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Dzsúdó verseny Csengelén

Az eseményről szóló írásunk a l67. oldalon olvasható!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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1 oÁ-ot a polgárőröknek!
A Csengelei Polgárőr Csoport köszönetet mond minda-

zolcrtak, akik jövedelemadójuk l %-át a polgárőr mozgalom támo-
gatására ajánlották fel, A befolyt összeget a polgárőr szolgálatok
b enz inkö l t s é gén e k fe d ez é s ér e for dí t o t tuk. K érj ük, i d én i s nyúj t s an ak
segítséget a munka folytatásához!

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

Támogatás hátrányos helyzetű
személyek fog Ial koztatói nak

A Gazdasági Minisztérium az alacsony átlagkeresettí és

magas élőmunka-i gényu vállalkoz ások fo glalko ztatási he lyz etének
javítására, munkaerő-megtartó és létszámbővítő képességük előse-
gítése végett pályínatot hirdetett.

A páIyánaton olyan gazdasági tarsaságok, á|Iami, önkor-
mányzati, szövetkezeti és egyesületi vállalatok, szövetkezetek,
egyéni vállalkozók, valamint közhasznű tarsaságok és közhasznú
szervezetként nyilvántartásba vett alapítványok vehetnek részt,
melyek rehabilitációs foglalko ztatást v égeznek, a munkaerőpiacon
hátrányoshelyzetűszemélyekf oglalkoztatásátvégzlk.

A támogatás vissza nem tédtendő, és egy összegben folyó-
sítják. A pályázat kizárőlag az előirt adatlapon nyújtható be, mely
intemet honlapokról (www. gm.hu vagy www.csnrmk.hu) tölthetők
le, vagy a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségeinél
szerezhető be. Benyújtási határidő március 18.

A normatív támogatás nagyságárőI 2002. május 15-ig dön-
tenek,
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OA gazdajegyző rovata

Agrártámogatások
A mezőgazdasági termelők - a 21512001. (XI. I7,) szímű

kormányrendelet alapján - agr ártámogatás igénybevételével össze-
fiiggő adatszolgá|tatásról, és nyilvántartásba vételéről szőlő
23611998. (XII. 30,) szimű kormányrendelethez kötődő alapre-
gsszttáciő fekételei:
- személyi igazolvány,
- adóazonosítójel,
- érvénye s ő stermel ő i i gazolv ány (20 02 - es b etétl apj ával),
- vállalkozői igazolvíny esetében eredeti bemutatása, és fenymá-
solat benffitása,
- családi gazdálkodő igazolvány száma,
- bankszámlaszétm,
- nettó fubevétel (2001, évi arbevallás alapján),
- ftildhaszn álati lap - szemle (Földhivataltó1),
- nyilatkozat iskolai végzettségről, a gazdálkodási formáról, aház-
t artásb an élők mező gazdaságb ől származő j övede lmé r ől, a munká-
ban részesedésük mértékéről, stb.

Az Adatlap a fentiekhez a fogadőnapomon átvehető. A kitöl-
tött nyomtatványokat ellenjegyzésre szintén fogadónapon lehet
visszahozni.

Ezen regisztrálás igazolő lapja 15 napon belül átvehető a
falugazdásztől. Ezen ígazolás száma szükséges a különböző támo-
gatás ok i gényl é s éhe z, v alarnint a c s al ádi gazda r e gisztr álás áho z.

C s al ádi gazdas ág r e gísztr álásáho z feltétel a fenti eken túl :
- az e|őző 3 évi tevékenység igazolása, lakóhelyre vonatkozó nyilat-
kozat,
- ft'ldteületre vonatkoző nylatkozat, érdekvédelmi képviseleti
szervének írásbeli ajénlása,
- nyilatkozat anől, hogy élethivatásszerűen kívanja végezni a tevé-
kenységét,
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- vagyoni-, elszámolási viszonyról szóló szerződés, az ehhez kap-
csolódó vagyonleltár (azaz a családtagokkal kötött szerződések csa-
tolása).

A közös kérelemben olvasható név, adőazonosító jel feltün-
tetése és a résztvevők aláírása sziikséges. A családi regisztrálás
benyujtási helye: FVM Csongrád Megyei Hivatal (Szeged, Deák
Ferenc u. 17.).

A benyújtott kérelmeket a hivatal iktatja, amelyet követően
vizsgálat céljából az illetékes előadó kap meg. A családi gazdaság
nyilvántartásba vételéről az FM Hivatal határozatot hoz, melynek
egy péIdányát a családi gazdáIkodő, egy példínyát a Földhivatal
kapja.

Gregus Sándorné

OÜlAazés az éjszakában

Polgárőrök és a tolvajok
Februiár 18-an késő este szokásos őqáratukat tartották a csen-

gelei polgárőrök, amikor a kelőpataki úton egy kivilágítatlan teher-
gépkocsira lettek fi gyelmesek.

Próbáltak volna megnézni,hogy az éjjeli órán ki jár ilyen jar-
művel, de a két jármű között csak nem akart a távolság csökkenni.
Közel 100-as tempóval haladtak, amikor a Zsukból folia teker-
cseket kezdtek el kidobálni, de szerencsére a polgárőr autó ki tudta
azokat kerülni. Már a ftildúton tartott a hajsza, amikor az
üldözöttek reménytelennek látták a menekülést, és menet közben
kiugráltak a járműből. A kocsi fának hajtott, az utasok eltúntek az
€1szakában.

Mint utóbb kiderült, a főliákat a MEBO Kft. mezőgazdasági
boltjából loptak el. A polgárőröknek köszönhetően a kár megtérült.
A tetteseket a rendőrség keresi.

K. P.
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Télkergető ovibulí
Nagy csinnadrattával épp hogy elbúcsúztattuk az őévet, máris

elkezdődött a vizkereszttől hamvazőszerdáig taítő télűző farsangi
bálok időszaka.

Az ővodában február 15-én rendeztünk tavaszvárő mulat-
ságot. A nevezetes dátumot megelőző napokban mindenki serény-
kedett. Az óvónők nyrták-ragasztották a gyermekek által kivá-
1asztott álarcokat, a csemeték lelkesen díszítették a szemüvegüket
és gyakorolták műsorukat. A buli előtti délután szalagokkal,
lufikkal és vadonatúj lampionokkal dekoráltuk a csoportszobákat,
öltözőt és az előteret.

pénteken az eszem-iszom után, 9 órakor kezdődött a dí-
nomdánom. A nagyok szobájában minden csoport elmondta-elé-
nekelte az eddig tanultak közül kiválogatott legtréfásabb verseket,

A kiscsoportos óvodások műsora
(fotó: Molnár Mihály)
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dalokat. A kölcsönös szórakoztatást követően önfeledt vigadozástól
lett hangos az ővoda. A mőkázás, a tánc, az ugribugri 11 óra felé
játékká szelidült. A lurkók kissé elpilledve ebédeltek, s kivételesen
örömmel bújtak áeyba pihenni,

Hazamenetelkor az álarc, szemüveg mellé 1-1 léggömböt is
kaptak ajándékba a gyermekek.

A nap eseményeinek ftíbb részleteit videofelvétel &zi az utő-
kor szítmára. Munkatársaim és a szülők nevében köszönöm No-
vákné Yizhányő Erzsébetnek, hogy mint minden ünnepünkön, úgy
most is önzetlenül vállalta a "kameraman" szerepét.

kontesz Józsefiré

Iskolások farsangia
Az általános iskola is február 15-én rendezte meg ezévi télte-

mető mulatságát.
Fanfárok hangira vonult be az uralkodó par: Román Dávid,

mint király és Molnár Gábor, mint "királyné". Ők a szinpad, széléről
követték végig a műsort és minden szereplőt 1-1 csokival dijaztak,

Bencsik Róbert vállalta a konferanszié szerepét. Rigmusokba
szedve mutatta be a fellépőket.

A bemutatkozást az első osztályosok kezdték, Láthattunk két
pillangót, nyúlt, kalőzt, egeret, doktornőt, bárányí, krampuszt és
Zorrőt. A legötletesebb jelmez talán Árvai Márké volt, aki kotlós-
tyuknak öltözött be,

A másodikosoké volt a legnépesebb csoport. Volt varázsló,
két cigányliny,két török basa, Rosalinda, kutya, karatés, kakas, te-
hén, ibolya, Batman, Hamupipőke, boszorkány, kommandós, kakas,
egy rabló trió, műtőssegéd, Lagzi Lajcsi és Tavaszkirálynő. A
gyerekek egy része jelmezükhöz 1llő verset is mondott. Kiemelendő
a két cigánylánynak öltözött iskolás, Csáki Lajos és Muhel Kata,
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Láthattunk vasutas t, bennszül öttet, ib oly át, Ludas Matyit
(fotó: Molnár Mihály)

A teljes harmadik osztáIy skótnak öltözött. Még a tanítónő-
jük, Nagy Gáborné és Bence íia is csatlakozott a csoporthoz.
Erdélyi Miklós skót duda "zenéjére" egy körtancot mutattak be.

Említésre méltó, hogy a jelmezek nem kölcsönzöttek voltak, hanem
mind házilag készültek.

A negyedik osztályosok között kalőzt, gombát, Ludas Matyit,
háncsruhás négert, vasutast, sheriffet, boszorkányt, török basát,

Harry Pottert, ka|őzt, bokszolót láthattunk. Legélethűbb két "öreg-
asszony", Kőrösi Sándor és Bata Zsolt volt.

Az ötödik osztály kezdésként a Leggyengébb láncszem paró-

díáját mutatta be. A Kuklis Anita általr megszemélyesített műsor-
vezetőtől vicces fejtörőket és találós kérdéseket hallhattunk. Máso-
dikként Dáridó paródia következett. Ebben többek között láthattuk

Lagzilajcsit, Balfus Palit, Delhusa Johnnfi, Kozsót. Végül azIi1y
hónaljmirigy számával fejezték be a fellópést. Kopasz Katalin
osztályfőnöknek nem kis munkájába kerülhetett a műsor beta-

nítása.
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Nagyon tetszett aháttértémcosok, Árvai Cintia és Magyar Hajnalka
közreműködése. Mozgásukon érezní lehetett, mennyire felszaba-
dultan adtrák elő műsorukat. Nem kell nagy jósnak lenni ahhoz,
hogy megállapítsuk, nagy jövő előtt állnak.

A hatodikos srácok úgy táncoltak, ahogy az osztálytársnőik
zenéltek. A mazsorettnek öltözött fiúk adtak műsort a lányok indu-
lóira. Heim Gézáné igen ügyesen betanította őket. A felületes
szemlélő nem is vehette észre, hogy nem igazitáncosok léptek fel.
Magam is a bevonulást vezető mazsorettben Vörös Csillát vóltem
felfedezni, persze helytelenül.

Nagy-Czirók Gyöngyvér ír step táncot tanított be a hetedi-
keseknek. Nagyon ügyesen adtrák elő műsorukat, a közönség végig
tapsolt nekik. A csúcsponton Michael Flatney magyar megfelelője,
Vígh Pisti röppent be. Testalkatát meghazudtolva ugrált ő is. Le a
kalappal azegész csapat előtt!

A nyolcadikosok életképeket mutattak be. Először felidézték
az ltttörők életét. Eredeti zászlőWal és nyakkendőkkel, zenei
aláfestéssel idézték fel a rendszewáltozás előtti kort. Nagy sikere
volt Lantos István osztályfcínöknek, aki úttörővezető nőnek öltözött
be. A jelent a rockerek és a rapperek közötti ellentét szimbollzálta.
A rapperek próbáltak zenére pörögni, forogni, de ez nem igazén
sikerült nekik, A jövőt ZiLmbő Jimmy "Nézz le rám, ó Istenem''
című dalára és egy egyhéni dallal képzelték el. A kart karba öltött
tanulók bizonyára a békét akartak ezzel kifejezni. Az emelkedett
hangulatú befejezésben nem biztos, hogy mindenki érthette az
alapgondolatot.

A látottakat összegezve egy pergő, jól megszewezett farsangi
mulatságot láthattunk. A hagyományos jelmezbáIt jól ötvözték
szinpadi elemekkel. A szülők és más felnőttek is jól szórakozhattak
az előadáson.

M. M.
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Onkormdnyzati ülés
Februar 2I-én tartotta soron következő ülését a csengelei

képviselő-testület.
Első napirendi pontként Sánta Ferenc polgármester számolt

be a két ülés között végzett munkákról, fontosabb eseményekről.
Közölte, hogy a tervek szerint a OEUÁSZ Rt-vel a falu elavult
közvílágitását korszeníbb, energiatakarékos és esztétikusabb világí-
tótestekkel cseréltetik ki. A szerződés végleges aláirása :után a
munkákat pünkösdre elvégzik. Aberuházással évi 75.697 Pt+Ár'l
me glakaútást lehet elérni.

Április 3-5. között egészségügyi napokat rendeznek a köz-
ségben. Ennek keretében kerül sor a tüdőszűrésre, vérnyomás mé-
résre, vércukorszint mérésre, nőgyőgyászatí rákszúrésre, csontsűrű-
ség mérésre és a véradásra. A tüdősztírésen kívül felmerülő költsé-
gek kb. I00 ezer forintba kerülnek, melyet az önkormányzat fedez.

A Rákóczi utca aszfaltozásának folytatásara, a gyógyszertár
é s az orvo si rendelő tetőszerkezetének felíjításár a p áIyázatok lettek
kiírva, Az árajánlatok begytíjtése folyamatban van.

A külterületen lévő szilárd burkolatú utaknál a közlekedés
biztonsága végett olyan iranyu tisztítást, fakitermelést kell elvó-
gezni, amely lehetővé teszi az útpadka gréderezését és az esetleges
gaztalanitást az árkok mentén. Ezen megoldásra az a gyakorlat
alakult ki, hogy az ut menti ftildtulajdonosok végezték el a
fakitermelést a fa anyagáért, Ahol erre nem vállalkoztak, ott más
személyről gondoskodik az önkormányzat. Jelenleg folyamatban
van a kelőpataki kövesút padkájanak rendbetétele.

Az FVM-hez két éwel eze|őtt benyújtott dűlőút javításra
készült pályátzatot elfogadtak. A munkákat ez év június 30-ig kell
elvégezni. A 750 ezer foint támogatást utólag íizetik ki.

A Csengele-Jászszent|ászlő összekötő úton beindult a
nehézgépjérmű forgalom, amely veszé|yeztette az ít állapotát.
Ennek az utnak a pályaszerkezete nem 20-30 tonnás járművek
teherbírásara épült, ezért J ászszentlászlő polgármesterével egyet-

aa
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értésben 10 tonnás súlykorlátozás mellett döntöttünk. A táblák
kihelyezésre kerültek.

Februrár 20-án Szegeden aláirásra került az a megállapodás,
mely a falu további hulladékgazdálkodásának sorsát megltatározza,
A remények szerint beláthatő időn belül megoldódnak a hulladék-
elhelyezési gondok az EU -szabványoknak megfelelő en.

A pol gármesteri hivatalb an központi számítő gép-rendszer ke-
nil kialakításra. A központi gep már megvan, a többivel való össze-
köttetése szewezés alatt ál]r és rövidesen elkészül.

A Faluház komplett hangosító berendezést kapott. A nagy
teljesítményű felszereléssel ezek után megoldott lesz a rcndez-
vények hangosítása.

A polgármesteri beszámolót a képviselő-testület egyhangú
szav azattal el fo gadt a.

A v á1 as ztás o k 1 eb o nyo litásáho z két szav azőkör került ki alakí -
tásra. Az elsőben (Általarros Iskola) Forgó Jenő, Heim Gézémé és
Kiss Ferenc, a másodikban (Faluház) Novák Imréné, Törköly
Ágnes és Tóth István lesz a szavazatszámláló bizotts ágtaga. Pótta-
gok lesznek: Kordásné Géczi l{7áta, Longa Istvánné, Törköly Mi-
hályné és Kontesz Józsefiré.

A képviselő-testület elfogadta az első felévi munkatervét. E
szerint március ZI-én a200I. évi zárszámadás, május 9-én a falu-
napok előkészítése lesz a fő téma.

Elfogadásra került a kéményseprő-ipari szolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet is. Ennek megfelelően falunk közigazgatási
területén ezt a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. A szolgáltatást
Csengele község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek
igénybe venni. A rendelet mellékletében részletesen felsorolásra
kerültek a munkáért kérhető drjak.

Módosításra került a költségvetésről szóló rendelet, mivel a
tervezetten felül támogatást kapott a polgárőr csoport, mindkét
háziorvosi szolgáIat, a kisteleki egészségügyi intézmény, továbbá
b eszerzésre került a F ahútéu hango sító b erendezése.

J uhász József képvi selő
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Bemutatták a csengeIei ásatásról
szóIó könyvet

1998 nyarén tárték fel a

Bogár-háti templomrom közelében
előkerült kun vezéi sírt, majd
2001-benállították: ki a szegedi
Kass Galériában. Azőta eltelt egy
újabb év, és megint az órdeklődés
középpontjába került a csengelei
lelet.

A megtalálástól eltelt közel
három év alatt dr. Horváth Ferenc,
a feltarást vezető régész nem tét-
lenkedett, szorgalmasan gyűjtötte
az adatokat tanulmányához, szak-
értői vizsgálatokat végeztetett, A
munka időigényességére jellemző, hogy még most is vár szakértői
véleményekre. Végül is 2001 év végére elkészült akézirat. A meg-
j elentetésre a budapesti Archaeolingua kiadó vállalkozott.

Az igényes kivitelű, kemény bodtású könyvet kis ünnepség
keretében a szegedi múzeumban mutatták be 2002, február ZI-én.
A szakmai méltatások mellett Bács Ferenc színművész a témához
i 1 1ő felo lvas ásait, szav alatait i s hallhattuk.

A 356 oldalas kötet bemutatla a korábbi ásatásokat, szől a
kunok népéről, majd részletesen, sok fotóval és rqzzal bemutatja a
feltárást. A kötet végén olvashatjuk a szakértők véleményeit, és
nyomon követhetjük a kun vezér koponyájának rekonstruálását.

A 3800 Ft-ba kerülő kötetet Szegeden a múzeum pénztárában
és a Sík Sándor Könyvesboltban (Oskola u. 27.) lehet megvásá-
rolni. Az első gondolatra drágának tűnő kiadvany minden csengelei
család könyvespolcának büszkesége lehet.

Molnár Mihály
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CA legtermékenyebb magyar író

IV. rész
Látogatőban Nemere Istvánnál

Községünk sokáig csak annyi irodalmi vonatkozússal dicseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészházban írta. 2000 nyarán azonban településünk lakója lett
a címben szereplő író, akinek már több mint háromszáz kötete
jelent meg. Nemere István készségesen adott interjút lapunknak,
m e ly et t e rj e d el m e m iatt r é s zl et e kb e n kö zl ü n k,

Mi volt a legnagyobb sikere és kudarca, ós ezeket hogyan
viselte el?
- Sikert nem nehéz elviselni, de igazáből nem tudom ezt! Nem
tudok rá válaszolni, mert nem tudni, hogy mi a siker, milyen krité-
riumok alapján kellene eldönteni. Melyik könyv a siker? Amelyiket
legtöbb példányban eladnak? Vagy az, ami a legismertebb? A kettő
nem mindig fedi egynrást. Volt egy kalandregényem a '80-as évek
elején, a Neutron akció, ami I20 ezer példanyban jelent meg, ami
nagyon szép példányszám volt akkor is. Bar a könyveim többsége
olyan 80 és 100 ezerközöttipéldányszámban jelent meg. A Titkok
könyvéből I50 ezret adtak ki, ez volt a csúcs. Mégis voltak olyan
könyvek, melyek bizonyos korban, bizonyos események miatt
nagyobb felhajtást keltettek. Még ma is előfordul, hogy sokat
beszélnek egy bizonyos könyvről, ami ma 5 vagy 10 ezer
példányban jelenik meg, vagy vannak még háromezresek is. Már
nekem ritkábban, de másoknak sokszor még az a csúcs. Nem
igazán lehet a kérdésére válaszolni. Nem biztos, hogy azért vették
meg 150 ezer példányban, mert olyan nagy siker volt. Lehet, hogy
akkoriban sokat beszéltek róla. De lehet, hogy egy másik könyv,
amelyik mondjuk megjelent 5 ezer példányban idén marciusban és
az volt a címe, hogy "A halál fekete angyala". Az a.'rőI a nővérről
szólt, aki íinoman szólva átsegített néhány,vagynébány tucat páci-
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enst a masvilágra. Annak a lelkivilágába kellett belemennem
anélktil, hogy valaha is beszéltem volna vele. Egyáltalín nem is
próbáltam utánajárni, mert dokuméntum regénynek indult. Arról
szólt, hogy én hogyan képzelem el, hogyan jut el valaki addig, amíg
ilyeneket csinál. Hogyan indul el egy normális úton, és hogyan
fejlődik odáig, hogy menet közben először tényleg csak sajnálatból
tesz el valakit láb alól. Aztán később már nem csak azokat, hanem
mfu azokat is, akik nem tetszenek neki, akik ellenségei. Végül már
a fél kőrház urának, élet és halál urának képzeli magát. Az én vál-
tozatomban ilyen volt ez a lány. Azt is nagyon vették és olvasták,
mert abban a pillanatbarr sokakat érdekelt. Ez milr többször előfor-
dult velem. csak az utolsó másfel évben háromszor is. Mikor ez az
orosz atom tengeralatdárő szerencsétlenül járt, akkor szintén né-
hány hét alatt kellett rőla írni egy nagyon kite{edt dokumentum
kötetet. Affól is, hogy mik voltak az előzményei, hogyan fejlődött
idáig a szovjet-orosz haditengerészet, milyen nukleáris balesetei
voltak azelőtt is, és így tovább. Most például, szeptember 11-én
már akkor csöngött a telefon, amikor még lehetettlátní, hogy áll a
két híű. Itt csöngött a telefon, a kiadó rendelte a dokumentum-
regénfi. Egy őra sem telt az esemény óta, amikor mítr nekem azon
kellett töprengenem, hogy előszedem az összes régi jegyzetemet,
mindent amit összeszedtem, újságkivágásokat, könyveket, ame-
iyek terrorcsoportokról szólnak, meg Osama bin Ladenről. Sok éve
gytijtöttem minden anyagot. Úgyhogy ezekből10 nap alatt, nagyon
kemény munkával - minden mást félretéve, reggeltől estig - össze
lehetett hozni azt, hogyan készülhettek fel ezek a merénylők,
hogyan szervezték őket erre a "munkára", stb. Yisszatérve az
eredeti kérdésre, nem tudom igazáből megmondani, hogy melyik
volt a sikeres, és melyik a kudarcos könyv. Hogy ezt én hogyan
r,iseltem el? Nem látok különbséget. Nincs igazán időm vele
foglalkozni, mert közben mfu egy másikon dolgozom. Mar
eltávolodtam tőle.
Milyen érzés az, ha könyvét megielenés után nem sokkal már
féláron dobják piacra?
- Csúnya étzés,bár az ember persze megpróbálj amagánakmegma-
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gyaráznl.Itt többféle típusú könyvről van szó. Az egyk az, amikor
eleve magasabb árat imakrá, amin nem is ál1 szándékukban eladni,
és olcsóbban kezdik arusítarri. A másik az, amlkor kezdetben
valóban drágább a könyv, de különböző okok miatt kénlelenek
olcsóbban adni. Mert menet közben kiderül, hogy sok hasonló
könyv van a piacon abban a pillanatban. Előfordult miár, hogy
Heydrich, a hóhér címmel írtam egy könyvet, és ugyanazzal a
címmel jelent meg egy idegenből fordított könyv ugyanazon a
héten. Aztán van olyan is, hogy eltelik néhány hónap, és auto-
matikusan lejjebb veszik az fuat. Nem kellemes érzés látni sokszor,
viszont azok is meg fogiák venni, akiknek ennyi pénze van.
Nyugdíjasok, meg mások.
A szocialista rendszerről - hogy íinoman fogalmazzak - nem túl
jó a véleménye. Ebben az játszottközre, hogy nagyapja szállo_
dáját államosították?
- Az is, gondolom. Gyermekkoromban már úgy neveltek, hogy
szembe álljak, és mindig is szembe álltam. Aztán ezt nem is
titkoltam. Később különböző bajok voltak ebből. De az igazi meg-
lepetés 1998-ban következett be, amikor végre én is úgy döntöttem,
hogy kikérem az aktáimat a Történeti Hivatalból. Egy napon
behívtak és elém tárták, és megnézhettem. Volt ebből olyan rész
(jellemzésem, stb.), amit ide is adtak, fénymásolatban hazahoz-
hattam, meg is van. Erről írtam később egy cikket, csak egy újság-
cikket, semmi mást. Az egészen túltettem magam elég hamar, de
nem volt olyan egyszerű. Ebből kiderült, hogy 23 éven át figyeltek.
Már az első dossziét akkor felfektették, amikor még nem is jelent
meg semmilyen könyvem. Tehát még "senki sem" voltam. De
Lengyelországban voltak ügyeim, néhányszor összetűztem az ottani
államvédelmisekkel. Annak a híre aztánlassan eljutott ide, és itthon
is elkezdtek figyelni. Pedig abszolút nem voltam fontos ember. Hát
akkor mennyi energiát fektethettek másokba, akik valóban fontosak
voltak. Volt, hogy rám küldtek valakit a lakásomba, ismerős volt,
barát volt, beengedtem. Órákig beszélgettünk. IJténa olvasom
tizenvalahény év mílva azt a teléijelántést, amit a IIV[I-as
osztály küldött Budapestre, amelyben tájékoztatták őket arról,
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hogy munkatarsuk miről beszélgetett velem. Meg mindenfele más
dolgok voltak a dossziéban. Csak már eltelt ennyl év, és már nem
tudom, kik voltak azok.Ha én is vezettem volna naplót, akkor most
siman megállapíthatnétm, hogy kik jártaknálam, milyen napon. Ak-
kor nagyon megütötte volna a bokáját valaki, de így nem tudok
semmit csinálni ellene. Aztán 15 éven át minden évben kérvé-
nyeztem a telefont, és nem kaptam. Ez persze hiba volt részükről,
mert ha adtak volna, lehallgathatták volna. Közben utazhattam
nyugatra. Úgyhogy nem a nagyapíml szállodáí miatt, ami persze jó
lett volna, ha megmaradnak. De hát akkor egy egészen más
rendszerben éltünk volna, és nem ment volna el az éIetem első 45
éve így.

kontesz Józsefné
(folytatjuk)

Dzsúdó verseny Csengelén
A Földi Ferenc Judo S. E. áItal szervezett dél-magyarországi

cselgáncs versenynek a csengeleí Fah:ház adott otthont. Az ese-
ményre több mint szín versenyző jött el,

Meglepő volt néhányunknak, hogy a lányok és fiúk egyrrrással
is küzdöttek, de sokszor a "gyengébb" nem került ki győztesen.

Falunkban az elműlt év őszén indult el e sport oktatása. A
néhany hónapos gyakorlat ellenére versenyzőink igen szép ered-
ményeket értek el. Aranyérmet kapott: Berényi Pandora, Csaki
Lajos, Kuklis Anita, Nagy Gábor, Vágó Anita, és Vígh István.
Ezüstérmes lett: Csíkos Norbert, Csókási Imre, Gyovai Renáta,
Horváth Roland, Muhel Zoltán és Rácz Roland, Bronzérmet kapott:
Árvai Cintia, Farkas Péter, Gémes Tamás, Kucsora Péter, Magyar
Hajnalka, Muhel Kata,Rácz Vivien és Román Dávid.

A szép eredményekhez csak gratulálni lehet!
M. M.
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cFoci krónika

kuszi Fc második lett a tornán
Február I6-én befejeződött a kiskunmajsai teremlabdarugó

bajnokság, melyen községünket a ftíleg csengeleiekből álló Kuszi
FC képviselte.

A hatos döntőben minden csapat minden csapattal játszott. A
Kuszi FC eredményei:

Overspeed (Szeged) - Kuszi FC 3:1 (Csengelei góllövő:
Pálfi)

Alsóváros (Kiskunmajsa) - Kuszi FC 5:4 (Csengelei pont-
szerzők: Kiszner, Dancsok, Pálfi, Muhel)

Nívó FC - Kuszi FC 1:3 (Csengelei gőlszerző: Kiszner [3])
HID-RO-POL-LER (Kiskunmajsa) - Kuszi FC 1:6 (Csengelei

góllövők: Kiszner (2), Szabő (3), Muhel)
A mérkőzések alapj án a baj noks ág vé geredménye :
ABCDEFGH
1. Overspeed 5 4 1 0 l7:5 13 pont
2.KusziFC 5 3 0 2 21:13 9pont
3.Alsóváros 5 3 0 2 I0:7 9pont

(A : helyezés,B: csapatnév, C : játszott mérkőzések száma, D :
győzelmek száma, E : döntetlenek száma, F : vereségek száma, G
: gőIaÁny, H: elért pontszám)

A torna érdekessége, hogy a HID-RO-POL-LER 3 éven,34
mérkőzésen keresztül veretlen volt. A 35. mérkőzésén a Kuszi FC
6:1-re legyőzte. Ezért a csengelei focisták különdíjként egy nagy
üveg pezsgőt is kaptak. A bajnokság gólkirálya Kiszner Antal
(Kuszi FC) lett, aki23-szor talá|t a hálóba.

A Kuszi FC tagjai voltak: Keresztes Lászlő és Bencsik Attila
kapusok, Pálft László, Tóth Szabolcs, Dancsok Csaba, Dancsok
Zoltán, Szabó Béla, Góra Gábor, TűiZoltán, Muhel Antal, Kiszner
Antal, Mészáros Gábor, Kun-Szabó Tibor, Süli László.

K. Sz, T.
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ODarts bajnokság

Haraszti shanghai-os
győzelme

A Korona söröző február 15-én rendezett nlldobó versenyén
10 játékos küzdött a bajnoki címekért,

Az első versenyszám hagyományosan a krikett volt. A
döntőben if . Tisóczki Ferenc 52 pontjával lett a győztes. A má-
sodik helyezett lett Pálnok József 73 ponttal, mí8 jóval több
hib ap onttal, 280 -nal Har asztt Rolarrd "bronzérmes " lett.

Mester 501-ben anagy "öreg" versenyző, Vörös Tibor végzett
az é|en, Őt Harasrti Roland követte 5 ponttal, a harmadik ifi.
Tisóczki Ferenc lett 9 ponttal.

A dupla ki-beszállós 301-ben megszületett Ceglédi Csaba
első bajnoki címe. Másodikként Pálnok József végzett 23 ponttal,
őt Vörös Tibor követte 56 ponttal.

A shanghai versenyszámot nem igazin kedvelik a dartosok,
mindössze hatan vállalkoztak a megmérettetésre. A döntő második
körében Haraszti Roland "Shanghai"-t dobott, igy számfua vége
szakadt a versenynek. A másik két versenyző nulla pontos volt, így
három rádobással döntötték el a további sorrendet. Ebben Tóth
Sándor 28 pontot ért el, ami a második helyezést hozta neki. Tóth
György 1 ponttal kevesebb teljesítménl tudott nyújtani, így a
harmadik helyezés lett az övé.

Legtöbb pont dobásában (high score) szintén Haraszti Roland
győzött 576 ponttal. Második Tóth Sándor (509 pont) lett, míg a
harmadik Vörös Tibor (415 pont) lett.

A versenyen tapasztaltak szerint a darts bajnokságokban
generációváltás történik. Egyedül Vörös Tibor képviselte az idő-
sebb versenyzőket, a korábbi többszörös bajnok id. Tisóczki Ferenc
már el sem jött a vetélkedőre.

Molnár Mihály
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X§ X§ ,§§ X§ x§ x§ x§ x§ x§ x§ x§ ;K )K X )K x§
A Csengelei Polgárőr Csoport a polgárőr

mozgalom támogatására 2002. március 8-án
(pénteken) 19 órai kezdettel birkapörkölt

vacsorás tol
Nőnapi bált

rendez a csengelei Faluh ázban.

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
zenekara könnyűzenei műs orral

kedveskedik a közönségnek.ninnínnnJí
Zene: Nomád zenekar (Nyárlőrinc)

A tombola fődíju: színes televízíó.

Hűtött italokról Víghné Juhász Anett és
csapata g"t"rjodik.

íííí
Belépőjegyek 2500 Ft-os egységáron a Korona sörözőben

(Május 1. u. 52. saím) vásárolhatők elővételben.

)E§ x§ x§ xK )E§ xK x§ x§ x§ x§ ;E§ x§ x§ ;K x§ x§
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Hirdetések
Elveszett Csengelén egy Siemens C35 Silver típusú rádiótelefon.
A megtalálót jutalomban részesítem. Ertesítést a286l77 vagy a
06-30/9 252 098 telefonszámon várok. Ifj. Szabó Lajos
Csengele, Móra Ferenc u. 14. szám

Piros színű, 1985-ös éujáratú Opel Kadet 1.8 vonóhoroggal,
katalizátorral, os7tva dönthető hátsó üléstdblával, 2003. novem-
beréig érvényes műszaki vizsgával és zöldkártyával eladó. Irány-
ár: 330.000 Ft. Erdeklődni lehet Dr. Tóth Tibornál a Csengele,
Tisza u. 6. szám alatt (telefon: 06-20/9 734 705)

Eladó 2500 db egyfalcos szalagcserép és 80 db kúpcserép. Erdek-
lődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. 11. B 286 068

Körbálás széna eladó. Irányár 3.400 Ft/bála. Erdektődni lehet
Balog Jánosnál a Csengele, Tanya 2]0. szám alatt (teleíon: 0ő-
30/3 747 693).

§koda 105-ös személygépkocsi 1,5 éves műszakival, 110.000 Ft-ért
eladó. Erdeklődni lehet Gémes Antalnál a Csengele, Tanya 13.

szám alatt,yagy a06-20l5 309 066 telefonszámon.

Csengelén az Árpád utca 27. szám alattí ház eladó. Érdeklődní:
Berényi Tíbornál (telefon: 286 330).

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

fi.irdőszobás családi ház 600 négyszögöles kerttel. Erdeklődni lehet
Magony Antalnénál (Tisza u. 21,) személyesen, yagy a 06-70/2 l ] 3
95l telefonszámon.
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Paprika és paradicsom keltetését, palónta nevelését vállalom novembertű
kezdve. Üvegházban, mérnöki felügyelettel!

Ift. Kormányos Sdndor
Csengele, Felszabadulás u, 2/B. Z286 079

Táptakarrrrány kereskedésemben tiizelő- és építőanyagot (PB-gáz, betongeren-
da, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.
Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállitom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolg álás, kedvező árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig,

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

B 286 24I Ü06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkep 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermel<sorozat, ballagós, esküvőJakodalom, egyéb rendeményekfelvétele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok és képkeretek nagl választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép javítós, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olaj kep ek vás árolhatók !

Nac s a Jáno sné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

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

Cs?rícrelei -9 l(,lóntíi,,r,
A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer megjelenő lapja
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