
IX. évfolyam 2. szám 2001. novernlrer 15.

Pol gárőrök őrizték a temetőt

Cikktink a 24. oldalon oll,asható!
, (Molnár Mihály)



22

olvasóinkhoz!
A Csengelei Krónika ez évi első számát örömmel fogadták

régi és új olvasóink. Rövid időn belül elfogyott az a 200 példány,
amennyit a szpoítzotok (Tóth Tibor, Csókási Zoltán, Baranyi József
és az Alapfokú Művészeti Iskola) jóvoltából ingyenesen meg
tudtunk jelentetni.

Az idén még két ingyenes szám lesz. Azétt, hogy régi és

leendő előfizetőink biáosan hozzájussanak az idei számokhoz is,
úgy döntöttünk, hogy az előftzetőket előnyben részesí§ük, így ők a
jövő évi előfizetési díj befizetésével biztosítják maguknak az idel
ingyenes számokat is.

A 2002. évi e|őfizetési díj 1500 Ft lesz, melyeket a szokott
helyeken: Kuklis András Mini ABC-jében (Május 1. u. 21.) és
Erdősarki boltjában, valamint a Korona sörözőben (Május 1. u. 52.)
lehet befizetni.

Tehát ha korábban beftzetijövő évi előfizetési díját, biztosan
megkapja azidei szrámokat is!

Szerkesztőség

Fogolp§r@si
iíg;releú Cselrgelén

Szeptember l-jétől fogorvosi ügyelet működik falunkban a

Felszabadulás u. 3. számalatti rendelőben.
Dr. Varga Szabolcs hétköznap 11 őrátőI reggel 8 óráig várja a

betegeket. Hétvégén sürgős esetben a 286 017 telefonszámon, vagy
a06-2014l80 944 mobilszámon lehet elérni.



23

6*4vanalakodalom
November tl. jelentős dátum kurucz Istvón és vincze

Erzsébet életében: ] 95 1-ben ekkor kdtOttek házasságot.

A zimankós novemberre való tekintettel még a nyáron

megrendezték családtagjaik az aranylakodalmat. Az augusztusi

aniepségen 7 dédunoka és 6 unoka löszöntötte az idős házaspárt.

Két glermekük közül már csak a lányuk él, a fiát ömegle, Matyusz

képviselte.
Gratulálunk a szép éufordulóhoz!

Király Istvánné ( Széll Edit)

(fotó: Molnár Mihály)
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Nem volt gépkocsi-feltörés
a temetőnél!

Harom éwel eze\őtt, a halottak napja környékén lelketlen
,,emberek,, több autót is kipakoltak községtinkben, amikor a

gyászolók szeretteik sírjait Látogattík-, gondozták.

Az azőta eltelt két esztendőben polgárőrök őrizték az iinnep

tájáfÍ- a temető parkolóját. A hat napon keresáül, reggeltől

sötétedésig tartó felügyeletiik meg is hozta az eredményt, mar

második éve egyetlen kocsi sem esett áldozatu| a bűnözőknek.
A szolgálatot ellátóknak sokan személyesen is kifejeáék

köszönetiiket az őtzésért. A polgtírőröknek pedig legnagyobb

elismerés a lakosság elégedettsége! 
M. M.

I(ö s zőrlrlet a, lalxo s ságrralx!
Másftt évtizedes gondnolrságom sorón az idei halottak napja

hozta a legnagtobb meglepetést.
Azévek során tapasztaltakból kiindulva vasvillóval jártam

karbe a temetőt, arra szómítva, hogl azzal íogom a széthajigólt

s z emet eket ö s s z e glűj teni. A s z er s z ámot azonb an fal a sl e ge s en v ittem

magammal, mert mindenhol a kijelölt helyre rakták a hulladékot.

A vidélcről ide látogatók nem fukarkodtak a temető

rendezettségét, tisztaságát dicsérő jelzőkkel. sokan elmondtáh

hogl a városi sírkerteket is lepipálja a csengelei.
Köszönöm a g,lászolókrtak, hog,l ilyen rendet tartottak! Bízom

benne, hogt a tovóbbiakban is ígl lesz!

Vincze János temetőgondnok
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)Afalugazdász rovata

Még pály ázhatő támo gatások
A 200t. évben elérhető támogatások az FVM-rendelet

alapjánnovember 3 O-ig igényelhetők még az alábbiak szerint:

Földalapú növénytermesztés támogatása

Szantóflold után jogosultak 1-20 ha között 12.000 Ftlha,20-
50 ha között 8.000 Ftftn,50-300 ha között 40.000 Ftlha. Gyep után

hektaronként 4.000 Ft a támogatás. Öntözővíz utin 13 Ft-ot fizet-
nek köbméterenként.

A támo gatás feltétel ei :

- regísztráció (2001. évben),
- éves rárbevétel (2000. évi bevallás),
- érvénye s ő stermelői v agy v állalkozőí igazolv ány,
- atáblatörzskönyve,
- permetezési napló,
- öntözésné l v ízjo gí engedély,
- vetőmag, mútrágy a, növényvéd ő szer szárrtlék,
- 20 ha felett, illetve zöldségtermesztésnél a talajvizsgiúat

bemutatása,
- gyepnél 1 számos-állat hektaronként,
- művelési, gyomirüísi kötelezettség,
- fémzáro\t illetve csávénott vetőmag haszná|ata.
A kitöltött támogaüíst igénylő nyomtatványt és a felsorolt

mellékleteket afalugazdász fogadóóráin lehet bemutatnt. En köve-
tően a Csongrád megyei FM-igazolás átvétele szintén a falugaz-
désznál történik. Az APEH-IőI a ámogatást igénylő bevalláson a

hozzá csatolt FM_igazotás és a rendelet 3-5. számí nyilatkozatok
kitöltött egy példanyával lehetséges szintén november 30-tg. Eú.
követően ahaténdőn belül elkészjült igazolások sem jogosultak az
APEH-nél kiutalásra.
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Űj mezőgazdasági gépek vásárlási támogatása

Jogosultak tlj mezőgazdasági gépek nettó beszerzési ána,

illetve a katalógus rár fiiggvényében 0-10 millió forirrt közötti
összeg 30 %-ara.

Aámogatás feltételei:
- reglsztráciő,
- érvényes őstermelői vagy vállalkozói igazolvány,
- mezőgazdasági tevékenység v égzése,
- öntöző gép v ásénlásénáI v izj o gí engedé ly,
- az éves arbevétel legalább 50 oÁ-ának mezőgazdasági tevé-

kenysé gből keII szélrmaznt,
- 25 % saját erő megléte,
- arujánlat az étékesítőtől névre szólóan.
A kitöltött támogatást igénylő okmanyt és a mellé csatolt

najánlatot a szegedi FM Hivatalba kell vinni és ott ellenjegyzés

történik a katalógusban való egyeztetést követően. A vásárlást a

felsoroltaknak meg kell előzni. Tehát azFM Hivatal ellenjegyzését

követően 60 napig, de legfeljebb november 30-ig érvényes a
támogaáshoz kötődő gépv ásarIás lehetősége.

A gépvásarláskor kapott szám|át, minőségi bízonyítványl.,

megfelelőségiigazolast kel1 csatolru az előzőel<hez és bemutatni az

FM Hivatalnál. Ismét ellenjegyzés történilq és kiállításra keriúl az

igazolás. Az APEH-nél a tímogaást igénylő bevallás mellé kell
tettni az FM-igazolást és a 3-5. számű nyilatkozatok kitöltött
péLdényán,valamint be kell mutatni és egy-egy fénymásolatát leadni
a mér felsorolt okmrányoknak. Az APEH kiutalási lehetőség

határidőben azonos az FM Hivatalnál megj elölttel.

Zőldkönyv tanfolyam
II. kategóriájú növényvédő szerek használatához 80 órás

zöldkönyv tanfolyam indul a csengelei Fahltázban.
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Jelentkezés és regisztrálás a fa\ugazdásznál november l6-aíI
és 19-én délelőtt,

A tanfolyamról részletes tájékortahst adok a kötelező tan-
anyagról és az előadás őráinak megjelölését illetően a
j elentkezéssel egyidőben.

E mlékezte tő az előadásokról
November 2I . : Er dőtelepítés
November 28.: Növénytermesáés és értékesítés
December 5.: Adó és TB
Az előadások mindig szerdai napon, 15 óra 30 perckor

kezdődnek a Faluhazban. A Észstétel ingyenes. Minden termelőt
érintő napi gondokról és az azt befolyásoló rendeletekről ad
ismertetőt. Vegyenek tészt rujta, most lehet tájékozódni, hasznos
tarrácsokat kapni!

Támogatások ellen őrzése
Az FVM Csongrád megyei Hivatala mar hetek óta dolgozik

az igét,tyelt tamogatások ellenőrzésén. Tudni kell, hogy nem csak
joga, de kötelezettsége is, hogy figyelje, a títmogatás keretéből
kiutalt összegek a pályénatnak megfelelően kerültek igénylésre és
felhasználásra.

Tehát nem csupán a 2001-ben elnyert pályéaatok, föld, gép és
áIlattenyésztési támogatások, de a korábban igényelt összegek is
eiszámolásra kerülnek. A leggyakoribb szempont a dokumentrálás
valóságnak megfelelése és teljes körűsége. Másik szempont az,
hogy megtörtént-e a támogatás alapja (gépvásrárlás, a gép megléte;
állat létszárn egyezősége, stb. ).

AhoI az ellenőrzés kifogást álál, ott a tátmogatást vissza kell
ftzelurj, és további szankciókra is számítani kell.



28

Bej elentési kötele zettség
A fiildhasználat bejelentési kötelezettség továbbra is

érvényes. Ez alapdokumentuma a regisztráIásnak, ezen kereszhil
minden trámogatási igénylésnek. Aki még nem kapta kézhez a
Földhivataltól, annak kérni kell a kiadását (akár telefonon, akar
személyesen).

Gregus Sándomé

ONagl Bandó emlékezík

"Hihetetlen szép emlékek
jönnek visszd..."

Közel 3 eve a Csengeleí Krónika részére levélinterjút készítettem
Nag Bandó Andróssal a községünkhöz íűződő emlékeirőL Az
idei nőnapi búlon módomban úllt személyesen beszélgetni a
népszerű humofistúval. Az interjú közlését csak az önólló Csenge-
lei Krónika újraíndulása tette lehetővé.

Először arra kérem, tájékoztassa olvasóinkat, mi köti Csenge-
Iéhez és környékéhez?
- Leginkább az, akit elhoztarn, a lányom. Pont az ittlétem alatt
született. Az pedig december 7-e,I970-ben. Tehát ha úgy vessziik,
életem jelentős pillanata köthető Csengeléhez. Majdnem art lehet
mondani, hogy Csengelén született. De hát csak az én emlékeim-
ben, mert ugye szép idő telt eI azőta és születési helye csak szegedi.
De most ahogy elindultunk errefelé, a Kistelek-Kiskunmajsa sarkon
megálltunk és mondtam neki, innen volt a homokút, a hossá út,
amin végigbiciklizett apád. Ahogy megálltunk, Kistelek felől mind-
járt jobbra befordulunk, rögtön van ott egy haz. Ott lakott az az
öreg hrázaspar, Molnar Péter bácsiék.
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Azoknak csináltam a legelső mozaiklapozást maszekban, 300 Ft_

ért. Nem volt szép... Vele szemben építettem a daÁlőt (az

autópólya építkezéi miatt lebontották - A szerző), Mondtam a

Xatűak, itt a túloldalon volt egy épület, Lehet, hogy rosszul

csináltam freg, mert aZ mér nincs. De a daráló volt, és

tulajdonképpen azon kezdtiik el a munkát. A történethez

noűatntozik, hogy akkor azBgyeÉrtés Tsz-nek Kordás Pista volt

az elnöke, ari _-tisxa véletlen _ egy ismerősömet, nem ktlzeli

barátomat, de a tarsaságunkban előforduló 1anyt vett fel stoppal és

me$&dezte tőle, hogy nem tud esetleg egy 
^építészti-:,t 

nekik

porrt epite,níe) egy építésvezetőre lenne sztikségtik. Es őneki én

jutottam eszébe, mert mást nem ismert. Nagyon jókor jött, mert
"aze\őttBalástyan 

dolgoztam már egy_két hónapja, de ott nem ment

a munk4 :_4 embei lecengélt. ítt azért elég nagyban elindult a

fejlesztés. A marhaistálló akkor épült meg, a tsz_központban még

,rén*y dolog. De ha ert kezdem el mondani, akkor tényleg az

emteÉt garmadája bukkanhatna fe1. Amire tényleg szívesen

emlékszem: akkor még nem volt más lehetőségiink, a vízet is az

ásott kútból nyertiik á b.tono"áshoz. Fődi Jancsi agyanak kö_

szönhető, hogy egy idő uüín mar nem vödrözttink, hanem ahqszáI_

csövesség, vagy nem tudom én minek az e|vél megszívtuk egyszer

a csövet?s ű egész nap adta a hordóból nekünk avízet_ Nekem

olyan emlékek is ktitodnek ehhez a környékhez, hogy itt) ezen a

t rul.t"r, tapasztaltammeg, mit jelent a jőzanparasztí ész, fugget_

lenül attól, hogy én falun éltem. olyan megoldásokat tudtak ezek a

20_25 év ktiruii fiatalok, amik átsegítettek azokon a problémákon,

amiket a gyakorlatban nem tudhattam mint építésztechnikus. Ekkqr

voltam 23 éves, pár éwel a suli utín, igazi szakmai $vakor|4
nélkül. De itt mindent meg lehetett tanulni. Hihetetlen szép

emlékek jönnek vissza abból a rlaw fiives udvarból _ nem tudom,

hogy Kórmá_nyéknak az a tartyája létezik_e még? Gyönyöni,

iroJ.zu, ,rugy úro., portájuk volt, és ott azt hiszen, hogy eperfa

érnyékábai töltöttiik a déli időt. A feleségének a nevére nem

"*iékr""-, 
de egy kis kövér asszonyka volt. Náluk kezdtiink el

úgy építeni, hogy mindenki csak nézett, ebből mi sül ki. Mert
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csináltunk 6 méteres fenyő rudakból létraallványt, azzal raktuk
körbe a hánat és arról építettük a vályogfalat. Csak néúék, hogy
ebből mi lesz. Ea" ahűoz csináltam, hogy a végfalakat, a tiszía|akat
is arról lehet majd csinálni, meg vakolni is. De bát a szegény ember
vizzel föz, amink voLt, azt vetettiik be. Olyan nagy bográcsos

bablevest azóta sem láttam, mint amit ők csináltak. ott született a
rendeletem, hogy déltől egyig ebédsziinet, és egytől kettőig
ktitelező pihenő. Mert egytő1 kettőig az istenért sem tudtam őket

munkára venni, mert úgy jóllaktunk - én is -, hogy elálmosodtunk.
Elvette az oxigént a gyomrom. Ez Kormányéknál, Kormány
Pistáéknál volt. Volt még egy-két ilyen jellegzetes munka azért, de
javarészt felújítrás, tatarczás, kőporozás, ilyesmi. Kocsis Pista
bácsi kiváltképp nagy emlék maradt. Most ahogy jöttem, oldalról
úgy néztem be, mert emlékszem, hogy véggel áIIt a hán, amtt
csináltunk a hossá útnak. Nagyon szép csapott tetőt csináltunk.
Fődi Jancsi ott oldotta meg a tető kontyolását pélőául. Kató néni
volt a felesége... Gondolom, hogy ők már meghaltak. Már akkor is
65-7a év körüliek voltak. Már maga az is öröm, hogy befogadtak
ezek az emberek, akik itt éltek. Mert azért nem voltam egy
jellegzetes figura, tanyán plane nem. Hosszíhaj, szakáIl, stb. De
azthiszem ez is jól mutatja, hogy a környékbeliek azért inkább az
embert méregették. A haja furcsa, de hogyha rendes ember, akkor
befogadjuk. Azőta is példanak tartom, hogy a Kordás belement
abba a javaslatomba, hogy ne az legyen, hogy én csak szellemi
munkát végzek és irányítgatom a munkát, mert itt sziikség van a
kőműves kéne. Beszálltam rendesen kőműveskedni is,
betonoáunk, falaznmk minden. 3500 Ft-os havi fixem volt, plusz
aá hiszem 560 Ft volt a buszbérlet Szegedre oda-vissza. Ezt
kaptam a téesztőI. Plusz 3500 Ft-ot kerestem havonta a tsz-néI
ezekkel a bevállalt rendes fizíkaí melókkal. Akkor, '69-'70 körül
7000 Ft-ot keresni egy hónapbarl) az olyan nagyon-nagyon sok volt,
hogy elmondani nem lehet. Es mivel szombat, vasárnap szabad
volt, ekkor kezdtíink fusizni a fiúkkal. Minden hétvégén kerestem
még 2000 Ft-ot. Tehát tulajdonképpen havi 15 ezer Ft-tal mentem
haza. Igaz, hogy kevesen voltak azoka fiatalok, akik feláldoztíl<a
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héwégét, mint ahogy én, de előrébb is jutottunk, valamit el
rudtunk érni. Azőta ís szenttil hiszem, vallom és példaként

mondom el mindig Csengelét, hogy az, aki akar többet dolgozni és

több pénzt keresni, aztudott a ro§sz átkosban is, most is tud. Aki
akkor nem tudott, az most sem tud, vagy aki most nem tud, az

akkor sem tudott volna. Ezek ilyen összefiiggések. A szellemiség a
fontos, hogy bennem van-e az, hogy vállalkozni akarok, merek-e

elvállaini egy munkát, azt meg akarom csinálni és mellette megvan

hozzá az akaratom is, hogy dolgozli akarok. Úgyhogy én nem

fflgyon hiszek annak, amikor art motdják, hogy valaki nem talál
munkát. Mert nincs olyan orczág, ahol ne jutna mindenkinek
munka. pénz nem mindenkinek jut, de munka mindenkinek. Ezeket
nekem itt kellett megtanulni. Becsülettel megmondom, hogy
egyszer-kétszet már elő kellett volna fordulnom Csengelén, csak
úgy behajtani. De mindig rohan az embet, mert mindig valahová
megyek, amikor az 5-ösön megyek, és mindig ki van széttnolva az

időm. Amikor meg mar végeztem, minél hamarabb haza akarok
érni. De most komolyan mondom: mivel hogy most sötétben

jöttem, nem láttam alaposabban, egy nyari időszakban eltolom

magam csak úgy, Iazán, egy kirándulásra még. Nem ismemém meg

Csengelét. Végig kellene mennem, hogy mit, hol, mire emlékszem,

hogy megmutassátok, hogy akkor mi volt, hogy kinyissam az

agyallat, mert a falura emlékszem kevésbé. Voltak a Csókásiék,
azoknéú, is dolgoztam. Azt hiszem, a Csókásiéknál dolgoztm,
amikor Nati született. Volt páluk egy kis öreg bácsi... A^. hiszelp,
ílyet azelőtt nem is Iáttam... Csókásiék mindig felmelegítették a
lesütött olda]ast. Ilyen zsíros bödönben volt. Minden délben ott egy

adag. Na, előbb-utóbb megzavarodunk, ennyi oldalas a világon
nincs. Nagyon finom volt, csak ötödik nap mar teli volt az embet-

Ott ült az a kis öreg bácsi, ő volt az egyik segédmunkás, nagy

bugylija volt. Mikor a foga közé bement a hús, akkor benyomta a

bicskát és a bicskával kilökte a húsdarabokat. Mindig tanul az

ember... Ezek olyanok, amit csak Móricztudott megírni, mertlátta,
meg én fogom tudni megími, mert látttam. Nem baj az,ha az ember

sokfélét lát, mert mindegyikbőI marad valami. A Csókásiék úgy
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Emlékszem, ffifu akkor is nagyban vállalkoáak, és haüírmezsgyéí

voltak a jószándékkal emlegetett zsiványoknak és az ügyes vállal-
kozóknak. Most nem tudom, mit csinálnak, de nagyon életre valók
voltak. 2-3 testvérre emlékszem.
Most honnan érkezett, otthonról vary másik fellépésről?
- Most úgy jöttem, hogy felmentem Natihoz, tegnap mar Pesten

maradtam, mert visontán voltam egy nőnapon. pestről jöttünk

együtt Natival. Ó az egyíkkocsival megy vissza Pestre, én meg me-

gyek orfiire. Nekem a megcélzott hazaérkezés 1 őra, vagy azután

valamivel. A mostani éjszakámnak úgy kellene eltelni, hogy haza-

érjek időben, mert aflagyonkéső azért mar nagyon rossz. Mindig
azért va|ahonnan valahová megyek, kiszámíthatatlan az én lecen-

gélésem.
Milyen egt igazánzsúfolt napjao s milyen ery lezserebb?
- Amikor otthon vagyok, akkor tudok egy lezserebbet csinálni, de

aztís munkával töltöm. Akkor aza jŐ, hogy abban rincsutazás,az
autőzás.Nagyon sokat, havonta 60 ezretmegyek. De amikor otthon

vagyok, egy Laza hossá kávéval indítok. Ha friss az agya:lrr és van

ími való munkám, rögtön leülök írni. Nem kapcsolok be reggel

tévét, nem zavartatom magam. Este inkább megnézem. ha otthon

vagyok. Déltájékig írok, utána elmegyek futni egyet. Van egy

vizslánk, most azzaL Délutan folytatódik ugyanez. Ha nyar van,

akkor ebbe beleszodtok olyat, hogy elszaladok atőítoz, úszom egy

őrényít, meg visszajövök. A futás szinte mindennap megvan,

nagyon ritka, hogy ne legyen meg. Ha pedig hajtas van, menni kell,
akkor voltak olyanok, hogy nem tudom, mikor ültem be a kocsiba,

mar reggel el kellett indulni. Akkor délutan fellépés, estefelé, késő

este és még haza. Szóval vákoző, de gyakorlatí|ag olyan |aza

napom nem nagyon van, hogy na, most a mai napon nem fogok

semmit csinálni.
Mi az, amivel leginkább ki tud kapcsolódni?
- Mondjuk az egyik a főzés, a másik az olvasás, a futás, az,úszás,
ilyesmi. Vagy csak úgy bemegyek sétálni azerdőbe, az is megnyug-

tat és kikapcsol. A faragás például mostanában nem jött elő, de a

nyiáron faragntfogok. Az teljesen kikapcsol, olyan, mint ha gyeíme-
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g.vermekek j átszanának gyurmával.
volt már kimondottan dühös?
_ Voltam, néha vagyok is. De én ezeket vállalom, mert én akkor

r ag,vok dühös, ha vagy hülyének néz valakj, Y&EY egy mellettem

lévó embert néznek hülyének, és látom, hogy ki akarjak csinálni.

Nem csak magam miatt dühöngök, hanem a másik miatt, akin

látom, hogy ki van szolgáltatva. A kiszolgáltatottságot, a

lehetetlenné tételt, azt,hogy valakit hülyének néznek, ezeket nem

nagyon bírom elviselni. De egyébként vannak olyan dolgok, melyen

mas üvöltve dtihöngene, én pedig lazán lépek túl, ezen nem

idegesítem magam és lépek egyet.

Szereti a "Művész úr" titulust?
- Nem nagyon. Aki ismeretlen, az Llgye :úgy szőIn meg, hogy

odaköszön ,,Jó napot művész úr!" vagy bármi. Én mostanában ezen

islazéntullépek, mert tudom, hogy ebben benne .r.a1 az ő tisáelete.

De hogyha valakivel nexusba kerülünk és leüliink beszélgetni,

attól kezdve már nem. En tudom, hogy ő eggyel feljebb akar tenni,

mint ahol én akarok lenni. Ha most például interjúban

beszélgetiink, akkor semmiképpen ne az \egyen, hogy ü1 velem

szemben valaki, mert az nem tud kíváncsi lenni rá. Az csak úgy

kérdez engem, hogy most megkérdezem a "Múvész urat", De

hogyha beszélgettini;, akkor meg mar tarsam abeszéIgetésben. ó is

oldóttabb, én is. És ha csak lehet, legytírök mindenkit, hogy

tegeződjünk.
Színre lépése előtt izgul-e?
- Nem. De az megvan, hogy most például van egy olyanfajta

izgalom, amit jó, hogy most ezze| eltussolunk. De 5 perccel a

fellépés előtt lesz, hogy itt azért egy csomó ember engem

kíváncsian néz, hogy mi lett a kőművesünkből. Ennek meg kéne

felelrri. Ezt mqd feloldom azzal, hogy ptár percet beszélek enől.

Mert ha nem beszélek róla, nem hiszik el, hogy van. Ha beszélek

róla" akkor magamból kibeszélem, mert van. Azt nem szabad

csinálni, hogy az ember kezét tördelve, körmét lerágva izgul, mert

az meglátszík az előadáson. Kell annyi magabiáosság, hogy én

pontosan tudom, hogy mit tudok, hogy aztetszeni fog,
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Azért kérdeztem eztrmert sok interjúban olvastam már, hogy

például nem gtőznek vócére járnio meg hasonlókat. Még
harminc óves pálya után is...

- Van olyan, az íLem baj. Van, aki még jobban izgul. De kell
annyira magabiztosnak lenni, hogy például most art mondanák,

hogy máris menjek színpadra, akkor aá mondanám, oké, megyek

átöltözru és utána adláI még 5 percet, hogy összeszedjem magam

gondolatban, hogy mit akarok csinálni.
kontesz Józsefné

(folytatjuk)

szüreti bál
A Csengele Községi Sporteglesület szervezésében első

alkalommal került megrendezésre a szüreti bóL A rendezvényen
közel ] 00-an vettek részt.

A vacsora hiánya miatt csak 22 óra kOrt;l kezdett kialakulni a
bulizó hangulat. Egl órakor került sor a tombola sorsolásra, mely

szolras szerint nagl izgalmak lözepette zajlott. A zenész Vígh
Sándornak köszönhetően a fődíjat - a szegedi P-Group Consulting
Bt. (Szeged) mountain bike kerékpárját - az örökös tombolaárus,
Kun-Szabó Antalné nyerte.

A bálat támogatta még: Arvai Kálmán, Beke Csaba (Mini
diszkont), Csókási László, Csókasi Zoltán, Kelemen Mihály és

zenekara (Jászszentlászló), Kiss András (Kerékpár szerviz, Kis-
telek), Málik Istvánné (Korona Market, Sándor Józsefné (Virág-
bolt), Széll János (Vénusz presszó) és Vígh Zoltán (Kistelek).

K.-Sz. T.
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Unnepi körmenet
A csengelei templom védőszentje, Szent Imre tiszteletére

november 4-én i,innepi mise volt falunkban.
A kisteleki gyerekek közel fél órás énekkari előadása után

Santa Ferenc polgármester köszöntötte dr. Katona István egri

me gyéspüspököt, akinek Santáné egy virágcsokrot aj ánd ékozott.

A vendég püspök beszédében elmondta, hogy korábbanLacz-
kó Ferenc Domaszéken paptársa volt, és ott annak édesanyja sokat

segített neki. Méltatla a csengelei plébanos érdemeit, kiemelve,

hogy mar a második templomot építtette fel. prédikációjában

megemléke zett Szent Istvánról és Szent Imréről.
Az egyhézi rendezvény végén akőzel300 hívő a templomnál

körmenetet tartott. 
V. J.

(fotó: Molnár Mihály)
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Falrrllázi Ilírpelx
A téli időszámíásra való áltérés miatt változtak a nyitva

tartási időpontok:
Hétíő 09-17 Könyvtár

13-]7 Tánc- és zeneoktatás
18-]9 Női torna
19-21 Asztalitenisz

Kedd ]7-19 Népi tánc
Szerda 09-17 Körtyvtár

l3-17 Tánc- és zeneoktatás
Csütörtök 13-17 Zeneoktatás és szoffézs

19-21 Népdalkör
19-21 Asztalitenisz

Péntek 13-14 Gyógfiorna
]ő,30 - ]8 Judo edzés

Szombat 09-]2 Tánc- és zeneoktatás
A telehén hétfőn, szerdán és pénteken 9-I2 és 13-17 között,

kedden és csütörtökön 13-tó1 17 őtáig íart nyitva. Az igénybe
vehető szolgáIáások arai :

Fekete-fehér fen)rmásolás: '{4 méretnél egyoldalas masolás
10 Ftioldal, kétoldalas 15 Ft/lap; ,A.3 méretnél egyoldalas 20
Ft/oldal, kétoldalas 35 Ft/lap.

Nyomtatás: A4 méretű fekete-fehér csak szöveggel 10

Ft/oldal, képekkel 20 FtJoIdaI; A4 méretű színes csak szöveggel 30
Ft/oldal, kópekkel 7 0 Ftl oldal.

Fax ktildés 100 Ft/oldal, fax fogadás 25 FtJoldal. Számítógép
basznélati dtlaI20 Ft órránként.

Fekete-fehér névjegykártyát 15 Ft/db, színest 20 Ftldb áron
lehet készíttetni.

lnternet 1 órai használata 450 Ft-ba kerül. Szkennelni
oldalanként 50 Ft-ért lehet.

Törköly Ágnes
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Vörös a biliárdbajnok

Vörös Isnán jóték közben
(fotó: Mo|nár Mihály)

A Vénusz presszó október 19-re hirdetett versenyt az asztali
játék szerelmeseinek. Nyolc játékos vetélkedett azelső helyért.

A mérkőzések kora estétől késő éj szak áig tartottak Ej fél utan
már csak hárman voltak versenyben, amikor Müller Gábor kiesett.
ig1 Vörös István és Kun-Szabó Tibor játszotta a döntőt. Kezdetben
Iiun-Szabónak sikerült olyan nagy előnyt elérnie, hogy azellenfele
már-mar a feladáson gondolkozott. Aztafi fordult a kocka és Vörös
szere^e meg a bajnoki címet.

A versenyzőknek és szurkolóknak a hasa nem maradt üresen,

az italokat Horváth Péter pörköltjére fogyaszthatték.
M. M.
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Foci krónika

Kuszi FC az űllési kupagyőztes
Negyedik alkalomma1, okíóber 2}-énrcndezíék meg a üllési

Viktor Kupát kispályás labdarúgóknak, 11 csapat részvételével.
A csengelei Kuszi FC csapata először a Maroslelei Soly-

mokkal mérkőzöttmeg, és nyert2:l arányban. A következő ellenfél
az Ütlési Medvék voltak, akikkel 2:2-es döntetlen eredményt értek
el. A Szegedi Önkorményzatcsapaát 8:0-ra vertiik.

A döntőbe juásért ahazaí Sipos Joker csapatát 0:1-es félidő
után 3:1-re győztük le. A döntőben az Üllési Medvéket 2:0

aránybanvertiik meg, így miénk lett a kupa.
A Kuszi FC összeállítása a következő volt: Bencsik Attila,

Dancsok Csaba, Dancsok Zoltán,PálftLászló, Szabó Béla, Farkas
Zoltán, Mészaros Gábor, Tóth Szabolcs és Kun-Szabó Tibor (csk.).

A Csengelei KSE focicsopomo) )"a*anyri,

2001. október 13. Csengele - Mórahalom II. 1:3 (0:2)
Csengelei gőlszeruő: Kis Zs.
A mórahalmi "tartalékcsapat" megérdemelten vitte el a 3 pontot.
2001. október 2l.Pasztamérges - Csengele 1:1 (1:1)
Csengelei góllövő: Pigniczki T.
A l ót ott ak al apj án gt ő z e l me t é r de m e l t ünk v o lna,

2001. október 27. Csengele - Balástya II. 4:1 (3:0)
Csengelei gőLszerzők: Góra (2), Muhel, Harasái R.
szomszédvár rangadón magabiztos hazai g,,őzelem született.

2001. november 4.Pázsit SE - Csengele 1:3 (0:0)
Csengelei góllövők Góra, Pálfi, Mésztíros.
Ertékes glőzelem született idegenben.

Kun-Szabó Tibor
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M E & t{ \v Ó

A csengelei Általános Iskola és Óvocla szülői szewezete és

diákönkormányzata
2001. december 8-án (szombaton) 18 órai kezdettel

Jótékonysági Mikulás bálat
rendez a F ahhában,ielyre mindenkit szeretettel

várunk!

A műsorban fellépnek:
- Alapfoku Műl,észeti Iskola növendékei

- cseigelei ütőeglüttes és fúvószenekar
- Araiyeső néptánccsoport és citerazenekar

- óyodások
- táncosok és mazsorettek,

A zenétVarga Lász|ő és zenek ara SzolgáItatja.

Belépőjegyek elővótelben kaphatók az iskolában és az ővodában,

A tombola fődíja mountain bike kerékpár,

kérjiik a keclves sztilőker éi váltalkozókat, hogl rendezvényünkhöz

t omb o l at ár gy ak .fe l aj ánI ás áv al - l e h e t ő s é gtikhö z m ér t e n -

ho zz ái árul ni s zív e s ke dj e ne k !

Jó szórakozástkíván a Rendezőség!

* *,F * * * * * {< * )F * *< * * * *< * * {< * * * :{< * * *,< * * * * * * d< i< * * * * * i< * * {< *

xrrirdeúéselx
A csengelei benzinkút nyitva tartási rende: hétköznap 6_30 - 10,30

és t4.30 _ 17.00 között, szombat és vasámap 7.00 _ 10,30 és 14,30 _

17.00 közöt1. 
Forgó Jenő
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Eladó a Május 1 . u.42. szám a|atti ház. Erdeklődni lehet Magony Antalnénál

(Tisza u, 21.) személyesen vagy a 06-'7al2 l 13 951 telefonszámon,

Paprika és paratlicsom kelíeíését, paltínta nevelését váIlalom novemhertű

k ezrlv e. Üv e g hd zb an, mé r n ö ki felügl el ette I !

Ifi. Kormőnyos Súndor
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. 8286 079

Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, betongeren_

da, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb,) is árusítok,

Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt

anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező árak|

Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 1-től13 őráig,

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

8 286 24l ü06-3013228453

Fotó szakúzlet Kisteleken, q posíq mellett!
- Igazolványkép j perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A1 méretben!
_ Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egléb rendenényekJélvétele.
_ Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkereíek nagy választékban

kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.

- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajkepek vásárolhatók!
_ A csengelei templomfelszenteléséről készult video 2000 Ft_ért kapható!

l,,I ac s a Jáno sné fény ké p é sz

Kistelek, Kossuth Lajos u. I6.

8 257 786, este: 329 659 a06-30/2 638 186

A csengelei Polgárór Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenó lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. e-mail: csengele@íieemail.hu

Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Fe]elős szerkesztő: Kontesz Józsefné


