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Nemere az író-olvasó taláIkozón

Cikkünk az 54. oldalon olvasható!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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olvasóinkhoz!
A Csengelei Krónika ez évt számait örömmel fogadták régi és

új olvasóink. A szponzorok (Tóth Tibor, Csókási Zoltán, Baranyi
József és az Alapfokú Művészeti Iskola) jóvoltából az idén még
lesz egy ingyenes kiadásunk, de azt csak azok részére tudjuk
blztositani, akik a jövő évre e|őfizetlk az újságot.

A 2002. évi előftzetési díj 1500 Ft lesz, melyet a következő
helyeken lehet befizetni: Kuklis András Mini ABC-je (Május 1, u.

21,), Erdősarki bolt, Novák Imréné vegyesboltja (Felszabadulás u.

18.) és Korona söröző (Május I. u. 52.).

Tehát ha korábban beftzetijövő évi előf,rzetési díját, biztosan
megkapja azidei számokat is!

Szerkesztőség

ONagy Bandó emlékezik II. rész

"HihetetIen szép emlékek
jönnek visszd..."

Közel 3 éve a Csengelei Krónika részére levélinterjút készítettem
Nagy Bandó Andrással a községünkhöz fűződő emlékeiről. Az
ideí nőnapi bálon módomban állt személyesen beszélgetni a
népszerű humoristdval, Az interjú közlését csak az öndlló Csenge-
Iei Krónika újraindulása tette lehetővé.

Műsora mindig meghatározott keretek között zajlik, vagy
rögtönöz is közben?
- Rögtönzés inkább úgy történik, hogy ha ott éppen eszembe jut
valami, akkor azt beleröglönzöm. De alapvetően van egy elképze-
lésem, hogy mit fogok megcsinálni. E között már lehet kacsázni,
hogy a közönség úgy vevő-e rá, ahogy gondoltam,vagy hanem
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ve\,ő, akkor merre menjek. Mert ha valamit nem szeretnek, azt a
vonalat hiába erőltetem. Azt kell elérni, hogy soha nem szabad
vesztesként lej önni a szinp adr ől.
Ószintesége, szókimondása miatt érték-e atrocitások?
- Amiatt soha nem. A rendszerváltás után néha volt olyan. Ha
például elmondtam a véleményem az Antall-kormány bizonyos
dolgairól - fiiggetlenül attől, hogy Antall Józsefet tiszteltem,
fliggetlenül attól, hogy én az egész rendszerváltást imádtam, hogy
megtörtént, tehát ez egyszerűen kellett -, de azért a véleményemet
nem szabad, hogy elhallgassam. Emiatt néha úgy ért sző, hogy mi
s,an, átálltál, szoci lettél, meg ilyenek. Az ember nem igazán áI1 át
sehová. Ami bennem baloldali érzelem, az a\<kor is baloldali volt,
amikor utáltam az úgynevezett baloldalt. Hát hol volt itt baloldal,
amikor egypárt-rendszer volt! Tehát azzal, hogy egypártrendszer
lett, megszűnt az ugynevezett szoci baloldal. Ez egy ámokfutás volt
részükről. Azt viszont, hogy differenciálás nélkül minden volt
szocialistára azt mondják, hogy gazember, azt meg én kérem ki
magamnak. Mert nagyon jól tudom, hogy hány olyan jó embenel
taláIkoztam, aki nem tudott szintén mást tenni, ebben a rendszerben
volt vezető, ebben kellett neki dönteni, igazgatni, akármit csinálni,
de jól csinálta. Magyarán ha jó ember volt, kit érdekel, hogy
mellette még szoci volt. Honnan tudta az az ember, hogy az ő élete
rámegy arra,hogy most itt szocialízmus van, yagy az utolsó 10 évét
úgy élheti le, hogy nem. Ezeket a fölösleges bántásokat utálom én
és ezért nem szeretem a Torgyán-vonalat. Mert ő azt a látszatot
kelti, mintha mekkora hazaft lerure és nála jobban csak a Rákosiék
loptak. Hát emiatt sem fog érni atrocitás...
Hagyott-e már félbe előadást?
- Nem, inkább rátettem még, ha ugy éreztem, hogy nagyon rosszul
áll a széna. Akkor elmegyek másfelé, félbe nem szabad hagyni. A
Kész átverés show volt, amikor már felbehagytam volna, amikor a
Borosék megszivattak. De mire félbehaglam volna, addigra
bejöttek. Egyszerhag5rtam félbe - a könyvemben írtam erről -, ami-
kor a Képzőmúvészeti Főiskola gőlyabáljában léptem fel és ilyen
lilagőzös lánykák és fiúk nézegettek mosoly nélkül. Ha az előbb
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felléptem a Tsz Akadémián Pesten, fenn a Normafánál, ahol vet-
ték a lapot, és értelmes emberek jöttek vidékről, lgyanazt a műsort
adom el itt, akkor ezekmit fifikáznak. És otthaglam őket, a gázsit
sem vettem fel és eltűztem.
Volt-e olyan eseto amikor utólag elgondolkozott: hoppá, ezt
talán nem kellett volna mondani, mert megüthetem a bokámat?
- Olyan nem. Olyan volt, hogy valakinek inkább lelkébe gázolt egy-
egy mondat, amiről én nem tudhattam. Nem akarom hosszan
magyarázni: van olyan poén, ami azol<nál, akik együtt élnek, ferj-
feleség, röhögést hoz. De volt egy barátom - a székkutasi kultúr-
igazgatő -, nem tudtam, hogy szegény egy éwel előtte vesztette el a
feleségét. Nála az egy tiszta őrületet hozott, kisétált a teremből,
elkezdett sírni. Ilyen megtörténhet, de eztmegnem tudja az ember.
Altalában azok nem járnak kabarét nézni, akiknél éppen nemrég
volt gyász, vagy bármi. Éppen azért, hogy ne legyenek soha kitéve
annak, ami a fiilüknek nem jó. Amikor meg egy bizonyos idő után
vannak, akkor meg már képesek nevetni. Van ennek egy határideje,
aztántttl lehet rajta lépni,
Van példaképe?
- Hát a Nagy Bandó. Az az egy. Ha én most példaképet választok,
akkor azt va|ősitom meg belőlem. En meg azt mondtam, hogy én
kitűzöm magamnak, hogy milyen akarok lenni, és azt betartom,
Tehát valő igaz, hogy a példakép az avalaki, akivé válni szeretnék.
Számon tartja, hogy hány településen járt eddig?
- Hát az a Torgyán dolga, En nem számolom, de mondjuk így, az
országnak kevés olyan szeglete van, ahol nem léptem fel, de
nagyon sok olyan falu van, ahol még nem láttak élőben. Ez nylván
összeíiigg azzal, hogy kicsi falvak, nem bírnak rendezvényt
szewezni, költségvetésükből nem futja. De sok olyan helyre
eljutottam már, ahol ha többször nem is, de egyszer felléptem. A
városok persze többször ismétlődnek, és azt pontosan nem tudom,
ha mondjuk elmegyek Mosonmagyarővána, akkor a környék hány
településéről vannak ott a műsoromon, mert nem csak a városból
jönnek, hanem a környékből is. A vonzáskörzetet figyelembe véve
sok-sok település beleeshetett.
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}Iennyi volt a legtöbb és a legkevesebb néző?
- A legkevesebb néző 8 ftí volt. Ez kétszer történt meg. Egyszer
Zalában, akkor még a kezdet kezdetén voltam. Egyszer később
Békés megyében valahol csak nyolc nyolcadikos gyerek jött el. A
könptárban ültünk, de velük is elbeszélgettem. Nem adtam
műsort, hanem másfél, két őrán keresztül az élet dolgairól
beszélgettünk. Rávezettem őket, hogyan készül a humor, hogyan
lehet ezzel előbbre jutni, hogy lehet kicsiszolgatni, és a többi. A
legtöbb élőben 15-20 ezer ember lehetett aváci búcsúban. Ha zárt
termet nézijttk, akkor 2600 többször is az Erkel Szinháaban, vagy
háromezres sportcsarnok volt Békéscsabán. A több ezer ember sem
gond, de mindig nehezebb összefogni őket. Mert én mindig
magamhoz akarom láncolni a közönséget. Másképp nincs előadás.
Ha valakire ráoltják a villanyt, az attől kezdve beszél, de soha nem
látja, hogy kinek. Emberek, itt vagyok, jzé, izé.,. Ez nekem nem
megy, mindig így ahogy vagyunk, világos fenyben, hogy lássuk
egymást, mert mi egymással beszélgetünk, bár csak én szólalok
meg. Enől a könyvemben nagyon hosszan írok. Láttam a termet,
ennyi embert is nehéz összefogni, de ha a figyelmük megvan, akkor
könnftenek a dolgomon, mert azzal nem kell küzdenem, hogy a
figyelmüket megnyerjem. Szerintem azért vannak együtt, mert
figyelni akarnak. A nőnap az alkalom, a műsorra pedig kíváncsiak.
Most hatványozottan ők is, mint én is.
Van-e különbség a fővárosi és vidéki közönség reakcióiban?
- Nem lehet tudni. A ftíváros is teli lehet olyan emberekkel, akik
vidékről mentek, vagy éppen nem annyira vannak otthon egy-egy
témában. Ha azt mondom, hogy például most elmegyek Nlregy-
házára, amit degradálnak, de oda a város értelmiségi rétege jön el
meghallgatni, és Pesten ftillépek egy olyan helyen, ahol egy
lepusztult vállalat fizlkai munkás rétege van meghívya az előadá-
soíftra, akkor a vidéki lesz a jobb, tök mindegy hogy hol van
rendezve. Tehát nem azonmúlik, hogy hol van, hanem hogy az, aki
beül, mennyire kíváncsi, mennyire szeret, mennyire veszi a poént,
van-e hlmorérzéke, értelmes ember-e, vagy se. Kész!



(fotó: Nacsa Jónosné)

Volt-e olyan ember, aki a barátjának vallotta magá| de kide-
rült, hory csak az ön népszerűségének árnyékában szeretett

sütkérezni?
- Egy-kettő volt, de azak el is csorogtak mellőlem. Nem volt
jel7emző. Abarátságok java része kialakult még az lfiabb évek alatt,

ffileg ciülek között. A kol1égakra eZ fleínjellemző, mert ott össze_

jöttünk, úgy ahogy vagyunk, ott nem kellett ilyennek történnie.

Később volt egy_kettő, aki tényleg csak úgy hozzám dörgölődzött.

De én nem szeretem az l7ye| artán meg ő is észreveszi,hogy le kell
pattanni, és artán el is tűnt.

Nehéz az íly et kiszűrni?
- Nenr, magátőI lerendeződik. Nem szoktam ennek sem nagy

feneket kerekíteni. Egy ideig tűröm, aztánekerilgetjük egymást.

Lenne-e újra polgármester?
_ Nem hiszem, és nem is akartam én akkor sem lenni. Volt aki most

azt mondta, hogy nyugdíjba megy a polgármester, miért nem

vállalom el most. Akkor is reálisan mértem fel, amikor nem akar-

tam lenni, csak beleerőltettek. Most is reálisan mérem fel, hogy
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bennem van még 10, legalább 10 megíratlan könyv, egy csomó
megfestetlen kép, egy csomó megfaragatlan szobor. Akkor minek
foglalkozzak én olyasmivel, ami olyanok által is elvégezhető, akik
kel,esebbre, de erre nagyon képesek.
A hajléktalanokért folytatott kampánya miért maradt abba?
- Nem kampány volt. Inkább volt olyan harom hónap, amíg megtet-
tem, amit egy embernek meg lehet, vagy mondjuk meg kell tenni. A
három hónap alatt csak velük éltem, utána lezártam, befejeztem,
kész. A szamaritántls esete: fölszedjük azt, aki azuton van, bevisz-
szük a fogadóba, elhelyeztetjtik, gondoztaduk, pénzt is hagyunk rá,
azíán elmegyünk. A többi már nem ránktartozik.
Hány könyve jelent meg eddig?
- Volt az Űton-utfélen-nek egy első, vékony kiadása. Utána jött a
Vészfek című könyv, illetve ezelőtt volt még aBevezetés című két
kötetes csak az írásaimmal, Aztán jött a Vészfék a fejbedobott
kisíiúról. Ezután következett a Családi szókincstár, majd azÚton-
útfélen. Es most jön majd a "Könyv azoknak, akik utálnak olvasni"
című kötetem.
A Vészfék utószavában olvasható, hogy a család megsegítésére
jelent meg. Segített?
- Így is történt. A családon segített. Csak most tudtam meg, azEva
mama, a nagymama írt nekem - aki a gyereket vitte akkor éppen
magával -, hogy tisztára megbolondult az apa és az anya, Mar nem
a sző szotos órtelmében, hanem őt kiáltják ki gyermekgyilkosnak.
Holott semmi mást nem csinált, imádta az mokáját, Véletlenül az ő
ölében ült, amikor fejbenyomták. Ezt nem lehet egy nag},Tnamára
rákenni. Ő a legszerencsétlenebb ebben a dologban. Ő látta a
halálát, ő tudta, hogy mi történt vagy mi nem történt. És a gyerekei
őt ítélik el. Az a baj, hogy korlátozott agyu a gyereknek az anyla is,
az apja is. Egy kicsit buta család gyerekéről van szó. Nem tudták
ezt tolerálni,
Mit szóIt a lánya pályaválasztásához?
- Semmi különöset. Ha jól érzimagát benne, akkor ezígy van jól.
És mivel látom, hogy szeretik őt, azt ís látom, hogy a tehetségét ki
rudjabontani.Ezigy van helyén.Haazt látnárn, hogy nem tehet-
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séges, de erőlködik - de ezt ő nemis csinálná -, akkor lebeszélném
róh. Így viszont örülök, hogy így van.
Tényleg gratulálok hozzá! Nekem jobban tetszik így, mint a
Besenyő családban.
- Imádni valő igy, kedves jelenség. Látom, hogy mindenki örömmel
fo gadj a, nagyon szeretik.
Mennyire kritikus Natáliával szemben!
- Mind a ketten, oda-vissza kritikusak vagyunk. Elmondjuk a véle-
ményünket, ha valami nem úgy ment, akkor is, Ha valamit
észreveszünk, figyelmeztetjik a másikat. Schumann-nak van egy
mondása, hogy a tehetséges emberrel szemben nem kell udvarias-
kodni. Ez így van nálunk is. Aki tehetséges, az tűi. a kritikát, mert
tudja, hogy nem azértmondják, hogy rossz, hanem azért,hogy azon
is javítson.
A művészvilágban, ha a gyermek a szülő nyomdokaiba lép,
óhatatlanul összehasonlítják őket. Nem fét, hogy Natáliával is
ez történik, és emiatt csalódások érik?
- Nem, nem. Mivel ő külön megcsinálta az életét ennek semmi
veszélye sincs. Ő cinmagában lett olyan, amilyen, attól fiiggetlenül,
hogy tudták volna, hogy a lányom. Fölépítette magát úgy ebben a
világban, hogy nincs is mód hasonlítgatni. En írok és előadok, ő
énekel, szerepel, de tök más. Ez olyan, mintha össze kéne
hasonlítani a Ki mit tud-ban a tűznyelőt vagy a népi táncost. Vagy
az egyensúlyoző művészt egy harmonikással.
Ha újra kezdhetné, hogyan alakulna az élete, mit csinálna
másképp?
- Semmit nem csinálnék másképp, biztos így csinálnám. Ha
vgyanez az életem lenne és ugyanén lennék az avalaki.
Mi az, ami kimaradt az életéből és már nem pótolható?
- Mondjuk, ha még sziletett volna egy fiú gyerekünk. Nem azt
mondom, hogy már nem pótolható, én még pótolhatnám, de a
nejem már nem. Egy fiú gyermek jól jött volna, de nem sírok
miatta, mert magunkhoz vettünk két srácot, akikkel kialakult egy
apa-fiú kapcsolat. Így is teljes az élet, s ha csak a Natáliát nézzik,
akkor is.
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Hogy érzi, most van a csúcson, vagy szeretne még többet elérni?
Gondolt-e már a visszavonulásra?
- A könlvem, az Úton-útfélen utal erre. En a csúcsot úgy képzelem
el, hogy filfelé megy az ember és egy hosszú fennsíkon megy
végrg. Mindig ott van ftint. Néha lejt egy kicsit, néha emelkedik, de
a fennsíkon van. Az nagyon rossz, ha valaki felrohan a csúcsra, és a
másik oldalon mar jön is le. Azt soha nem szabad elhinni, hogy
most vagyok a csúcson. Voltak periódusok, amikor kiváltképp
rólam szőlt a humor, én voltam az egyk legnépszeníbb, én futottam
a legjobban. Most azt mondom, hogy egy állandóság vagyok már az
utóbbi 20 évben, Ez a hűsz év az én fennsíko-. Úgy gondolom,
hogy nem romlottam, mint előadó javultam, emberként maradtam
tisztességes, előadóként igyekvő, alázatos. Ennél többet most nem
lehet csinálni.
Miként képzeli el a nyugdíjas éveit?
- Ezt el sem tudom képzelni. Valószínűleg mindig egy gyerekként
aktív öreg leszek. Aki könyveket ír, fatag, fest, fotózik, edz, fut,
úszik. Ameddig ezt bírom. Nincs olyan, hogy üldögélek kint
és nézegetem a napot. De néha most is megteszem, hogy üldögélek
és nézek bele a világba.
szeretne már unokát?
- Az jő lenne persze, hogy ő is hadd ismerhessen meg engem, tudja,
hogy ki volt a nagyapja és én is tudjam, hogy ki |esz az unokám.
Akiben én tovább élek egy kicsit, akiben a lányom tovább él,
magyarán az a száI, az avonal látszódjon.
Van-e olyan kérdés, amire szívesen válaszolt volna, de eddig
még egyetlen riporternek sem jutott eszébe feltenni?
- En tulajdonképpen nem tennék fel olyan kérdést, hogy ezt még
megválaszolnám. Vannak olyan dolgok, amire kifejezetten nem
kíváncsi az olvaső sem, éppen ezért nem kérdezi meg az újságíró
se. Az ember, amikor vége egy interjúnak, na jő, ha ennyi kérdés
volt, akkor ennyire adtarn választ, Mindig ngye az, hogy ''Mire
készül most?", Akkor legyen ilyen poénosan. Én arra készülök,
hogy mindjárt elmegyek enni,,.

kontesz Józsefné
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25 éve együtt
A Csengelei Krónika örömmel ad helyet a falunkban történt

kiemelkedő családi eseményeknek. Legutóbb a Tóth családtól
érkezetthír,

Tóth Mihály és Meszes Mária 1976. november I3-án,
Balástyán kötött híaasságot A negyedszázados évforduló alkal-
mából ugyan nem rendeztek ezüstlakodalmat, viszont "szűk"
családi körben (27-en voltak) emlékeztek meg az együtt töltött
évekről, A rokonságon kívül két lányuk és egy pici unokájuk is
köszöntötte őket.

Gratulálunk az év fordulóhoz !

M.M

(fotó: Nacsa Jánosné)
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OA falugazdász rovata

Jövedéki adó visszaigénylés
A 21611997. (XL 1.) Korm. száma rendelet szeint a mező-

gazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatédtése
bevallás kitöltésével, az aláhbi feltételek megléte esetén kérhető a
\,?oP-tő1;

- érvényesített őstermelői igazolvény, yagy vállalkozói
igazolvány,

- FM regisztráciő igénylésének termelői péIdánya,
- FM regisztrációs száma200I. évben,
- ft i ldhaszn áIati lap (Fö ldhiv at altó l vi s sz aé rkez ett korább an),
- adóazonosítójel,
- szemólyi igazolvány szám,
- pénzforgalmi jelzőszám, azaz bankszámla szám,
- gázolaj számlák, illetve szolgáltatásról számlák.
A bevallás C, C, D, E, F részéhez tartoző rovatokat a

r-isszaigénylőnek pontosan és hiánytalanul kell kitöltenie,
A bevallás számítási, elírási hiba miatt a feldolgozás csak a

javítási időpont után (így a beadási időpontot íjra állapitja meg a

\?OP) lehetséges.
Művelési ágartként, műveletenként, fajtakódonként és

bevallási időszakonként a visszaigénylési alap figyelembevételével
kell megáll apitani, amelyre a v ísszaftzetési j o go sultság vonatkozik.

A bevallást amezőgazdasági termelő a munkafázis elvégzését
követő hónap 15-től nyújthatja be.

A bevalláshoz csatolni kell a gázolq vásárlásáről, vagy a gépi
bérmunka-szolgálatatás igénybevételéről a jogosult nevére szóló
számlát, továbbá a mezőgazdasági termelőnek a ftjldművelésügyi
hivatal (értsd: falugazdász) igazolását a ftgyelembe vehető terület
nagyságáról, a munka elvégzéséről, illetve szarvasmarha esetén a
tehénlétszámról.

A gázolaj jövedéki adó visszatédtési mértéke a jövedéki adó
80 %-a, azaz 64,16 Ft a 2001. évben.
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Lej árt ahatáridő
200l. november 30-án lejárt a határideje az FM regisztráciő,

a ftildalapú támogatás, a gépvásárlási támogatás ngllntézésének az
FM Hivatalnál és az APEH-nél is. Aki csak az FM-igazolást
szerezte meg és még nem továbbította az APEH-hoz, így azt már
nem lehet visszaigényelni.

Gregus Sándomé

Yáltozások a fogorvosi elIátásban
200I. november lz-től hatáIyba lépett változások szerint az

ingyenes fogtömés, gyökértömés azokat illeti meg, akik évente egy
alkalommal részt vesznek fogászati szűrővizsgálaton, és területi
ellátási kötelezettséggel rendelkeznek. 18 éves korig a szűrővizs-
gálat évente kétszeri alkalmat jelent,

A Társadalombiztosítő támogatja a betegek számára a fogkő
eltávolítását is. lngyenes tömés cserére az jogosult, akinek régi
tömési funkciói képtelenek, vagyis letört, nem zár, repedezett.

A fogpótlások díjtételeiben a törvény nem hozott váItozást.
Erdeklődő kérdéseikre a rendelőben szívesen válaszolunk.

Dr. Balikó Katalin

Megszűnt az ügyelet
A Csengelei Krónika előző számában számoltunk be arról,

hogy szeptembertől fogorvosi ügyelet működik községünkben.
Időközben kiderült, hogy jogi problémák miatt dr. Yarga

Szabolcs nem tarthat készenlétet, igy a fogászati problémákkal
ezentűl a kisteleki ügyelethez kell fordulni a betegeknek.
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Tóth-cég Belgrádban
A Csengelei Krónika régi olvasói megszokhatták, hogy

rendszeresen hírt adtunk hely vállalkozónk, Tóth Tibor idegenbeli
szerepléseiről,

A gépgyártő legutóbb Jugoszláviába vitte ki számítőgép
l-ezérlésű marógépét egy nemzetközi kiállitásra, ahová a szerb
ELROTECHNO céghivta meg, felajánlva az ő standját. A magyar
r állalkozóknak a szerbiai viszonyokkal szembeni fenntartását jelzi,
hogy egyedül Tóth Tibor képviselte Magyarországot. A csengelei
i,állalkozásről az ottani országos gazdasági lap is megemlékezett.

Ahazai és nemzetközi viszonylatban is olcsónak számító, de
csúcstechnológiát jelentő, működés közben bemutatott berende-
zéssel nagy sikert aratott, Volt olyan szerb érdeklődő, aki már ott
helyben megvásárolta volna.

A nem kevés pénzbe került bemutató költségei bizonyára
megtérülnek, hiszen azőta már kilencen érdeklődtek a vásárlási
1ehetőségekrő1.



54

lró-olvasó taIálkozó volt a
Faluházban

200L november I9-én délután végre megvalósulhatott egy
régőta tewezett taláIkoző Nemere István és iskolánk tanulói között.
A rendezvényen több mint 60 gyerek és 4 pedagógus vett részt.

A talá|kozőn az irő röviden véaolta az írás és a könyv útját,
mqd az olvasásról, annak fontosságáról beszélt a gyerekeknek.
Aktuális az olvasás szerepéről beszélni napjainkban, hiszen
gyermekeink közül egyre kevesebben élnek azzal a nagyszerű
lehetőséggel, amit az olvasás öröme tud nyújtani. Az író hang-
súlyozta az olvasás előnyeit, amelyek a későbbiekben a pá-
Iyavá|asztáshoz, az önálló boldoguláshoz is előnl biztosítanak a
megszerezhető művelts é g, gazdagabb szókinc s elérés e révén.

A találkoző második harmadában az irő egy kitalált
fantasztikus történetet mutatott be, amelynek cselekményébe
bevonta az eg;.,re aktívabban közreműködő gyerekeket is. Egy kicsit
minden gyermek a világűr meghódítój ának képzelhette magát, s a
képzeletbeli utazás végére már minden gyermek fantíniáját meg-
mozgatta az író szuggesztiv erejű, humorral is físzerezett
előadásmódja,

Az újdonsült "űrlovagok" ezek után a Földre érkezve végre
kielégíthették természetes kíváncsiságukat, és kérdésekkel ostro-
molták az irőt. Nemere István a rendezvény zárőaktusaként dedi-
kálta a gyerekek könyveit, és autogramokat osztogatott.

Utólag is köszönjük neki, hogy elfogadta meghívásunkat, és
segített közelebb vinni a gyerekeket a könyvek és az irodalom
vllágához. Nagy örömömre szolgáI, hogy a településünkre költözött
író jelenlétével felkeltette az érdeklődést önmaga és művei iránt,
ezzel esé|7fr. adva az olvasási szokások javulásához is, ami a XXI.
század virtuáli s v 1lágáb an s aj no s vi s szaszorulób an van.

Lantosné Horváth Irén
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Területi mesemondó verseny
Már hagyomány, hogy a csengelei Általános Iskola rend,ezi a

tenileti mesemondó versenyt. Erre a nagyszabású rendezvényre
minden iskola korcsoportonként 2-2 versenyzőt küldhet el.

Az idei versenyre is nagyon készültünk. A Faluházban
ig,vekeztünk barátságos kömyezetet varázsolní az ősz terméseivel a
mesemondők számára.

A versenyen képviseltette magát a dóci, a baksi, apusztaszei,
a kisteleki Petőfi Sándor és tr. Rákóczi Ferenc és a csengelei ál-
talános iskola. zsűrielnöknek Bitó Józsefiré Márti nénit kértük fel.

Nagyon sok szép mesét hallottunk igényes, szinvonalas elő-
adásokban. A győztesek oklevelet és könyvet kaptak jutalomként, a
résztvevők emléklapot. Számunkra is kedvezően ért véget, hiszen
iskolánk 2. osztályos tanulója, Kurucz Katalin korcsoportjában
masodik lett. Igy ő is képviselheti ezt a teri|etet a szentesi megyei
mesemondó versenyen.

Köszönjük az iskoláknak, hogy eljöttek bozzétnk és
szeretnénk egy év múlva is mi otthont adni a területi mesemondó
r ersenl.nek.

szűcs Erzsébet

um
"Csengelei vadászat

\lasárnap folyt le a csengelei vadászat, melyen Kállay Albert
ftiispán társaságában több meghívott vendég vett részt. A társaság
kedvező eredménnyel tartotta megaz idei vadászatát, amennyben 1

róka is esett áldozatul. A zsátrnány I27 nyul,16 kakas fácán (a
tytikokat ezuttal nem bántották), 2 fogoly." (Az írás a Szegedi
Hiradó ]896. november l ]-i számában jelent meg)

]-vcr
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Jön a PHARE-miniszter
Csengelére

Lakossági fórumot rendeznek 200I. december 3-án (hétfőn)
18 órakor a csengelei Falllházban.

Meghívott vendég lesz dr. Boros Imre PHARE-miniszter és
Tasnádi Gábor, a Csongrád megyei FVM Hivatal vezetője,

A tervezett témák:
t.; Útepitesek és fejlesztések a térségben.
2. ) A szövetkezeti üzletrészekről.
3.) A nemzeti ftildalapról.
4,) Az országgyűlésí v álasztásokról.
A szervezők mindenkit szeretettel vámak.

Foci krónika

szezonzárás
A Zákány sz ék elleni mérkőzést követő en a F aluházban került

sor az őszi szezont értékelő gyűlésre.
A CSKSE focistái a 6. helyen végeztek. Hét győzelmet

arattak, 5 vereséget szenvedtek és három döntetlen született. Az
eredmények alapján összesen 24 pontot gffitöttek.

A céIkitíizés az első 5 közéjutás volt, ami nem sikerült eddig,
de a tavaszi szezonban még van rá esély. Gyengébb teljesítményt
nyújtott a védelem és a kapus, aközéppálya és a csatársor elfo-
gadható eredményt produkált.

Az egyéni értékelés során Kis Zsolt és Góra Gábor lettek a
gólkirályok, ők 8-8 alkalommal lőtték a labdát a hálóba. A
legszorgalmasabbnak is az egyik gólkirály, Kis Zsolt bizonyult.
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.{ legobb játékos cím Pálfi Lászlőé lett.
" le ggyengébb láncszem", B enc sik Attila részesült.

A jó hangulatll szezonzátót Szabó Péter
szponzorálta.

Citromdíjban a

kisteleki játékos

Az őszi szezonzáró díjazottjai
(fotó: Molnár Müály)

A Csengelei KSE focicsapatának eredményei:

2001. november 10. IKV-Alsóváros - Csengele 4:2 (1:1)
Csengelei gőIszerzők: Kis Zs., Góra.
Egyenlő csapatlétszámnál még mi vezettünk. Túri kiállítása (46.')
és Bencsik kapus indiszponáltsága eldöntötte a mérkőzést.

2001. november 17. Csengele - Zákányszék 3:2 (2:2)
Csengelei góllövők: Kis Zs. (2), Muhel.
,4 könnyűnek ígérkező mérkőzést kapusunk gólképessége tette
izgalmassá.

Kun-Szabó Tibor
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* * J< * * * {< * * * r< * * t * {< r< * * {< r< * * * * * * * {< * * * r< * r< {< {< * r< * * {< * * * *

M E G H Í V Ó
A csengelei Általános Iskola és Óvoda
szülői szerv ezete és diákönk ormányzata

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

Mikulás bált
rendez aFaluházban, melyre mindenkit szeretettel vár!

A műsorban fellépnek:
- Alapfoku Művészeti Iskola növendékei
- Csengelei ütőeglüttes és fuvószenekar
- Aranyes ő néptánccs oport
- citerazenekar
- Rényi János (szintetizátor)
- nagycsoportos óvodások
- táncosok és mazsorettek.

A zenét Y arga Lászlő és zenek ara szolgáltatja.
Belépőjegyekára 500 Ft, tombolajegyekára 100 Ft, melyek

elővételben kaphatók az iskolában és az óvodában.

A tombolafődtla mountain bike kerékpár.
Kérjük a kedves szülőket és vállalkozókrlt, hogy rendezvényünkhöz

tomb olatárgyak felaj ánlás ával - l ehetős é gükhöz mérten -
h ozz áj árulni s zív es ke dj en ek !

Jó szórakozístkíván a Rendezőség!

* x< r< {< r< * * * * * {< * {< * * * * * * * * r< {< * * * * {< * {< * {< * * r< * * * * * * * {< * * *
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Hirdetni szándékozók

íisyelmébe!
A Csengelei Krónikában a lakossági hirdetéseket (ingatlanok,

ingóságok adásvétele, stb.) csak előfizetők részére jelentetjük meg

ingyenesen. Yáltalkozói hirdetésnél ] oldalig 1000 Ft-ot, fél oldalig
500 Ft-ot kérünk a Polgárőrség támogatására befizetni. Az ujságba

szánt anyagokat a Korona sörözőben (Május 1. u, 52.) lehet leadni-

Hirdetések

Eladó 12 hold szántóföld egyben a faluhoz 1 km-re. Erdekődni
lehet Baranyi Józsefnél (telefon: 06-30/3 228 453).

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, foliákkal, 3 norton-

kúttal, bekerített nagy udvarral, sok akác- és eperfával, szőlővel,
gyümölcsfákkal eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május 1. u. 8. szám alatt, vagy a 286 030 és 06-3012 901 020 tele-

fonszámokon.

Eladó a Május 1. utca 42. szám alatti 3 szobás, gázJűtéses,

fiirdőszobás családi ház 600 négyszögöles kerttel, Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál (Tisza u. 21.) személyesen, vagy a 06-70/2 1 13

95l telefonszámon.

A csengelei benzinkút nPtva tartási rendje: hétköznap 6.30 - 10.30

és 14.30 - 17.00 között, szombat és vasámap 7.00 - 10.30 és 14.30 -

17.00 között.
Forgó Jenő
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Paprika és paradicsom keltetését, palánta nevelését vóllalom novembertű
kezdve. Üveghőzban, mérnöki felügyelettel!

Ift. Kormdnyos Sándor
Csengele, Felszubadulás u. 2/B. Z286 079

Táp-takarmárty kereskedésemben fuzelő- 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 7 -tőI13 óráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. l.
8 286 241 d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, eskiivő-lakodalom, egyéb rendezvényekfelvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagl választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás,
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olaj képek vásárolhatók !

- A csengelei templomfelszenteléséről készült video 2000 Ft-ért kapható!

N acs a J áno sné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

B 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 18ó

A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. e-mail: csengele@freemail.hu

Felelős szerkesztő: kontesz JózsefnéAlapító szerkesztő: Molnár Mihály


