
\. ér-folvam 3. szám 2002. február 1.

100. születésnap

r
A köszöntésről szóló írásunk a ]28. oldalon olvasható!

(fotó: Nacsa Jánosné)
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Arany- és ezüstlakodalmasok
Azokról az 50 és 25 évvel ezelőtti csengelei házasságköté-

sekről emlékezünk meg, melyek jelenleg is fennállnak.

1 9 5 2-ben kötött házasságot:
Ianuár 26-án
Május 3-án
Szeptember 13-án
Október 6-án
November 15-én

December 27-én

l977-ben
Február 19-én
Március 5-én
Áprilís l6-án

Május 7-én

Május 28-án
Július 30-án
Augusztus 27-én
Szeptember 10-én

Szeptember 17-én
Szeptember 25-én
Október 8-án
Olnőber 22-én
November 12-én
November 26-án

Magyar József és Gurdics Etelka
Kujber István és Szűcs Etelka
Gyarmati István és Pigniczki Rozália
Rokolya József és Pigniczki Veronika
Csíkos Antal és Görög Regina
Szatmétri István és Túri Mária
Sisák János és Nagy Ilona
Boda János és Harkai Erzsébet
Paragi János és Yincze Piroska

alapított családot:
Ábel Vince és Mészáros Piroska
Rácz Péter és Horváth Anna
Süli István és Tisóczki Piroska
Márton János és Tún Ilona
Péter-Szabó István és Tanács Juiianna
Pigniczki János és Kuklis l1ona
Jójárt Tibor és Szarka-Kovács Mána
TőthGéza és Kurucsai llona
Tóth Imre és Ludvig Erzsébet
csókási Antal és szikora Erzsébet
Tóth Ferenc és Deák Mária
Virág Sándor és Süli Ida
Papp Illés és Kővágó Franciska
Yincze Pál Péter és Kopasz Erzsébet
szabó Lászlő és czirkó piroska katalin
Magony Antal és Horváth Ilona
Kővágó Pál és FrancziaEva

Grutultílunk a hdzassdgi érfordulőkhoz!
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0.4 gazdajegyző rovata

Információk ő stermelőknek
Őstermel ői igazo|ványok megúj ítása

Az az őstermelő, aki 2001, évben mezőgazdasági termelését
őstermelőként végezte, a 2002, évre csak akkor tekinthető
folyamatosan őstermelőnek, ha az őstermelői igazolványát legké-
sőbb március 20-ig érvényesítteti. Ha ezt elmulasztja, al<kor az
én,ényesítés napjától tekinthető ismét őstermelőnek, Ez vonatkozik
azon őstermelőkre is, akik esetleg a mezőgazdasági termelésre
1-o natko zó an adő számmal rendelkeznek.

Ostermelőkre vonatkozó bevételí határok a 2001. évi
adóbevallásnál

Az őstermelőkre nincs bevételre vonatkozó felső határ.
Yagyis akár milliárdos bevétellel is lehet valaki őstermelő.

Lzt az őstermelőt, akinek bevétele nem haladj a meg a 4
millió forintot, ugy nevezzik, hogy kistermelő. A kistermelő
r-álaszthatottátalányadőzástvagytételesköltségelszámolást.

Ha az őstermelő bevétele nem haladta meg a 250 ezer
forintot, akkor e bevételéből származő jövedelme adómentes,
l,agyis nem kell róla bevallást készíteni,

Ha az őstermelő bevétele meghaladta a 250 ezer forintot,
akkor az APEH felé valamilyen bevallást kell készíteni.

Tételes költségelszámolás mellett ha a bevétele nem haladta
meg a 2 millió forintot és rendelkezlk abevételnek legalább 20 %-
ot kitevő költséget igazolő számlákkal, akkor az őstermelésről be-
vallás helyett adhat egyszenísített bevallást helyettesítő nyilatkoza-
tot. Az egyszenísített nytlatkozatba a bevételt kell beírni és
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nyilatkozni arról, hogy van 20 oÁ-ny költségszámla és nyilatkozni,
hogy nincs jövedelem.

Egyéb esetben tényleges adóbevallással kell őstermelésről
számot adni.

Egészség úgyi hozzáj árulás (EHO) 2001. j anuár 1 -től

Az őstermelőnek, ha jövedelme keletkezik az őstermelésből,
akkor e gé sz s é gü g y ho zzit1 árul ást kel l ftzetní.

Ha i,/ralányadós, akkor az átalányadő 25 oÁ-átkell ilyen címen
megftzetni, mig ha tételes költségelszámoló, akkor a kiszámított
jövedelem II %-át.

Ha tételes költségelszámoló és az őstermelésről nyilatkozattal
számol el, akkor a bevételnek 5 oÁ-a után 15 %o egészségügyl
hozzájárulást kel l ltzetni.

Az egészségügyt hozzáj áruLást negyedévente kell megfizetni
előleg formájíhan a negyedévet követő hónap l2-ig, Elsőként atía a
negyedévre kell megfizetni, amelyik negyedévben túllépte a 250
ezer forintos bevételi határt.

Ha év végére nem lesz annyl jövedelem, mint amennyi a
negyedévekben mutatkozott, akkor a többlet befizetést vissza lehet
igényelni.

Az őstermelőnek az egészségügyi hozzájárulást a mun-
kavégzés jellegétől fi,iggetlenül meg kell ftzetni, Vagyis a
nyugdíjasnak, a GYES-en, GYED-en lévőknek is!

Zöld köny érvényesítés

II. kategóriájú növényvédő szerek használatához szükséges
zöld könyv érvényesítéséhez lehet jelentkezni a falugazdász
fogadóórán, Határidő: 2002, március 20.

Gregus Sándorné
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Mikor van Csengele névnapja?
Az interneten való barangolásom közben akadtam egy írásra,

mely egy amatőr szinjátsző versenyről tudósított. Ebben zsíii-
tagként szerepelt Csiky Csengele.

A magyarországi utónévkönyvből csak a Csenge nevet
ismerttik, a falunkéval azonosat nem.Ezért a Romániai Magyar Szó
című újsághoz fordultam, segítsenek felvenni a kapcsolatot Csíky
Csengelével, nem elírás történt-e.

Hamarosan jött is egy e-mail Balog Lászlőtől, Csíky Csengele
fé{étől, aki olvasta a szomszéd ország lapjáhan megjelent
felhívásomat. Levelében megirta, hogy a házastársa - aki a
csikszeredai Csíki Játékszin szinnúvésze - valóban a Csengele
keresztnevet viseli.

Nemsokara a posta is hozott egy kedves levelet Erdélyből,
melyet megosztok olvasóinkkal :

"A minap egy ismerősömtől kaptam egy Romániai Magyar
Szót, amelyben rövid kérés található az Ón részéről, Csengele
kerestetik címmel.

Jómagam Fejér Csengelle vagyok, a két "l" csak tévedésből
szerepel a nevemben, mindjárt elmesélem részletesebben is, csak
megjegyzem, nekem így jobban is tetszik, mert dallamosabb,

Mielőtt megszülettem, édesapám egy régi (nem szerepel a
kiadási év rajta) magyarországi névmutatóban bukkant rá a névre,
és kikötötte, ha lány lesz, Csengele lesz. Néhány hónap múlva,
mikor a szülészeten be kellett mondani a nevet, nem emlékezett
pontosan, így került a két "l" betű bele.

Tudomás om s zerint, valamint kolozsvári nyelvés zek kutatás ai
nyomán annyit megtudtak a szüleim, hogy az anyakönyvekben, sem
Erdélyben, sem Magyarországon nem szerepel ez a név
keresztnévként. Ezek szerint nagyon valószínű, hogl én vagyok az
utóbbi száz év első Csengelléje. Utánam már jó néhányat
kereszteltek, Magyari Lajos, a költő lánya, valamint kedves
ismerősöm, Csílry Csengele, akit Ön is keres, és még sokan mások.
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Csílry Csengele pillanatnyilag a székelyudvarhelyi színház
színésznője, a szülein keresztül esetleg fel tudom venni vele a
kapcsoIatot.

Most már ennyi bevezető után írhatok talán valamit magam-
ról is. 1969, július 25-én születtem, Gyergyószentmiklóson. Pilla-
natnyilag a helyi Polgármesteri Hivatalnál dolgozom, mint bérel-
számoló. Férjem, Fejér László szintén itt dolgozik, ő a sajtó-
referens. Két kislányunk van, Csengelle 8 éves, valamint Eszter, aki
4 éves.

]987-ben, még Tötgyes Tibor plébánossága idején, o, Úi
Emberben megjelent hír alapján, amiben a harangláb

felszentelés éről tudós ítottak, felvettem a kap cs olatot a pléb ános s al,

hogy megtudjak néhány dolgot a nevem eredetéről. Nagyon kedve-

sen rögtön válaszolt, és meghívott a településre, mely meghívásnak
abban az évben sikerült is eleget tennem, hisz szinte csodával
határos módon kaptam útlevelet (még a Ceauqescu időben volt,

naglon nehezen tudtunk ktilföldre menni). Tehát már jártam
Csengelén, ahol nagyon kedvesenfogadtak, néhány napot töltöttem

a plébánián. Sajnos már a nevekre sem emlékszem, kikkel
találkoztam, annyi új benyomás ért, mindent sajnos nem tudtam

megjegyezni."

Fejér Csengelle és kislánya, Csengelle
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A levél kézhezvétele után telefonon keresztül beszéltem an-
nak írójával. Elmondta, hogy az apja az 7940-es években, egy kato-
likus újság mellékleteként megjelent "Magyar gyermeknek magyar
nevet adj !" című kiadvany névmutatój éhantaláIta a Csengele nevet,
mint keresztnevet. A brossúra a névnapot május 15-re tette.

Tóth Istvánné anyakönyvvezető segítségével sikerült utána-
nézti, hogyan á11 a Csengele utónév helyzete ma. Az anyaköny-
vezhető keresztneveket tartalmaző kiadvány 1999-es kiegészí-
tésében jelent meg újra a Csengele lánynév. Ebben azonban a
névnap más, február 4. és jűIius 24.

Tehát a lényeg: a Csengele név újra anyakönyvezhető| Talán
nem is sokára valamelyik falunkbéli kislány is viselni fogja...

Molnár Mihály

OA legtermékenyebb magyar írő

Látogatőb an Nemere Istvánn ál
II. rész

Községünk sokáig csak annyi irodalmi vonatkozással dicseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészhdzban írta. 2000 nyarán azonban településünk lakója lett
a címben szereplő író, akinek már több mint háromszd.z kötete
jelent meg. Nemere István készségesen adott interjút lapunknak,
m ely et t erj e d elm e m iatt r é s zl et e kb e n k ö zlü n k.

Tudom, hogy nem dohányzik, nem iszik alkoholt. Ezen túl-
menően hogyan őrzi egészségét?
- A sportolás soha nem volt az erősségem. Mióta látom, hogy híres
futballisták, ffi98 mások ötvenvalahány éves korukban szépen el-
múltak, akkor már rájöttem, hogy a sport nem biztos, hogy meg-
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hosszabbítj a az éIetet. A városban nem lehetett, mert az csupa hegy,
de itt biciklizek. Reggel háromnegyed hatkor felkelek, irány az erdő
a kutyákkal. Csinálunk egy kört, visszajövünk, hat órakor, negyed
hétkor nekiülök dolgozni, A reggelit a feleségem odahozza a gép
mellé. Aztán van egy rövid, 15-20 perces ebédszünet, mqd 2-ig,
fél háromig megint munka. Akkor már jönnek a kutyak és néznek
be, hogy sose megyünk sehova? Ekkor van még egy második, 20-
25 perces kör. Futnak egy nagyot, én is járok az erdőben egyet. Ha
jobb az idő, még kimegyek. Fát szedek, tobozt gyújtc;k, majd fat
ftírészelek, vágok. Ez megy olyan másfel, két órán keresztül. Ez a
"sport". Hogy legyen testmozgás, mert az ember 8-9 őrát lehíz a
gép előtt, Nem tudom, hogy kell-e hangsúlyoznom, de - lekopogom
- nem voltam beteg, soha nem voltam kőrházban, nem voltam
orvosi rendelőben, mint beteg. Nem voltam betegszabadságon, Azt,
hogy ki a körzeti orvosom, azt huszon évig csak onnan tudtam,
hogy egy társaságban időnként találkoztam vele, meg ötévenként a
jogosítvány hosszabbíttattam, Itt is bejelentkeztem a Yarga
doktornál, aztán csaő, azőta nem is láttuk egymást, telefonon
beszéltünk ew-szer, Remélem, hogy még egy darabig nem lesz rá
szükségem. Nem operáltak, nem vettek ki semmimet, a fogaimon
kívül nem veszí-tettem el semmimet. Ilyen szempontból azt
hiszem, szerencsés vagyok 57 éves koromra.
ÍLs az egészséges táp|á|kozás?
- Erről a feleségem talán többet tud mondani!
Nemere llona: - Igyekszem nem zsírosat, nem Jűszereset, nem
édeset, semmiféle szélsőségeset főzni, ezt a kórházakban könnyű-
vegyes étrendnek nevezik. Sok zöldséget használok, gyümölcsöt
mindennap fogyasztunk. Ebben minden benne van, azt hiszem.
Inkább pulykahúst, inkább csirkehust, de azt is módjával, Hetente
biztos eszünk hlist, de biztosan nem naponta. Szerencsére nagyon
szereti a párom a főzelél{éléket, tésztafeléket úgyszintén. A
koleszterinre, a vércukorszintre kell ilyen korban figyelni, Nem
használunk cukrot, nem /űszerezzük agyon az ételt. De ezt mi régen
így csináljuk, nem csak a korunk szerint. Ez nekünk olyan
általános, hogy szinte beszélni sem tudok róla.
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Forgassuk vissza az idő kerekét. Meséljen a gyermekkoráról!
- Tulajdonképpen jó gyermekkorom volt, azt hiszem. Ehhez tudni
kell, hogy az egyk nagyszüleim békési sváb parasztok voltak,
akiknek volt 8 vagy 10 gyermekük. Nyolc volt, azt hiszem, és csak
a legkisebb fiút tudták kitaníttatni, mint a mesében. Az volt az
apám, őbelőle orvos lett, még a háboru előtt, alatt. A másik
nagyapám elvett egy falusi asszonf Tihanyban. Nagyapám egy
törvénlelen gyermek volt, Tamásiban született. Egyedül nőtt fel, és

nagy karriert csinált, szállodái voltak Magyarországon a két háboru
között. Egész híres szállodák, mint a pécsi Nádor. Ő bérelte a
várostól. Aztán a Hotel Kikelet. Ott volt ftinn a város felett, most
megint így hívják. Arról film is készült a két háboru között Hotel
Kikelet címmel. Aztán voltak szállodái a Dunántúlon több
városban. Na, ezeket el is vesztette mind 1945 után, Az ő |ényalett
az apám felesége. Én 1944 novemberében születtem, Pécs ostroma
alatt. Apám akkor elment falusi orvosnak, A háboru után Dunán-
túli, Balaton-parti falvakban volt orvos. Ott kezdtem növekedni,
falun éltem sokáig. Aztán 1951-ben elköltöztünk Veszprémbe, ott
jártam végig az iskolákat, gimnáziumot is. Pótérettségíztem. F,zt

szoktam hangsúlyozni, a gyermektaláIkozőn is elmondtam a

tanítóknak, nevelőknek. Negyedik felévben háromból buktam, de
minden jobb gyümölcs különben is ősszel érik, nem májusban.
Emiatt aztánnem is nagyon vettek fel egyetemre. Aztínkinősültem
Lengyelországba, kikOltciztem, ott dolgoztam, munka mellett jártam
egyetemre. Ott nem fejeztem be, csak később itthon. Majd elváltam
és elvettem egy másik lengyel hölgyet. Vele jöttem haza, majdnem
húsz évig éltem itthon. A véletlenek sorozata volt az is, hogy
Esztergomba kerültem, mint ahogy Csengelére is. Akkor munkát
kerestem, most tanyát kerestem. Hazajöttem 6 év után külföldről és

nem volt semmiféle kapcsolatom, Munkám sem volt, semmim sem
volt, Ott ta|áltarn munkát. Rengeteg különböző foglalkozásom volt.
Eznagyképúenhangzlk, de különféle lexikonokban fel van sorolva.
Olyan 16-17 szalméhan nyüzsögtem. Ez nem azt jelenti, hogy
értettem is hozzájuk, csak csináltam. Egészen vad dolgok is voltak
benne, amellett hogy könyvesbolti eladó, meg erdészeti munkás,
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meg gépgyári segédmunkás voltam, meg katona, boncsegéd. Pár
száz embert boncoltam. Aztán odakinn, Lengyelországban könyv-
táLros, idegenvezető, nyelvtanár voltam, majd tolmácskodtam is
diplomaták mellett. Aztán itthon megint könyvtáros, biztosítási
ügl.rrök, négy évig mentőápoló, sajtótitkár, ujságiró, Sok mindent
csinálgattam, aztén így jutottam el odáig, míg az lettem, ami. De
visszatérve a gyermekkoromra, nagyobb részt a Balaton mellett,
Tihanyban telt el a nagyszülőknél. Minden nyaramat 15 éven ke-
resztül ott töltöttem. A Balaton meghatározó élmény volt szá-
momra, ami aztán elő is bukkant ifiúsági regényeimben, a
"Fantasztikus nagynéni"-ben, itt-ott. Nem panaszkodom. Egyedüli
gyermek voltam, Ezmeghatitroző volt, nem voltam nagybarátkoző,
nagyobb társaságban nem szoktam túlságosan j ől étezni magam. De
jó volt, nagyon sokat olvastam, Azt hiszem az olvasástól kezdődött
minden, ez inditott el az irás felé. Aki nem olvas, nem eléggé
olvasott ember, a büdös életben nem fog tudni írni, Ezt mindig
mondom is a gyermektaláIkozőkon. 50-60 gyermek között holt-
biztos, hogy legalább kettő, de lehet, hogy három is már régen
elhatározta, hogy írni fog. Az,hogy ta|áIkoztak egy irőval, ez még
ad nekik egy lendületet. De mindig azt mondom nekik, hogy aki
nem olvas, az ezen a pályán nem tudja megszerezni a szókincset,
megtanulni a különféle "trükköket", hogy mások hogyan írtak,
mit hogyan kell kifejezni. Bn is nagyon sokat olvastam.
Gyakorlatilag sokkal korábban elolvastam minden fontos könyvet,
mint ahogy kellett volna. Három írón nőttem fel akkoriban:
Gárdonyi, Mikszáth és Herczeg Ferenc. Nagyszüleimnek többszáz
könyve volt. Herczeg ma már szinte teljesen ismeretlen. Akkoriban
ő volt a sztár és fel évszízadon keresztül a legnagyobb magyar
írónak tartották. Azt hiszem nem véletlenül. Na szőval ilyeneket,
meg sok más mindent olvastam. Bejártam a féIszígetet, teljesen
megismertem gyerekként, mint a tenyeremet. Néha télen és

tavasszal is voltam ott. Szóval jó volt, ez egy jő gyerekkor volt.
Mi késztette a sok pályamódosításra?
- Sok oka volt ennek. Legelső oka az volt, hogy nem vettek fel az
egyetemre. Többfele okból nem vettek fel. Az egylk a szörnyűséges
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tanuknanyi eredményeim lehettek, de voltak más dolgok is. Ene
maga nem emlékezhet, de származás szerint is osztogattak
pontokat. Akinek fcíorvos volt az apja, az már régen rosszul indult.
\íindeneseke volt egy olyan felvételim - vidéki tarrítóképzőbe
felr,ételiztem -, ahol éppen annyl ponthiányzott, amennyit elvettek
a származásom miatt. Ha nem veszik el, az egész életem másként
alakul, nem kerülök ki Lengyelországba, sok ilyen kört nem
szaladok le, hanem Szombathelyen a tanitőképzőnvégeztem volna,
és ki tudja, mi lettem volna. Lehet, hogy nem is írtam volna. Bár
ebben nem vagyok biztos, mert ez régi elhatározásom volt, Aztán
amikor hazajöttem Lengyelországből, akkor kerestem a helyemet.
Hamar rájöttem arra, hogy amit vá|asztottam, az nem nekem való.
Ilyen volt a biztositási ügynök szerepe. Az nem az én műfajom.
Három hónapig tartott, de az első hónapban rájöttem, hogy én nem
tudok senkit rábeszélni semmire, alTa sem, hogy kössön biztosítást.
Ezt ugy nehezményezték a biztosítónál. Hogy miért? Nekik nem
tetszett, hogy nem tudok rábeszélni senkit. Az egészségügyben
mindig szívesen dolgoztam. A boncolásokat azért hagytam abba,
mert két év után megjött az engedély, hogy kiengednek Lengyel_
országba. Akkor nem úgy ment, mint most, hogy fogja magát az
ember és kimegy. Pláne kinősülni, meg örökre kitelepülni. Mikor
hazajöttem, kóvályogtam, kerestem a megfelelő helyet. Először
lakást. Sokáig albérletekben éltem. Az állások is ilyenek voltak.
Erdekeltek az élet különböző részei. Belekaptam ebbe-abba.
Amikor rájöttem, hogy ez nem jó, nem tetszik, vagy már nem
nekem való. Így voltam amentőzéssel is. I973-től'77-ig, négy évig
mentőztem. Közben megjelent már két könyvem. Akkor arra
gondoltam, hogy a harmadikat nem úgy fogom megvámi, hogy még
mindig cipelem az embereket hordágyon. Bár nagyon sok érdekes
íapasztalatot gffitöttem. Írtam is belőle egy nagy riportot. Nagy
botrányt okozott '77-ben, hogy milyen visszaélések vannak a
mentőknél. Sok mindent megismertem, sok mindent megtudtam.
Aztán a '70-es évek végén elhatároztam, hogy szabadűsző leszek.
Gyakorlatilag ez volt a legerkölcsösebb munkaerkölcs szempont-
jából. Mert a szabadűszőt senki sem fizette, mint más helyeken,
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ahol bement az ember könyökölni, aláirta a jelenléti ívet, Csak azért
fizettek bennünket, amit megírtunk. Olykor még azért sem. Nem
jelent meg, nem lett belőle pénz. Idestova 24 éve szabadtlsző
vagyok, amagam ura. Ami gyakorlatilag aztjelenti, hogy soha nem
dolgoztam annyit, mint amióta amagam ura vagyok.Igazán kell is
hajtanom, meg olyan is vagyok, hogy nem tudok leállni.

kontesz Józsefné

(fol1tatjuk)

OA munka és a jó levegő a hosszú élet titka

Századik születésnap
Községünk életében ritkán előforduló születésnapot ünnepel-

hettünk ez év január 2I-én. A kora délutáni őrában Kulman Lász-
lóné (született Drinóczki Rozál) csengelei lakost köszönthettük
tanyáján 1 00. születésnapj a alkalmából.

Rozál néni családja körében iinnepelt, mint elmondta, va-
sárnap jött össze a család: 6 gyermek, 13 unoka, 30 dédunoka és 4
ükunoka. Kulman néni frissnek, jókedvűnek és fiatalosnak látszott
idős kora ellenére. Szerinte a hosszú élet titka Csengele jó
levegőjében, a munkában, a sok mozgásban rejlik. Régi lakóhe-
lyéről gyalog járt a faluba bármi ügyet intézni. Jelenleg is tesz-vesz,
de már csak könnyebb dolgokatvégez ahíukörul.

A községi önkormányzat és a hivatal dolgozói nevében a
polgármester úrral kivántunk Kulman Lászlőnénak még sok boldog
születésnapot és jó egészséget családja körében.

Tóth Istvánné
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Faluházi hírek
n n n n n i n n n n n n n í n !, i n n i

vidám zenés műsor lesz poór péterrel és Madarúsz
Katulinnul2002. február 8-án (pénteken) 19 őra30

perctől aFaluházban.
Kísér: Auth Ede együttese.

A műsort Harmath Andrea operettprimadonna vezeti.
Belépődíj 500 Ft. Jegyek elővételben a Faluházban és a

Korona sörözőben (Május r. u. 52.) vásárolhatók.

nntnntinnnnnnnnnnn
Nemere István írótól a könyvtár több mint 70 kötetet kapott

ajándékba. Az érdeklődés felkeltése céljából felsorolok néhány
címet: Terrorista akciók I-II.; A szerelem tengere; Szeress
hercegnőm; Szívritmus; Oszama bin Laden; Támadás Amerika
ellen; Gyémántszív; Ferenc József magánélete; Patkányember;
Magányos szív.

A könyvtárba vásárlás útján is kerültek új könyvek, mint
például: Pierre la Mure: Moulin Rouge; Danielle Steel: Ígéret;
Martha Tailor: Fájdalom; Victoria Holt: Az indiai legyező; Wilbur
Smith: A folyó istene, A hetedik tekercs; Evelyn Marsh:
Yágyakozás; Nicole Hol: Danielle Steel; David Bret: Borotvaélen
(Freddy Mercury története), Horst Fischer-Uhlig: Kellemes,
kényelmes otthon, Epítés - bővítés - felújítás.

Könyvet kölcsönözni hétftín és szerdán 9-től 17 óráig lehet.

Törköly Ágnes
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oFoci krónika

Kuszi FC továbbjutott
a majsai tornán

Kiskunmajsán az idei télen is megrendezésre került a
teremlabdarugó toma. Községünket a csengelei focistákból álló
Kuszi FC képviseli.

A december 2-án elkezdődött bajnokságban 25 csapat
vetélkedik egynrással. A Kuszi FC az VC csoportban küzdött a
továbbjutásért. Eredményei a következők:

Toro - Kuszi FC 2:1 (Kuszi FC gólszerzője: Kiszner)
Kötény FC - Kuszi FC 1:5 (Kuszi FC góllövői: Kiszner (3),

Süli (2)

Fatelep SE - Kuszi FC 2:6 (Kuszi FC gólszerzőí:Kíszner (4),

Pálft (2)

Groznij - Kuszi FC 2:6 (Kuszi FC góllövői: Kiszneí (2),

Szabó B.(2), Tóth Sz. (2)
Família BT - Kuszi FC 4:6 (Kuszi FC gőlszerzői: Kiszner (3),

Tóth Sz. (2), Dancsok
Atletico Ma Drill - Kuszi FC 3:7 (Kuszi FC góllövői: Kiszner

(3), Süli L.(2), Pálfi, Mészáros.
Kuszi FC 6 mérkőzésből 5-öt megnyert, 1-et elveszített. 15

ponttal és 32-14 gőlaránnyal a csoportjának első helyezettje lett. Az
Atlatico Ma Drill azonos pontszámot ért €1, de a gyengébb
gólkülönbsége (19-15) miatt csak második lehetett.

A csoport erősségére jellemző, hogy a tavalyi végső II.
belyezett Toro - akitől az e|ső fordulóban kikaptunk - nem jutott
tovább.

A bajnokság február I6-án fejeződik be.

Kun-Szabó Tibor
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1 oÁ-ot a polgárőröknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond

tnindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át a polgárőr mozgalom
támogatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr
s z ol gálatok benzinkölts égének fe dez és ére fordítottuk, Kérj ük, idén
i s nyúj t s anak s e gít s é get a munka fo lyt at ás áh oz !

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: ]8463653-1-06.

Hirdetések
Csengelén az Árpád utca 27. szám alatti htíz eladó. Erdeklődni:
Berényi Tibornál (telefon: 286 330).

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

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, fóliákkal, 3 norton-
kúttal, bekedtett nagy udvarral, sok akác- és eperfával, szőlővel,
gy,rimölcsfákkal eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május 1. u. 8. szém alatt vagy a 286 030 és 06-3012 901 020
telefonszámokon.

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

fürclőszobás családi ház 600 négyszögöles kerttel. Erdektődni tehet
Magony Antalnénál (Tisza u. 2l.) személyesen, vagy a 06-70/2 1 13
951 telefonszámon.

A csengelei benzinkút nyitva 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, paldnta nevelését váIlalom noyembertű
kezdve. Üveghúzban, mérnöki felügyelettel!

Ifi. Kormdnyos Sóndor
Csengele, Felszabadulós u. 2/B. 7286 079

Táp-takarmány kereskedésernben ti,izelő- 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 kiszolg álás, kedv ező árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

E 286 24l d06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a post(l mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gy erm e ks o ro z at, b a ll a g ós, es küv ő J ako d al o m, e gy é b r en d em ény ek felv é t el e.

- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásórolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

B 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 168

A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő 1apja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csopor1 Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség; Csengele, Felszabadulásutca2/A. e-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


