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Lantosné tanítványa
munkájáva!
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Afélévi vizsgáról szóló írásunk a l34. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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Művészeti iskolások félévi
bemutatója

A csengelei Alapfokú Művészeti Iskola diakjainak felévi
vizsgaelőadására janufu 24-én került sor a Faluháuban. Czirokné
krizsán zsuzsa bevezető beszédében elmondta, hogy valós zínűleg
a jő időjárás miatt ülnek kevesebben a nézők soraiban. A zenész
tanulókat év közben is láthatták az érdeklődők, a színjátszóknak
viszont csak a felévi és éwégi bemutatókon van lehetőségük
szerepelni.

Első .fellépőként Hell Rudolf három magyar népdalt adott elő
furulyan. Őt Muhel Kata követte, a Havasi Áyop* cimű számot
adta elő ütőhangszereken, zongoía kísérettel. A második osztályos
kislany testméretéből következően még nem érhette el a lábpedált,
így abátyla segített be.

Túri Henrietta és Barna Boglárka szintén 3-3 művet adott elő
furulyán. Boglárka utolsó számában czirok tanár úrral együtt lépett
fel.

Magony Levente Strauss Kék Duna keringőjét adta elő ütős
hangszereken, Horváth Lívia zongoía kíséretével (a zongora
kíséretet végig ő adta). Egy laikusnak is étzékelni lehet, miiyen
összpontosítást igényel egy ilyen fellépés, hiszen mindkét kezet és
mindkét léhat egyszerre kell használni.

Muhel kata következőhárom műsorszámát furulyán adta elő.
A sok művészi ágbar";' is jeleskedő kislányon jól lehetett látni
"profizmusát". Minden feszültség nélkül lépett fel, és a közönség-
nek is jutott mosolyából.

papp csilla elsőként altfurulyáján ritkán hallható középkori
zenét adott elő zongora kísérettel, majd Tóth-Andor Beával Mozart
és Move szerzemények következtek.

A világsiker Animals szánnot, a Felkelő nap házát sándor
István adta elő ütő hangszereken, zongora kísérettel. sikeresen
játszotta el a művet, bár kissé zavaró volt, hogy egyfollában a
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tanfuát figyelte, nem a közönség felénézett.
Hell Timea altfurulyán először egyedül, majd Czirok Zoltán

tanárral, és zongora kísérettel lépett fel, Középkori zenei előadása
szépen csengett a fiilnek.

Bata Tibor ütősökön adta elő a fiilbemásző dallamű Moon
River cimű filmzenét, zongora kísérettel.

Szabó Anita trombitáján előbb modern szerzők műveit, majd
egy klasszikus Beethoven szerzeménl játszott el, zongora kísó-
rettel.

Kucsora Péter a közismert olasz népdalt, az "O sole mio"
feldolgozását adta elő ütős hangszereken, zongora kísérettel. Mint
laikus szemlélőnek úgy tűnt, zenész tátrsaináI nehezebb feladatot
kapott, de szépen oldotta meg.

Dőczi Orsolya két zeneszámot adott elő trombitán zenei
kísérettel, majd egy örökzöld Elvis Presley dal következett Rácz
Roland ütőhangszeres bemutat őjábart, zongora kísérettel.

Rácz Mónika trombitán szerepelt, zongora kísérettel. Első-
ként Petrovics Osztopáni molnárok művét adta elő, majd egy
Schubert mű következett. A magyar szeruő műve a laikusnak
nehezen előadhatónak tűnt.

Vígh István egy ős rock and roll-t játszott el ütős hang-
szereken, zon3oía kísérettel. Chuck Berry "Rock az őra körül"
száma feldobta a közönséget.

Gombai Eva tombitáján két klasszikus művet adott elő.
El sőként S chub ert Asztalo sok dalát, maj d B eethoven Öröm ő dáj át.

Nagy Gábor a Túl az őperencián című szerzeményt ügyesen
játszotta el ütős hangszerek en, zongora kísérettel.

Gyovai Renáta két régi magyaí tánczenét és Schubert Aszta-
losok dalát adta elő trombitán, zongora kísérettel. Az utolsó szer-
zeménynél valami baki jött közbe,mett az előadással megakadt.

Gurdics Renáta Purcell szerzeményét játszotta el trombitán,
zoígoía kísérettel. Az angol rádió szigná|laként is használt művet
nem lehetett könn$í előadni.

Erdélyi Otília hangszere némi beállitásra szorult kezdéskor.
Két szép számot adott elő trombitán, Bár kérték a közönséget, hogy
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csak az előadások végén fejezzék ki tetszésüket, a hálás publikum
már az első mű végéntapsolni kezdett.

A zenei blokk utolsó fellépője Muhel Zoltin volt. Egy latin
zeneszátmot adott elő ütősökön. később zenész társai is csatla-
koztak kézi csörgőkkel, majd a végén a tanáruk, Greksa Tibor is
beállt dobolni.

Rövid szünet után a nagy táncosok következtek. Diszkó
zenére próbált a 13 lány egyszeíTe mozogni. Nagy részük feszülten
az előadásra összpontosított, bár igy is néhányuknak sikerült mo-
solfi varázsolni az arcukra.

A kis színjátszők a Kacor király című népmesét adtak elő.
Szereplésükön látni lehetett, hogy Pálinkásné Kordás Agnes sokat
foglalkozott velük. Szép teljesítmény ilyen kis gyerekektől, hogy
közel kétszáz ftís közönség előtt érezhető lámpalán nélkül sze-
repeltek.

Az 5, osztályos lányok a "Do you really need me" című
szerueménye cha-cha-cha-t táncoltak. Őket a még kisebbek kö-
vették, polkát táncolva.

A nagy szinjátszők Toldi Miklós szellemét idézték meg.
Arany János szerzeményét modern váItozatban, egy magyarőra
keretében adták elő. A jeleneteket zenei betétek színesítették, és
néhány lány még táncta is perdült. Az egész előadás pergett, nem
volt unalmas. Láthatóan jó munkát végzett az előadást betanító
Heim Gézáné,

A felévi bemutató zátrásaként a legkisebb táncosok polkát
adtak elő.

Ú;itaskent a kézműves szakkör alkotásait (rajzok, festmé-
nyek, szobrok, cserépedények, stb.) a tomateremben állították ki.
Lantosné Horváth Irén igencsak meg lehetett elégedve tanítványai
munkáival.

A látottakat, hallottakat összegezve: szivet melengető az az
étzés, amikor láthatjuk az íflu csengelei polgarokat egyre profibb
előadásaik során. Bízom benne, hogy a kultúra szeretete élet-
formájukká válik!

Molnár Mihály
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Alakulóban a motoros klub
A falunapok alatti motoros taláIkozők sikerén felbuzdulva

jarruar hónap utolsó napján megbeszélést tartottunk a kétkerekű
járművek szerelmeseinek. 24 érdeklődő között volt egy jászszent-

lászőí személy is.
Az alakuló klub célja a kulturált motorozás propagálása, a

veterán járművek gytijtőinek összefogása és közös rendezvények
szervezése. A közel egy órás megbeszélés alatt pontról pontra
átvettiik az alapszabá|y tewezetet. Több hozzászőIás volt arra
vonatkozóan, hogy milyen tisztségek legyenek és azokat kik
viseljék. Függőben maradt, hogy sportegyesületként vagy egyszerú
klubként működjön majd a szervezet, mivel az első formaként több
támogatáshoz tudnánk j utni.

A társaság úgy határozott, hogy a megalakulást elhalasztjuk,
míg nem tisztiuődnak a részletek. A következő találkozőt február
28-án 18 órakor tartjuk aFaluházban.

Gyovai Jőzsef

é-gD)
Dalos siker

Az Apáczai Kiadó szewezésében január hónapban rendezték meg a
megyei daléneklósi versenyt. A szegedi megmérettetésen Csengelét
a harmadik osztályos Yarga Andrea képviselte. A 3-4. osztályos
korcsoportban "Kinflt a tőzsa" és "Erdő, erdő, erdő" című dalaival
ő győzött, így továbbjutott a budapesti országos döntőbe.

M. M.
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OA legtermékenyebb magyar író

Látogatőban Nemere Istvánnál
rII. rész

Községünk sokáig csak annyi irodalmi vonatkozással dicseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészházban írta. 2000 nyarán azonban településünk lakója lett
a címben szereplő író, akínek már több mint háromszáz kötete
jelent meg. Nemere István készségesen adott interjút lapanknak,
m ely et terj edelm e m iatt r é s zlete kb en kö zI ü n k.

A különböző munkaterületeken szerzett tapasztalatait aztán
regényeiben felhasználta?
- Igen, de általában nem direktben. Van, ahol direlctben. Vannak
mondatok, vagy egy bekezdés, ami onnan ered, hogy én valamikor
közelről láttam ezt, vagy azt. Most nem csak a boncolásra gondo-
lok, vagy az idegenvezetésre, vagy a diplomáciai tolmácskodásra.
Hanem sok minden másra is. De igazáből én nem tudom úgy
elkapni ezeket az előbb említett részeket. Inkább azt hiszem, hogy
hangulatok maradtak meg. Az, hogy bizonyos munkahelyeken
hogyan érzik magukat az emberek, hogyan fordulnak egymáshoz,
mit kell ott csinálni, miképpen működnek a dolgok. Ezt gondolom,
hogy néha tudom sugallni azon keresztűI, amit megírok,
Milyen nyelveken beszél?
- Ugye adott volt a lengyel, de nem volt igazán olyan egyszení. A
lengyelhez az eszpeTantón keresztül jutottam el, ugyanis megta-
nultam ezt a nyelvet még az érettségi évében. Ezen a kapcsolaton
keresztül ismertem meg az első feleségemet. vele ezen a nyelven
normálisan beszéltünk. Aztán később, amikor kimentem Len-
gyelországba, még mindig csak ezt tudtam. Úgy tanultam meg
lengyelül, hogy szereztek nekem munkahelyet. Akkor ez nem volt
nagy probléma, 1966-ról beszélünk. Vasámap este érkeztem, aztán
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szerdán reggel - akkor volt a következő hónap elseje - mehettem
dol,eozni. Annyit tudtam lengyelül, hogy jó napot kívánok, meg
köszönöm, meg kérek, semmi többet. Ami eleinte kicsit kínos volt
az első hetekben. Olvasás szindén sokat tudtam mar angolul és
némettil. Oroszul nem. Oroszul nyolc évig tanultam, aztitn ne-
gyedikben megbuktam belőle. Erdekes módon oroszul már akkor
kezdtem tudni, amikor a lengyelt megtanultam. Sok minden
visszajött, s rájöttem, hogy mennyire hasonlít a két nyelv. Akkor
beültettek egy könyvtárba. Ez egy nagy egyetemi könyvtár volt,
ahol dolgoztam - vagy azthittékkezdetben, hogy dolgozom, Angol,
német, orosz, spanyol, francia nyelvű könyveket katalogizáltam.
Azért naglából mindig tudtam, hogy miről van szó. Ma sem
igazán esek kétségbe, ha valami ilyen nyelvű könyvet elébem
tesznek, vagy akár ukránt, oroszt is. Ott aztán tanultunk angolul,
sok német is ragadt az embene. Így kezdődött... Fél évig ültem egy
olyan szobában, ahol rajtam kívül hét nő ült. Ők egész nap
csicseregtek egymás között. Ez azt jelenti, hogy fól év múlva,
nyáron már elmehettem idegenvezetőnek. Nem lengyelül, hanem
magyarokat vezetní Lengyelországban. De már tudtam utazni az
országban és szőt értettem mindenkivel. Meg sokat jírtam
mozikba. A feleségem akkor éppen terhes volt és nem igazán
mozdult ki otthonról. En meg direkt, hogy nyelvet tanuljak, mindig
elmentem mozlba. Ott nem voltak szinkronizálva a filmek, sokszor
még ma sincsenek, mégatévében sem.
Nemere Ilona: - Hadd szóljak közbel Istvánom anyanyelvi szinten
beszél lengyelül. Esztergomban volt egy nagyon kedves ismerősünk,
aki oda ment férjhez, egy lengyel nő. Nem tudott annyira lengyelül,
mint ő. Tehát ha valami komolyabb levelet kellett írni, akkor jött,
hogy a férjem a helyesírást, ezt-azt nézze át. És ő pedig lengyel
anyanyelvű volt!
Mostanra már sokat felejtettem, de amikor a lányommal meg az
unokámmal találkozom, nincs más, mert hiszen ők nem tudnak
magyarul.
Emlékszik, hogy melyik vo|t az első könyve? Saját vagy álnéven
jelent meg?



-140-

- Akkoriban még nem volt divat az áInév. Az csak most, több mint
húsz év után lett divat. Ez l974-ben volt, tehát 30 éves voltam
éppen. "A rémület iránfltószáma", ez volt a címe. Mai magyar
krimi volt, a Magvető Albatrosz sorozatában, Ha íttmegyunk a
másik háaba, meg is tudom mutatni az összes könyvem. Magyar
kisvárosról, magyff rendőrökről szólt. Elég lusta voltam, hogy nem
ta|áltam ki egy külön várost, hanem esztergomi utcákkal, minden-
nel egyezett. Néhány olyan ember is, akiket lehetett látni az utcá-
kon, azok is belekerüItek. Aztán három év telt el, míg megjelent a
következő, ugyanabban a sorozatban a "Triton gyilkosságok". Ez
már olyan krimi volt, ami fantasztikus-tudományos krimi is volt
egyben. Ez egy kicsit meglepte az embereket, mert addig nem jelent
meg Magyarországon olyan könyv, amiben nem időrendben voltak
leírva a cselekmények, hanem mintha véletlenszeníen egymás
mellé fazött jegyzőkönyvek, táviratok, ilyen jelentések, olyan
leírások, ilyesmi. Ezekből alakult ki, hogy miről is van szó, Utána
megint két évet kellett virnt a harmadik könyvre. De a negyedik
évben már kettő jelent meg. '81 volt az utolsó év, amikor nem jelent
meg egyáltalán Nemere könyv. Az utóbbi húsz évben már nem volt
olyan esztendő, hogy ne jelent volna meg több könyvem. Három,
négy vagy öt, ezvolt a minimum.
Volt-e olyan írása, amit nem jelentettek meg?
- Volt, még könyvek is voltak. Van, amit azőta sem, mert idő-
közben teljesen aktualitását vesztette, vagy el is veszett mát a
kézirat, mert már én sem igyekeztem megőrizni, Akkoriban nagyon
sok minden volt. Volt olyan könyvem, amit'72-ben írtam és már 14
év múlva meg is jelent. De legalább megjelent! Pedig az egy Dél-
Amerikában játsződő politikai kalandregény volt. Viszont a'7Il'72-
es chilei eseményekre dmelt rá, és így látszlk, ezért nem akarták.
Aztán 10 évig várt a megjelenésre a"Yizlépcső" című könyv, 1978-
ban írtam, és 1988-ban jelent meg. Holott nem igazán erről a dunai
vízlépcsőrőI szőIt, hanem valahol avllágbanlgyanez történik: jön a
parancs, hogy el fogiák árasztani a falut, és mindenkinek el kell
menni, és kapnak helyette majd másvalahol valamit. A vékony
könyvecske arről sző|, hogy egy valaki nem megy el, Ő nem megy
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el, ez ahéu az övé, ez a kert az övé, és ő ott marad akkor is, amikornyakáig ér már a viz. Ez érthetően nem tetszett... voltak olyankönyvek, melyek érdekessége az, hogy előbb jelentek meg idegennyelven, mint magyarul. Szóval volák olyan t.i"yu.t, -elyek kihíján nem jelentek meg, mint a "Titkok könyve'' róso-burr. Másfel,
:ury k:t éves nagy harc előzte meg a kön}v megjelenJsét. sokatkellett érte taposn i., cenzűráztat, nnágytak belőle r észeket,minden,pedig ez nem politika volt. Bár a köiyvnek akadtak olyan részei,amelyek egyáltalán nem elyeztek a szocializmus idejog iájával.Hogy mást ne mondjak, volt egy olyan fejezet,ami arról szólt, hogybizonyos kutatások azt bizonytják, van lélek, vagyis az emberek

"T halnak ffi€g, hanem tovább élnek, reinti.natodnak. Ezttudományos módon prőbálták bizonftani, és volt is némieredménYe abizonytásnak. Na ettől aztánteljesen kiakadtak, ezt afíezetet teljesen ki kellett hagyni. később, u nyoi.u*as évekvégén már belendültek a dolgok Hadd mondjam ;"; ez megintdics.ekvésnek hangzik -, de én voltam az első,aki a'70-es évekbenpozitívan írhatott T.YO Wől. Egyáltalán arről, togy ujelenséglétezik és nem kitalátás. Aztán a iyot.uanu. euám.i, Á1 nogyazért akupunktúra csak létezik és egyetemeken is tanítják. Meghatásos is ám! Me€ a gyógynöieny"t, nem hffi.nanyo,gyógymódok. Ezeknek próbáltaá áttörni a falat. Amllor eljött1989, a nagy fordulat, akkor aztén én nem is igen foglalkoztamezekkel a dolgokkal. Jöttek utánam rengetegen, és csinálták,elte4'esztették. Volt aztán ebben sok szélháos's ag es-igáz is. Dehát ez már egy másik 
1ölél_et. Lényeg T, ho1y eg'v rittOrci jellegűvalaki voltam, akinek át kellett törni á fahkat. persze nekem semmindig sikerült, de néha igen.

Nagyon ragaszkod ott a leírtakhoz, vagy engedett a nyomásnak,á!r,t:gy fejezetet,vagy könyvet, ha a kiadó kukacoskodott?
^ 

Inkább az történt, hogy akkor kihagluk az egészet. De elő-fordultak egészen furcsa dolgok is. vilt, amikor azért tettrink beegy olyan fejezetet, ami annyira vad volt, hogy tudtuk, azt semmifé-

Folytatás a ]44. oldalon \
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előfordultak egészen furcsa dolgok is. volt, amikor azért tettünk be
egy olyan fejezetet, ami annyira vad volt, hogy tudtuk, azt semmife-
leképpen nem hagyhatják benne. De mi azért tettiJk bele, hogy erre
koncentráljanak, ezt vegyék észre, ezen dühöngjenek, ezt szedjék ki
belőle, s akkor az aprőbb, kisebb bombákat nem veszik észre. De
törtónt ilyen a szépirodalom terén is. Már negyedik vagy ötödik
könyvem - már nem emlékszem pontosan - "Vak madár" címmel
jelent meg.Ez egybizonyos diktatúrában játsződott, ahol egyetlen
ideológia uralkodik és azon kívül semmi. Ez l982-ben jelent meg
M agyarors zágon, Akkorib an kez dt em író - o lv as ó talá|ko zőkr a j ám|
mert akkor kezdtek hívni. Az emberek döbbentek kérdezték, ez igy,
nálunk, most megjelenthetett? A fedőtörténet az volt, hogy valahol
Dél-Afrikában játsződik, és a feketékről van szó. De valójában
minden olyan pontosan stimmelt, hogy a legbutább olvasó is
észrevette.
Versíráss al foglalkozott-e?
- Nem. 16 évesen - mint mindenki - egy kicsit, de nem voltak
semmifele sikerei, a lányoknál sem. Gyorsan abba is hagytam.
Az irodalom igen sok területén alkotott, a tudományos-
fantasztikus regényektől kezdve az ismeretterjesztő könyveken
át az erotikus regényekig. Mégis, melyik áll a legközelebb a
szívéhez?
- Ezt gyakran megkérdezik, és én mindig zavarban vagyok egy
kicsit. Nem igazán lehet rá válaszolni. Legalábbis én nem tudok.
Nem tudok olyan választ adni, amilyet várnak. sokan örülnének, ha
azt mondanám, az erotikus regények. Mások örülnének, ha azt
mondanám, a tudományos-fantasztikus. De el kellene gondolkozni
azon, miért írtam ennyifélét! Nyílván azért - mondom most, így
utólag -, mert ezek mind érdekeltek, És ha érdekeltek, igyekeztem
sokat megtudni róluk. Abból indultam ki, hogyha engem
érdekelnek, akkor érdekelhetnek másokat is. Erdekesen, színesen
megírni, és mintegy elsőként megírni egy csomó hírt, ami nincs,
ami másként nem juthat el az emberel<hez, s mint egy futár,közölni
velük. Ezek voltak a dolgok, mondjuk az ilyenkommentáris jellegű
könyveknél. Még a tudományos-fantasztikusnál is voltak olyan
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ötletek, amit a tudományból szedtem ki, de kalandosan írtam meg,
hogy elgondolkozzon az ember. Milyen is a világrír, hogyan is
működnek ott a dolgok? Szóval minden téma, amiről irtam, az
érdekelt. Ezért nem is tudok köztük választari. A legtöbbje
továbbra is érdekel. Nem tudom azt mondani, hogy jaj, legjobban
az if úsági regényeimet szeretem. Mert ezzel azt mondanám, hogy a
többit már nem annyira.
Amit éppen ír, abban a pillanatban az van a legközelebb...
- Abban a pillanatban persze, mert az foglalja el az ember gondolat-
világát.

kontesz Józsefné

(fol}tatjuk)

Uj csengelei
alapítvány

Megalakult a Csengelei Ifiúsági és Művészeti Alapítványt. Az
aIapítványt a település önkormányzata, az általános iskola és a
művészeti iskola hozta |étre. Az alapítvány tőkéjét három szülő
fizette be. Ók mint alapítók szerepelnek: Muhel Tiborné, Csókásiné
Forgó Györgyi és if . Kormányos Sándor.

Az alapítvány célja és feIadata:
- A csengelei művészeti iskolások, oktatásban, nevelésben,

felzárkő ztatásb an, kép e s s é gfej l e szt é sb en, i smeret s z er zésb en, a min-
ő s égi feltételek j avításáb an se gítsé get nyúj tson,
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- A hátrányos helyzetből érkezett csengelei fiatalok előbbre
jutásanak segítése,

- Kulturális rendezvények, tanulmányi, egészségügyi és
sportrendezvények, tanulmányi kirándulások támo gatása,

- Kiemelkedő munkát végző tanulók, nevelők jutalmazása,
- A tanulók és nevelők szakmai és egyéb rendezvényeken,

kirándulásokon való részvételének támogatása,
- Minden olyan tevékenységtámogatása, amely a művészet és

az ifiúság fejlődésének, előmenetelének elősegítése érdekében
történik.

Az alapitványkezelő szerve a harom tagú kuratórium, amely-
nek tagjai: Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Sánta Ferenc és Heim
Géza.

Az alapítvány bevételi forrásai: kormányzati és szervezeti
támogatások, hazai és külftrldi jogi személyek felajánlásai, termé-
szetes személyek felajánlásai, az a|apítvány vállalkozási tevé-
kenységéből származő bevételek, kamatok és egyéb jaradékok, pá-
Iy ázatok, e gyéb forrás ok.

Az alapitvány cégbirőság által bejegyzett szervezet, folyó-
szétmláv al rende lkez ik.

Számlasz áma: 57 4001,7 6-11063441,
Támo gatás alkat, b eftzetéseiket a c sengel ei Takarékszövetke-

zetnél, vagy aFaluhíuban tehetik meg. A befizetésekrőt az alapít-
vány igazolást tud adni adóbevalláshoz.

2002. január T4. őta (a bírósági végzés keltétől) ezek a bé-
ly e gző lenyomatok érvényesek :

Csengelei Ifjúsági és Múvészeti
Alapítvány

6765 Csengele, Felszabadulás u. 25.
Telefon: (62)286239

Adószám: 18469109-146
Bankszlasz.: 57400176-11063441

éu.l|d\



l47

Felújítások a temetőben
A csengelel egyhluközségkíhasználta a korán jött tavaszt, és

fe lúj ítási munkákba fo gott.

A ravatalozó homlokdeszkázatát kicseréltettük, illetőleg 40
cm-rel megnöveltettük. A meghosszabbított rész lambéria bodtást
kapott. A kéményeket lelemezeltettük, valamint az ereszcsatornákat
kicseréltettük. Az új fabodtás festésével megvárjuk az igazi tavasz
beköszöntét, A munkákra240.000 Ft-ot költött az egyházközség.

Aruvatalozó ácsolási munkáit Sisák János végezte. A74 éves
mesterember egy ácsolt kiskaput ajándékozott a temetőnek. Az egy
hétig, aprólékos munkával készült remekmű a parkoló felőli
b ej ár atho z került. E gyhéukö zs é günk nev éb en kö s zönj ük munkáj át !

vincze János

},: .

-."1 {r ]i'

I

Sisák János ajándéka, a temetői kapu
(fotó: Molnár Mihály)

í



Kiegészítések és helyesbítések a csengelei
tele fo n sz ám-j e gy zékhez

Bagi Géza Tanya216.
Bagi Gézáné Tanya 216.
Balog János Tanya2I0.
Becsei Tibor Tanya737.
Bíró József Tanya263.
Csorba János Akácfa u, 14.

Csókási István Dózsa György u. 1/B.
Falugazdász Felszabadulás u. 40.
Fekete Ferenc Árpaa u. S.

Gera Zoltán Sándor T arrya 7 82,
Gémes Sándor ifj. Május 1. u. 54.
Gyapjas Ferenc T anya 228,
Horváthné Gyovai Aranka Tanya 468,

Kovács Ferenc Rákóczi u. 1.

Müller Gábor Egyetértés u. 13.

Nagymihály Zoltán Felszabadulás u. 2] .

Sisák lldikó Tanya í47,
Szarka Kovács Nándor Tiszau.26.
Széplaki Sándor Felszabadulás v 2lD.
Tisóczki István Akácfa u. 11.

Turcsán Antal T anya 67 6.

Turcsánné Sági Gyön gyi T anya 67 6.

Varga Árpád Csatorna u.34.
Vörös Rudolf Felszabadulás u. I2l A.
Wolterso Karin Felszabadulás u. 19.

Wolterso Karin Tanya 527.

-148-

06-30/4l45 230
06-30/3 88I723
06-3013 747 693

06-60/318 648
06-2014 450 073

286 275
286 348
286 284

06-3012753 2I4
257 9I9

06-3013 970 2I3
06-3012 716 786

286 352
06-3013184 019

286 306
286 346

06-3012 724 346
06-3014 615 557
06-30/3 053 844

06-3014 8I5 597
286 068

06-3019 í00167
06-30/3 587 901
06-30/3 937 635

286 067
286 353

06-3013 424 990

E
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Polgárőr bébik
Rövid időn belül két polgárőrünknél következett be gyer-

mekáldás.
Elsőként Gyapjas Ferencnek és Bagi Gabriellának született

meg Gyapjas Barbara nevű lánya. A kicsi 2002,január 9-én 15 óra
25 perckor láttameg a napvilágot21I0 gramm súllyal és 50 cm-es
testhosszal.

Árvai Kálmán és Bartlcz Klára második gyermeke 2002.
január 26-án 18 óra 20 perckor érkezett meg, A kicsi bizonyára jől
érezhette magát az anytlka hasában, hiszen igencsak, megvára-
koztatta a papát, aki most is segédkezett a szülésnél, Arvai Kitti
3420 grammal és 56 cm-rel jött a vílágra.

Gratulálunk a kicsikhez! Várjuk a folytatást!
M. M.

l.jl
l

'', í,,,'

il,..dl.
w,.

Arvai Kitti Gyapjas Barbara
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,q ;K x ;E§ x§ X x§ x ;K X ;K X,$ x§ x§ xK
A Csengelei Polgárőr Csoport a polgárőr

mozgalom támog atására 2002. március 8-án
(pénteken) 19 őrai kezdettel birkapörkölt

vacsorá. tOI

Nőnapi báIt
rendez a csengelei Faluh ázban.

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
zenekaru könnyűzenei műsorral

kedveskedik a közönségnek.
ninnJlJ1I3JlJ1

Zenez Nomád zenekar (Nyárlőrinc)

A tombolu fődíja: színes televízió.

Hűtött italokról Víghné Juhász Anett és
csapata gondoskodik.

YYYY
Belépőjegyek 2500 Ft-os egységdron a Korona söröző'ben

(Mdjus 1. u. 52. szám) vásdrolhatók elővételben.

X ;W X ;W }K )K x§ x§ x§ x§ )K ;E§ )K )K )K x§
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1 oÁ-ot a polg árőrőknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zoknak, akik jövedelemadójuk ] %-át a polgárőr mozgalom
támogatására ajánlották fel. A befolyt összeget a polgárőr
szolgálatok benzinköltségének fedezésére fordítottuk. Kérjük, idén
is nyujtsanak segítséget a munka folytatásához!

A Csengelei Polgárőr Csoport adószáma: I8463653-1-06.

Hirdetések
Körbálás széna eladó. Irányár 3,400 Ft/bála. Erdeklődni lehet
Balog Jánosnál a Csengele, Tanya 2]0. szám alatt (teleíon: 06-
30/3 747 693),

§koda 105-ös személygépkocsi 1,5 éves műszakival, 110.000 Ft-ért
eladó. Érdeklődni lehet Gémes Antalnál a Csengele, Tanya 13.
szám alatt,vagy a06-20/5 309 066 telefonszámon.

Csengelén az Árpdd utca 27. szám alatti ház eladó. Erdeklődni:
Berényi Tibornál (telefon: 286 330).

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, fóliákkal, 3 norton-
kúttal, bekedtett nagy udvarral, sok akác- és eperfával, szőlővel,
gyiimölcsfákkal eladó. Erdektődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele,
Május 1. u. 8. szitm alatt vagy a 286 030 és 06-3012 901 020 tele-
fonszámokon.

Eladó a Május ], utca 42. szám alatti 3 szobás, gázJűtéses, fiir-
dőszobás családi ház ő00 négyszögöles kerttel, Erdektődni tehet
Magony Antalnénál (Tisza u, 2I.) személyesen, vagy a 06-70/2 ] ] 3
951 telefonszámon.
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Paprika és paradicsom keltetését, paldnta nevelését vállalom. Üvegházban,
m ér ru ö ki fe lügy e l ett e l !

Ilj. Kormdnyos Sándor
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. 7286 079

Táp-takarmány kereskedésemben tuzelő- és építőanyagot (PB-gáz, betongeren-

da, cserép, tégla, kőpor, cament, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.
Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező árak!
NyiWa tartási idő: keddtől szombatig 1,től13 óráig,

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u, 1.

B 286 24I Q06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, eslcúvő-lakodalom, egyéb rendezvényekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

@ 257 786, este: 329 659 ,á06-30/2 638 168

Cséríoelei -yU 
t:!(,rőbu:l,?,l

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
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


