt cikkek vására a TurMlóban!
Avirógbott melletti üzletünkben nagl vólasdékban taIáI küIön-
féIe rbhúzaíí cikkeket, melyeket 800 Ft/kg dron vásórolhat mcg.

Míndennap úlabb ápukt
Nyitva tartás:
Keddtől péntekig; 7 ,30 - 12 és 14 - 17
Szombaton: 7 - l2

várom kedves vásárlóimat!

..,......!::!:: ::.**::
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Lada combi alkatrészek bontásból etadók! ]Írdektődni: Gémes Antal
Csengele, Tanya 13. aa6-30/2 147 695

E}rdó a Csengeleo Móra Ferenc u. 1/A. sám alatti 3 szobás, össz,
komfortos családi 1.áz 640 trót trerttet. Iírdeklődni a helyszínen va§r
a 286 015 telefonszámon lehet

Eladók: 3 db egftengelyes pótkocsi (s0.0a0 ft/db), I db verseny és 1 db

férfi kerékpár (6000 Ft/db), Polski Fíat 1500 bontásra (45.000 Ft),
valamint I ű alajégőfej. Erdeklődni: Balogh János Csengele, Tanya

210. a06-30/9 67a 360

sánüást, tátcsőzást, trőgaszórás| műtrágáást, vetést, araást és

homokhorőst vállalok-
Csókási Tibor O 06-3al9 950 270

Mercedes tehergépkocsival mindenfrjta tehersállítást 15 tonnáig
váIlalok ÉrdeHődni lehet: Csóla{si Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26- 8 286102

Árpa, tutorica, b,6za, zab, tozr vetőmag, köles kis & nary táelben,
továbbá tápok es órlemények kaphatók a csengelei vasútállomásnál lóvő

Kisbeterő termenyboltjában (Kistelek, Tanya 312.). Nyitva 6_tóI 18 óráig.

Háfiő sziinnap.

Fotó szaküzlet Kisíeleken, a po§ta teűett!
- Igtzotwínykq 3 perc alut!
- FhrJmá§olós A3 es Á4 méraben!
- Gyermeksoto?gí, baltagós, esküvílakodalomn egléb rendezvények fel-
vétele
- Fénykepezőgepek, ft.lttuk, eletuk, albuwk, képkeretek nagt vólagz-

tékban kaphaíókt
- Fényképezőgep j avűős, szaktandcs adós.
- Filmkidolgoaís I nap alatí!

Nacs a ránosné fény kep és z
Kistelek, Kossuth u I.

ródíőa066a/488 324 8(este) 329 659

Csaladi eseményelcre (akodalom, bqllagás stb.) 220 volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási LószlótóI a Csengele, Petőfi u. 2a. szóm
alatt,7 286 082
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Minóennemű geme§ termérry ti§űtá§t vállalom. Ezeí kívül
szivattyúk javítísat és felr{ítráslt, vahmint terményszáílító csigák
készítését rövid hatráriűre válhlom.

Vatga MiháIy Ki§telek, Tanya 345. szám
8259 990 rádióO ű6,2019 364 061

Tóptakarrufuy kereskedésemben íüzelű és épitőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tegla, kőpor, cetnent, mész faanyag, sódcr
§b.) í§ órusítok Előrendeás esetén néhóny napos katd.ridővel
hózhoz súllítom a megrendelt anyagoí Gyorc kíszolgűós, kedved
órak!
A nyitvatartósi rend: keddíőpéntekig 7-tőil 16 óróig, szombatan 7-

tőI 12 óróig.
Baranyi Jőaef kereskedií Csengele, Arany J. u 1.

'E2S6 24I rddióa 0&30/9 670 366

Háatáii gépekhez való alkatészek gyifftÁsat (fogaslrerék stb.)

vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balázs vállalkozó
Cserrgelq Felszabadulás u. 3.

O 06-601487 337 és06,6aA71 858

A Csengelei Polgfuór Csoport támogaóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és soksaosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelás kiaű: Kucsora Péter

Szerkes*öség:6765 Csengele, Felszabadulásu. ZlA.,e-,mail: csengele@deltav.hu
Alapító szerkesdő; Molntír Mihály Felelös szerkesáő: kontesz Jóxefrté
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