
X. évfolyam 6. szám 2002. márcíus 15.

A nőnapi bál szépe

A bálról szóló írásunk a ]77 . oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Polgárőr közgyűlés
Március 8-án tartotta a Csengelei Polgárőr Csoport az elmúlt

évi munkáról való beszámoló gyűlését.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a helyi önkor-

mányzati képviselő-testület, a kisteleki rendőrség vezetője, a helyi
tűzoItő egyesület parancsnoka és a pálmonostorai polgárőr egyesü-
let elnöke.

A megjelentek köszöntése után Kucsora Péter számolt be a
200t. évben végzett munkáról. Elmondta, hogy több mint két évig
nem volt a település belterületén betöréses lopás. Szilveszter este

történt egy boltbetörés, de annak tettese is rendőrkézre került.
A polgárőrség munkatervében a napi szolgálatok ellátása

szerepelt. Összesen 189 alkalommal, 378 fővel vigyázták a falu
élszakai nyugalmát, 1890 óra társadalmi munkát végezve. Az
egyesület irányitotta a templom avatásakor a közlekedés rendjét is.
A szolgálatok ellátása során közel 10 ezer kilométert tettek meg
gépkocsival.

A csoportvezető kiemelte, hogy a községi önkormányzattal a
kapcsolat kimondottan jónak mondható. A polgárőrségnek tagja a
polgármester és három képviselő is. Az évi költségvetés kb, 10 %-
át az önkorm ány zat biztosítj a.

Az egyesületnek együttműködési megállapodása van a

postával és a MAV-val. Ennek keretében a postahivatalt és a
vasútállomást ellenőrzlk az éjszakai órákban. A rendőrséggel 1994-
ben kötöttek együttműködési megállapodást, ennek keretében több
alkalommal rendeztek akciókat. Két éve a szomszédos település,
Pálmonostora polgárőr szervezetével is egyezményt kötöttek, ami
legutóbb akkor volt hatásos, amikor egy eltűnt csengelei polgárt
kellett felkutatni.

A 2001-es óvet 31 ftí polgárőrrel vitték végig, egy polgárőr
az év végén kilépett, A polgárőrség vezetője a legtöbb szolgálatot
ellátó Béres Andrásnak jutalmat adott át.
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Kucsora Péter szólt arról is, hogy az év végén sikerült egy
polgárőr szolgálati gépkocsit vásárolni. A költségek egyik felét az
önkormányzat, a másik felét a szponzoraink állták. Köszönet illeti
ezért a támogatóikat. Ezzel a gépkocsiva| már meg tudták szakitani
a mezőgazdasági bolt betörőinek az elmenekülését.

Sánta Ferenc polgármester hozzászólásában elmondta, hogy
ő is igen jónak ítéli meg a Csengelei Polgárőr Csoport működését.
Megemlítette, hogy nem tartja szükségesnek a falu határában a

szokott figyelmeztető táb|a ("A faluban polgárőrség működik")
kihelyezését, mivel az sokkal fontosabb visszatartó erő, ha a
szolgálatban lévő polgárőnel találkozlk a rosszban sántikáló,

A Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője, Tódor Sándor
szintén elismerően szőlt anől, hogy a csengelei polgárőrök hatá-

sosan működnek. Ezt bizonyitja az is, hogy a mezőgazdasági bolt
betörői nem tudták a lopott fóliákat elvinni, sőt a gépkocsijukat

Tiszteletbeli polgárőr címmel kitüntetett szponzorok
(fotó: Nacsa Jánosné)
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is hátrahagyva kellett elmenekülniük. Felvetette, hogy hasznos
lenne egy olyan kiképzést tarIani a polgárőröknek, amelyben fel
lehetne készíteni őket a váratlan helyzetek megoldására. A kapitány
úr örült annak, hogy egyre több nő veszi ki részét a
bűnmegelőzésbő1.

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében
Kertész Lászlő örömét fejezte ki azért, hogy az elmúlt évi köz-
gyűléshez képest jóval megnövekedett a polgárőrök létszáma. 5
éves szolgálatért emléklapot adott át Csáki Lajosnak és Magony
Józsefnek. 10 évi szolgálaÉrt emléklapot kapott Árvai Kálmán,
Bacsa István, Bangó Péter, Laczkő Zsolt, Molnár Mihály és Tóth
György. Béres Andrásnak, a legaktívabb polgárőrnek egy díszok-
levelet nyújtott át. Sánta Ferenc polgármester az 5-I0 éves jubi-
leumukat ünneplő személyeknek jutalmakat adott át.

A Pálmonostorai Polgárőrség elnöke, Vízi Sándor felszólalá-
sában kiemelte, hogy fontosnak és eredményesnek tartja a szom-
széd községek polgárőreivel való együttműködést. A több éves
együttműködés elismeréseként egy díszoklevelet adott át Kucsora
Péternek.

Kiss Nándor elismerését fejezte ki azoknak a polgárőröknek,
akik megakadályozták, hogy a boltlából ellopott fóliákat elvihessék
a betörők.

Valkovics Antal képviselő szokásához híven humorosan, de
elismerését fejezte ki a polgárőröknek avégzett munkáért.

A Csengelei Polgárőr Csoport már több mint 11 éves, A
kezdetektől számos helyi vállalkoző szponzotálta az egyesületet.
Több mint egy évtizedes kiemelkedő támogatásukér1 tiszteletbeli
polgárőr címet kapott Csókási Tibor, Csókási Zoltán, Dénes Balázs
és Tóth Tibor. Az erről szóló okleveleket Kucsora Péter adta át.

A közgytílés zárásaként egy meglepetés következett. Titok-
ban készíttettünk egy olajképet azképviselő-testtiletről, Ezt a cso-
portvezetőnk adta át a polgármester úrnak polgárőrség hálája
jeléül.

A közgyűlés vendégeit az esti nőnapi bálon láttuk vendégül.

Molnár Mihály
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Művészeti iskolások a
nőnapi bálon

Március 8-án a munkanap ellenére szép számű kikapcsolódni
vágyő ember gyűlt össze aFalllházban.

A községi önkormányzat képviselői egy-egy szálrőzsával és
c uppanó s puszikkal kö szöntötték az érkező höl gyeket.

Amíg a bográcsokban a hús nem vett végső búcsút a csont-
jától, addig a vendégek szokásukhozhiven büfélátogatással, tom-
bola vásárlással, traccspartival fo glalatoskodtak.

Sánta Ferenc polgármester üdvözlő szavai után a polgárőrök
maroknyi csapata támadásba lendült korgó gyomrunk ellen, hor-
dozták a ínycsiklandoző illatokat árasztő tálakat. Mintha kerekeken
gurultak volna a fiúk, olyan flirgén csereberélték ki az ürülő
edényeket űjal<ra.

Az örök nyugalomra szenderült birkákat mesterszakácsok
kaparintották a markukba, és remekművet alkottak belőlük. Az
étkezők elégedett csettintése és a fogyasztás mértéke ékes bizonyi-
téka annak, hogy leírhatatlanul finom izű és omlós húsú pörköltet
komponált Harmath Sándor csapata. A bégető gyapjaskákat nem
hiába áIdozták fel a bál oltárán,

Amikor elégedetten szuszogva elernyedttink, mert már több
falatot nem bírtunk letuszkolni gömbölyödő pocakunkba, jött a
polgárőrök hada mohóságunk bűnjeleit eltiintetni.

Végre elérkezett az est fénypontja, a műsor. Meghívott előa-
dóművészekként a Csengelei Alapfoku Művészeti Iskola fuvósai
l éptek fel Czirok Zoltán v ezényletével. Könny űzenei ö s szeál l ításuk
számait czirokné krizsán zsuzsa konferálta be. Miközben én is
elr agadtatással fi,ileltem-lestem az előadást beküldött tudósítóként
sasszemmel figyeltem a közönség reakcióit, Különösen az egész
este táncra buzditő Nomád zenekar reagálásaira voltam kíváncsi.
Az egyúttes tagjai végig dúdoltak-énekeltek, a taktust lábukkal,
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'^-1!**--
Nemere llona az ajándékkönl,vét dedikalja

kezükkel kísérték, s szemükből elismerés sugárzott, A hallgatóság
sem sajnálta a tenyetét, a dallamokat ütemes tapssal kísérte, a
végén lelkesen csattogtatta össze a kezét mindenki. Az utolsó mű
eljátszása közben anézők folyamatosan emelkedtek fel a székekről,
s majdnem valamennyien állva tapsolták a befejező akkordok
ritmusát. Bevallom, ez a |átvány annyira lenyűgözött, hogy későn
kaptam észbe: ülve maradtam. Ilyen tomboló sikerben nemigen
részesült még bálainkon részt vevő művész. Nem csoda, hiszen a
fellépő gyerekek a mieink, a jövő záloga| Nem csak szüleik, de
tanáraik, sőt az egész falu büszke lehet rájuk. Bizom benne, hogy
nem sikkadnak el ezek a tehetségek, s majdan találkozunk velük a
művészvilág hírességei között. Nehéz szavakba önteni a dicséretet,
ami méltán megilleti őket és vezetőjüket. Leegyszenísítve: le a
kalappal előttük! Yagy ahogy mostanság divlk az ifioncok körében,
ha valamit szupernek minősítenek: király!
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_\ csodálatos, rövidnek ttínő produkciót a vidám mulatozás
kör,ette. A táncikálásban elfaradt, sajgó talpakat fel egy táján meg
lehetert pihentetni. Ekkor hirdették ki a bál szépét. A zsűri elnöke,
\emere István író a vendégek zsongásától alig jutott szőhoz, hogy
elmondja, milyen nehezen redukálódott le egy személyre a sok
jelölt. Végül a kisteleki illetőségű Hegedűs Márta javára billent a
mérleg nyelve. Ó kaphatta meg a győztesnek járő virágkosarat és
Nacsa Jánosné képét.

Ezután a maradék sorsjegyekre lehetett licitálni. Az árverés
szokatlanul rövid idő alatt zajlottle.

A sorsolást Nemere Ilona kezdte, aki saját köteteiből ajánlott
fel a tombolára, s a szerencsés nyerteseknek azonna| dedikálta is
azokat. Az igényes kivitelezésű könyvek mellett a szinpad szélén
igéző szépségű ajándékok kellették magukat. Akadtak mázlisták,
akik több nyereményt is hazavihettek, s volt olyan, akinek a
szerencse egy rakás italt pottyantott az ölébe, holott antialkoholista.
I1yen ez a Forluna!

Eítr"W,gflf$W-
A tombola fődíját csongrádiak nyerték

(fotók: Nacsa Jánosné)
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A ftídíj, a Baranyi József és Tóth Csaba á|tal felajánlott
színes tévé - ami a sorsjegy vásárlására leginkább ingerelt bennün-
ket - Csongrádra került,Kaczlba Jánosné otthonába.

Ki örömmel, ki enyhén csalódottan folytatta a vigadozást. A
kitartóak kora reggelig ropták atáncot.

A bál megrendezését támogatta: Csengelei Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Csengele Község Önkormányzata, Bencsik Ferenc,
Csókási Ferenc, Csókási Tibor, Csókási Zoltán, Dénes Balázs,
Forgó Jenő, Kiss Ferenc, ifi. Kormányos Sándor, Kuklis András,
Lengyel János, ifi. Lengyel János, Málik Istvánné, Mészáros Fe-
renc, Nacsa Jánosné, Nemere Ilona, Nomád zenekar (Nyárlőrinc),
Sándor Józsefné, Szabó Béla, Széplaki Sándor, Tóth István, Tóth
Tibor és Víghné Juhász Anett.

kontesz Józsefné

A nőnapi bálról Nacsa Jánosné által készített fotók megtekinthetők
és megrendelhetők a Korona sörözőben (Május l. u. 52.).

OA gazdajegyző rovata

Agrá rtámogatás igénylé s e
A támo gatást igénylő nyomtatvány átadásánál kell bemutatni :

- nyilvántartási (regisztráciő) igénylő adatlap 2002. évről,
- nyilvántartási igazolás (azaz regisztráciős számát) 2002.

évről,
- adőazonosító jel,
- érvényes őstermelői igazolvány és érvényes betétlapja

eredetiben, másolatot csatolni,
- vállalkozó i igazolv ány eredetiben, másolatot c satolni,
- bankszámlaszám (ha van),
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- tbldhasználati lap - szemle (Földhivataltól),
- előző év (2001) árbevétel SZJA bevallása eredetiben, máso-

latot csatolni,
- számla eredetiben, másolatot csatolni
a) vetőmagről (fémzárolt, VTSZ szám jelöléssel)
b) műtrágy a v ásárlásr ől,
c) növényvédő szerekről,
- társadalombiztosítási azonosító j el (TAJ-k árty a).

A fentieken túl a családi gazdaság részéről még a kiemelt
támogatási igénylő lap és a családi gazda nyilvántartási határozat
bemutatása és másolat csatolása. A MAGOSZ irásbeli ajánlásának
csatolása.

Földalapú növénytermelési támogatás
A 10212001. (XU. 16.) FVM. rendelet alapján vissza nem

térítendő támogatást vehet igénybe az a földhasználő, aki megfelel
ezen rendeletben előírt feltételeknek és teljesíti az adatszolgáltatási
(regisztrációs) kötelezettségét, továbbá a foldhasználati nyilván-
tartás szab ályairól szól ó rendelet el ő írásait.

A meghatározott támogatás :

- az I-I0 hektár közötti szántóterületen 12.000 Ftlha,
- a 10,01-300 hektár közötti szántóterületen 5000 Ft,&ra.

A floldhasználő ana a nyilvántartott ktilterületi szántőterületre
igényelhet vissza nem tédtendő támogatást, amely a támogatás
igénylésekor a tulajdonában, vagy haszonbérleti szerződés alapján
haszná|atában van.

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az
igénylő előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági te-
r,ékenységéből származő árbevétele érje el az ötven százalékot.

Az igénylőlap a fentiekhez a fogadónapomon átvehető. A
kitö 1 tött nyomtatványokat ellenj e gy zésre szintén fo gadónap on l ehet
visszahozni. Igénylési lehetőség augusztus 31-ig. Ezen határidő
egy,beesik az APEH lgazgatőságnál torténő igyintézési lehetősé-
geivel is.
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Az első családi gazdálkodó

2002. március hónap első hetében köszöntöttem és nyilván_

tartásba vételi határozatot adtam át azFYM Csongrád Megyei FM
Hivatal csengelei fogadóirodájában az első csengelei családi gaz,

dálkodónak.
czlbo\ya András a továbbiakban is mezőgazdasági tevé_

kenységet iolytat a család tagjainak segítségével. Az eddigi

."oiguúu, munkájuk eredményét nagyberuházások megvalósí_

tásáíú továbbfejlésztik a családi gazda program előnyeinek

igénybevételével' 
Gregus sándorné

határozat átadása az első csengelei családi gazdának
(fotó: Molnár Mihály)



- 183 -

tljabb polgárőr bébi
Nem túl régen számoltunk be két polgárőrünk családjának

gyarapodásáról, és megint ilyen örvendetes eseményről adhatunk
hírt.

Varga Árpádnak és Keller Szilviának 2002. február 20-án
pontosan 10 órakor született meg Varga Viktória nevű kicsinye. A
gyermek 2990 grammal és 52 cm-reljött a vllágra Simon Istvánné
szülésznő közreműködésével.

Gratulálunk a kis jövevényhez! 
K. J._né

rc
-yk
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OA legtermékenyebb magyar író

V. rész
Látogatőban Nemere Istvánnál

Községünk sokáig csak annyi irodalmí vonatkozdssal dícseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészhdzban írta. 2001 tavaszdn azonban településünk lakója lett
a címben szereplő író, akinek mdr több mínt háromszáz kötete
jelent meg. Nemere Istvdn készségesen adott ínterjút lapunknak,
melyet terj edelme miatt részletekb en kö zlünll

Lz összes könyvét kíadók jelentették m€g, vagy van
magánkiadása is?
- Nincsen. Egyetlenegy könyvem sincs magánkiadásban.
Több mint 300 kötete jelent meg eddig. Ön a tegtermékenyebb
író Magyarországon?
- Magyarországon igen. A magyar irodalomtörténetben biztosan.
De messze nem vagyok az első a világon. Mert Georges Simenon,
a Maigret történetek atyja, meg számos más történet irőla
megelőzött engem. Egyetlen reményem, hogy már meghalt és
esetleg utolérhetem. Ötszáz valahány könyve volt. Aztán volt egy
angol öreglány - sajnos ezt a szőt kell használnom, pedig nagyon
finom dáma volt, a királyi család rokona -, aki kéthetente írt,
helyesebben diktált egy rózsaszin leányregényt. Es ezt csinálta
kilencven valahány éves koráig, amig meghalt. Most volt, néhány
éve. 702-nél :artoft, amikor meghalt. Úgyhogy van még azért mit
csinálnom.
A rendszerv á|tozás környékén sok ufókról, parapszichológiáról
szóló kötete jelent meg az Eszperantó Szövetség kiadásában.Ez
véletlenszerű volt, yagy ezzel is az eszperantót akarta
propagálni?
- Nyilván a kettő összefiiggött. Hiszen hamar rázizzentek, hamar
rájöttek az Eszperantó Szövetségben igazáből még a 80-as évek



- 185 -

elején, dejobbára csak 1986 után. A Titkok könyvét is ők adták ki.
Rájöttek, hogy saját kiadóijoguk ugyan van, de nem adhatnak úgy
ki, mint az állami kiadók. Nekik mindig be kellett adni a Kiadói
Főigazgatősághoz - ami egy cenzori hivatal volt -, és ott engedé-
Iyezték yagy sem. Végül is nagy példányszámokat és nagy
pénzeket tudtak elérni, amit a szövetség céljaira fordíthattak.
Másrészt úgy is ki tudták ezt használni, hogy az én könyveimbe
hátul mindig betettek egy általam aláirt ajánlólevelet, hogy milyen
egyszerő ez a nyelv, tanuljátok, stb. Össze lehetett kapcsolni
úgymond a népszerű irőt a nyelwel, és ráadásul olyan témákat
tudtak nagy nehezen - 1986 körül már könnyebb volt - kihozni a
piacra, amiben biztosak lehettek, hogy sokan fogiák olvasni. Ha ezt
olvassák sokan, akkor sokan megtudják az eszperantót is. Két
népszení dolgot, a népszerú szerzőt és a népszeru témát össze
tudták kapcsolni egy harmadikkal. Ez az ő részükről egy teljesen
normális dolog volt, és én sem panaszkodtam ellene,
Volt-e természetfeletti élménye?
- Akkor mindjárt elkezdünk itten, nem nyelvészkedni... Inkább
logikával akarom megközelíteni a témát. Szerintem az a sző - ez a
saját véleményem, és nem maga ellen irányul -, hogy termé-
szetfeletti, nem is létezlk. Mert minden, ami történik, az a termé-
szetben történik, igy aztán része a természetnek. En már nem is
használom ezt a szőt, de sokan még mindig alkalmazzák, mert nem
fudják leirni azt, ami annyira kívül esik a megismert világon, annak
szabályain. Erre mondják, hogy természetfeletti. Ilyen élményem
nem volt egyáltalán, hacsak azt nem tartjuk annak, hogy egy
regényemet egyszer megálmodtam. Szerencsére hajnalban. Mikor
felébredtem, gyorsan leírtam, míg el nem felejtem. Ez később
megjelent könyvben. De ez csak egyszer fordult elő velem és ezt
sem tartom ilyennek. Két részből áll össze a dolog. Mindig
érdekeltek az ilyen titkok, rejtélyek, amik egy része azért volt
rejtély, mert nekünk nem mondták meg a régi rendszerben,
eltitkolták előlünk, mint például az ufo ügyet. Másrészt önma-
gukban is elég rejtélyesek ezek, amíről a tudomány nem sokat tud,
megaz emberek is keveset. Minden, ami titok, az engem érdekelt.
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Azért is foglalkoztam velük, irtam róluk, hogy mások is megtud-
hassák, amit lehet tudni ezekről. Nekem ugyan nem volt ilyen
élményem. Máig is nagyon fájlalom, hogy írtam 8-10 könyvet az
ufokról és én soha nem láttam még egy darabot sem. Személyesen
ismerek egy csomó embert, akik soha nem írtak róla könyvet, aztán
láttak kétszer is ufót, van aki háromszor is. Ez már abszolút
igazságtalanság, szoktam mondogatni. De lényeg az,hogy "hittem"
a dologban. Magyarul nem lehet másképp mondani, ez megint egy
nyelvi dolog. "Hisz az ufőkban?" - kérdik, és akkor e|magyarázom
nekik, hogy hinni tornyos épületekben szoktak. Itt a,rról van sző,
hogy az ember a rendelkezésre állő információk alapján a
jelenséget valósnak tartja-e, vagy sem. Hát én valósnak tartom,
mert túl sok bizonyíték van rá. Ez vonatkozhat ufokra, csomó más
rejtélyes emberi képességre, stb. Amikből az évek során elég
szépen láttam. Tehát én azért utánajártam itt-ott külfloldön, meg-
néztem mindenféle tömeges gyógyításokat, meg kézrátevős
gyógyításokat, találkoztam olyan emberekkel, akiknek rejtélyes
pszichológiai képességeik voltak. Ezt előttem, előtttink be is
bizonyították. Erről sokat lehetne beszélni, és szoktam is író-olvasó
találkozókon. Van, amikor egy óra is ilyenekkel telik el.
Annak idején volt Déri Jánosnak a Nulladik típusú találko_
zások című műsora...
- Igen, szerepeltem is benne. Nagyon jó műsor volt, aztán
ezért az akadémia nagyon támadta is, mint minden ilyen típusú
műsort. F,zek a vaskalapos emberkék, akiknek a látóköre olyan
széles, mint egy mikroszkóp. Ók szokták ezeket letámadni. Azt is
elintézték, hogy egyre későbbi időpontokba tolják. Majd, amikor
mfu éjfél utánkezdődött, már logikus, hogy nem volt néző, Aztán
meg azt mondták, hogy nem nézi senki és megszüntették. Régi
trükk, sokszor megcsinálták már. Másik ilyen trüktjük, ha már
enől van szó, hogy nem állnak ki nyilvános vitákra, csak nagyon
ritkán. Kis budapesti, kerületi tévékben néha-néha előfordult, hogy
egyenes élő adásban nyílt viták voltak. Ma is előfordul vidéki té-
vékben, például a szegedinek van egy havi egyszeri műsora, Abban
is többször szerepeltem. De ott sem az történik, hogy jön X. Y.
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docens, mit tudom én milyen szakágban és oda kiáll nyílt vitára.
I!*enre nem lehet számútant, ők nem állnak ki. Mindig az egyik oldal
bizany gatja a maga igazát.
Trethon Judittal és Egely Györggyel milyen viszonyban van?
- Mindkettőjiikkel nagyon jó. Trethon Juditot a Triton gyilkosságok
című könyvem megjelenésétől, ha jól emlékszem 1977-tő1 ismerem.
Valamilyen TlT-rendezvényem találkoztunk . Aztan sci-fi körökben,
meg kiadói munkánal sokáig voltunk egyutt. Most pedig a Színes
LIFO magazin egyik szerkesáője, ott néha összefutunk. De mar jtárt

itt is, meglátogatott minket. Egely Gyurival érdekes dolog volt ...

1984 tájáry mikor még ő a Központi Fizikai Kutató Inté-zetben
dolgoáatott, mint fiataI szakember, igen lelkesery ő vezette a KFKI
klubját. Fiatal tudósok különböző érdekes, vagy annak hitt
embereket hívtak meg és mindfele nagy vitákat folytattak. Egyszer
meghívtak engem is, és ott találkoáunk. Amikor ktanaz első vagy
masodik Titkok könyvét, akkor vele csináltam egy interjút. Én
1,oltam az első a magyar sajtóban, aki őt komolyan vette. Ahogy
elrnondta a véleményét, úgy jelent meg, nem vágták meg, nem
nevették ki érte. Ettől kezdve nagyonjó barátságban vagyunk.
Az ufó témákról, meg a szovjet űrhajózásról honnan szerzi be
az információit?
- A szovjet í.lrhajőzásnál kétfrle dologról kell beszélni. Az
egyik volt a Gagarin ügy, ami engem miár akkor érdekelt. 17 éves
voltarrr, amikor Gagarin "repült". Az idézőjel azért var1 mert
szerintem nem repült. Már akkor nem tetszett a dolog. Kint
Lengyelországban ez volt az egyik összetűzósem a helyi
biztonságiakkal. Ott úgy hívták, ha lefordíq"k pontosan, hogy
Á[amvédelmi Hivatal. Majdnem a mi ÁVH-nt<nat volt a
megfeleloje. Ott pontosan ilyenek miatt hazkutatást tartottak nálarr1
és megtalákák a Gagarin könyv első kéziratát. Szerencsére annyira
abszurdnak tűrrt nekik ez az ötlet, nem vették komolyan. Aúán
viharosan távoztam Lengyelorszagből és ez nem volt mar kérdés.
De ez a gondolat nem hagyott nyugton, és ahogy jött a
rendszerváltozás, 1990 nyarrán meg is jelerrt egy kis 100 oldalas
könyvecskébeq amit addig össze tudtam szedni. Mondhatnárru
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hogy a rakéta első fokozata ez volt. Ennek a könyvnek a nyomán -

amiről akkor az egész sajtó írt, még külftildön is, Ausáráliától
kezdve a BBC-ig mindenhol erről beszéltek - elindult a Szovjet-
unióban is a nyomozás. Az újságírók Moszkvában is, mindenütt
kezdtek a dolgoknak utanajárni. Ók kiderítettek még egy csomó
disznóságot. Már az első könyvemhez kaptan onnan anyagokat,
csak ezt nem nagyon lehetett reklámomi. I996-banvagy I997-ben
az egészet megírtam egy vastag kötetben, de kiegészítve azzal,hogy
visszamentem a'3 O-as évekig.

kontesz Józsefiré
(fo§,tatjuk)

oFoci krónika

Elindult a szezon
Bajnoki mérkózés:

2a02. március 9. Csengele - Domaszék 0:1 (0:0)
Csengele: Pálnok, Szabő, Ambrus, Pálfi, Vincze, Pataki,

Wenner, Góra, Harasúi Zs. (PigniczkiT.55.), Kis, Harasái R.
Irre ális időj árásb an nem bírtunk a j átékvezetővel.

Edzőmeccsek:

2002. február 7. Kistelek Ifi - Csengele 1:6 (0:3)
Csengelei góllövők: Gőra(2), Heim (2), Muhel, Ambrus.

2002. februáí 17. Kistelek Ifi - Csengele 2:7 (0:2)
Csengelei gőlszerzők: Heim (2), Pataki (2), Dancsok (2), Pálfi.

2002. február 24. Szank - Csengele I:2 (1:I)
Csengelei góllövők: Haraszti R., Wenner.

2002. március 3. Csengele - Tömörkény 2:1 (1:1)
Csengelei gőlszerzők: Szabó, Góra

Kun-Szabó Tibor
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Csengelén is eltemették a telet
Az elmúlt évi után az idén is megszerveáe Gyovai József

családja a maskarás felvonulást. A vidám eseményre februar 23-én
került sor. A korábbi téltemető csapat szépen kibővült, sok jelme-

zes gyerek is csatlakoz ott hozzquk.
A menetet most is egy püspök vezette, bőkezűen szórva a

szenteltvizet a kíváncsi közönségre. Utána azifiű"házaspár" haladt,

majd a "rrásmép" következett. A sort Baranyi József zárla,
talicskájrán lévő boroshordóból klnálgatva az embereket. Legvégül a
zenekar bailagott.

A faluban tettek egy jó nagy kört, közben több helyen meg-

megálltak. Ilyenkor sok gyanútlan kapott rúzsos csókot, és az
őrizetlenül hagyott kocsikra nagy szíveket rajzokak. Polgrármes-

terünk, Santa Ferenc sem kerülhette el sorsát, a "nászltép" az ő
héuÁhoz is ellátogatott.

A fel tízkor kezdődött felvonulás délre ért véget.
M. M.

Vendé glátás a pol gárme ster házánál
(fotó: Molnár Mihály)
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Faluházi hírek
Az elrnúlt év őszén beindult falunkban is a cselgáncsoktatás,

viszont megfelelő szőnyeg r}lhez nem volt. Ezért gyűjtést szer-
veúek a beszerzésére. Az edzést vezető Földi Ferenc 25 ezer, a
diakönkornr.ínyzat 50 eze1 a, ÁItalános Iskola 23 ezer, a Községi
Önkormanyzat 25 ezer és a dzsúdót tanuló gyermekek szülei 50
ezer forintot ajánlott fel. Így az lfJű sportolók már szabviányos
tatamin gyakorolhatnak.

Folytatódik a Szomszédoló! Március 23-án (szombaton) 16
őraikezdettel Röszke község csapata vendégeskedik a Faluházban.
A belepés dfitalan. Mindenkit szeretettel látunk!

A Telehazba beszerzÉ,sre került egy spirálozó berendezés,
mely a lakosság rendelkezésére áll.

A Telehaz szolgáltatási arjegyzéke :
Fekete-fehér frnymásolás: 'A.4 méret egyoldalas 10 Ft/oldal,

kétoldalas 15 Ftllap, A'3 méret egyoldalas 20Ftloldal kétoldalas 35
Ft/lap.

Fekete-fehér szöveg nyomtatása 10 Ft/oldal, fekete-fehér
képekkel 2a FtloldaL Színes szöveg nyomatatása 30 Ftioldal, színes
képekkel 70 Ftloldal

Fax küldése oldalanként 100 Ft, fax fogadás 25 Ft olda-
lanként. Szrámítógép egy órai hasznáIata 120 Ft-ba kerül. Szkennelni
oldalanként 50 Ft-órt lehet. Azlnternet használata 450 Ft óranként.

Fekete-fehér névjegykrártyát darabonként 15 Ft-ért, színest 20
Ft-ért lehet rendelni.

A spirálozás 100 oldalig 150 Ft-ba, 100 oldal felett 200 Ft-ba
kerül,

Törköly Ágnes
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Hirdetések
Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Edeklődni: Csáki Lászlőné
Csengele, Tanya 581., telefon:06-3014 323 248

Eladó 2500 db egyfalcos szalagcserép és 80 db kúpcserép. PrdettOdni:
Tisoczki IsWán Csengele, Akácfa u. 11. E 286 068

Körbátas széna eladó. hányór 3.400 Ft/bála. Erdeklődni lehet Balog
Jánosnál (Csengele, Tanya 210,, teleíon: 06-30/3 747 693).

§toaa 105-ös személygépkocsi 1,5 éves műszakival, 110,000 Ft-ért eladó.

Érdeklodni lehet Gémes Antalnál a Csengele, Tanya 13. számalatt,vagy a

06-2015 309 066 telefonsámon.

Csengelén az Árpód utca 27. szdm alatti hdz eladó. Erdeklődni:
Berényi TibornúI (telefon: 286 330).

Eladó a Május l. utca 12. szám alatti 3 szobás, gázfűtéses, fiirdőszobós
csalódi ház 600 nég,lszögöles kerttel. Erdektődni lehet Magony
,4ntalnénál (Tisza u. 2 1., telefon: 06-70/2 1 l 3 95 1).

* * * * * ****.************ * * * * *******+**{.* {. ** *********** * *********** *

Paprikatermelők figyelem !

A

tirz,ofru3ht
megnyitj a új felvásárlótelepét

Balástyán.

Egész évben folyamatosan felvásárolunk fehér
hegyes végű paprikát.

Előzetes egy eztetés, esetleges szerződéskötés :

Nagy Gábor @ oo-roll 616 530
*** ***** ** ** **************i<*,.*{. *** t *****tr<* {.* * {. {.* * **{<i< * * {<** * {< ****
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Paprika és paradicsom keltetését, paldnta nevelését vtíllalom Üveghd7ban,
mé rn ö k i felügl eletlel !

Ilj. Kormónyos Sándor
Csengele, Felszabadulús u. 2/B. t286 079

Táp-takarmány kereskedésemben tíizelő- és építőanyagot (PB-gáu, betongeren-
da, cserép, tégla, kőpor, cernent, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.
Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező árak!
Nltva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, AranyJ. u. 1.

8 286 24l B 06-3013 228 453

Fotó szakijzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igaeolványkep 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egléb rendenérrylekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és kepkeretek nagl választékban
kaphatók!
- Fénykepező gép j av ít ós, s zaktanóc sadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- P asztel l- és o laj kepe k v ds áro l hat ók !

Nac sa Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

t 257 786, este: 329 659 a06-30/2 638 168

v A csengelei Polgárór Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáóség: Csengele, Felszabadulásutca2/A. e-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefiré


