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oTudjuk, hogl Krisztus feltámadt a halálból..." (RÓm. 6,9)

Feltámadunk?
Az kők képzeletét mindig foglalkoztatta az a gondolat, hogy

mi lerrrre, ha Jénts napjainkban jönne el a fijldre. Milyen fogad-
tatasban részesülne? Sokan úgy vélik, az atom és az íxhajőzás
korszakában nem kellene ftlnie. A demokrácia az Ó szánníra is
polgárjogot biáosítana a ftildön. Kétezer éwel ezelőtt egészen más
volt a helyzet, krilönösen lztaelben, ahol egy holtvlágrányra futott
vallási fanatizrnus és besákült fajirrrádat ácsolt keresáet Jézus
szálmíra. Ezpk az idők végérvényesen elmúltak, gondolják sokan.
Sajnos nem!

Nem kétséges, hogy Jézusnak ma is varrrrak lelkes követői és
otthonra taláIt szítmos hívő szívében. Ma is milliók fordulnak felé és

igyekeznek törvényei szerint élni. Ugyanakkor aú. is látnunk és

tapasáalnunk kell, hogy nem aludt ki sokak szívéből az irénta
tápált gyűlölet. Érdekes, de ígaz, hogy egyetlen vallásalapítót sem
szerettek annyian és gyűlöltek annyian, mint Jézust. Mi ennek a
magyarázata? Miért gytilölik azt a férfrL aki életét aőtabarátaiért?
Miért fordulnak ellene különböző csoportok a l:retű, a sző és az
erőszak eszközével?

Az még csak érthető, ha a gonosz, elnyomó embert gyulölik:
Hitlert, Sáálint, stb, ... Meghaltak, eltűntek a történelem színpa-
dáról s ezzel egyűtí kialudt az irántuk érzett glulölet tiize is. Miért
nem alszik ki a Jézus iránti gyűlölet tiize ma sem?

Az emberek azért glűölnek valakit, mert akadályozza őket
vágyaik kielégítésében. Minden ernber szeretne hatalmat, élvezetet
és jólétet, szabadságot életében. Úgy étzk, ezekben akadály Jézus
tanitása, mert másokra is tekintettel van. Ezek csak akkor érvé-
nyesülhetnek, ha mások nem okoznak kárt vagy fájdalmaí, Ezek
mindenkit megilletnek, nemcsak egyeseket.
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Ha Jézust haláIa utián is gyűlölik, annak egy magyalázatavan:
hory Jézus halála utrán is Ért P'PrrÁVeOrt Nem tűnt el a
történelem szlnpadfuőL Ma is szembeáll a Gonosszal, s ebben segít
az embereknek, ha engedik Ót a szívben hatni és iranyítani. Ha nem
akadiúyozzÁk, vagy nem zétqák ki a társadalornból. Segítsége
nag},on sokszor tapasztallntő és kézzelfogható az egyes emberek,
\-€y csoportok életéberr, ha figyeltink rá. Ezeket azonban rejtve
teszi, s az emberek sosem rcHínnozzák, a jókat nem állítjak példa-
képnek a közössegek elé. Pedig nekik kellene teret adni minél több
h.ty"o, hogy hatni tudjanak.

Jézus EL, de nem engedjuk Őt életünkbe, a tiársadalomban
hatni! Ő nem erőszakoskodik, hiszen tudja, hogy hianyara előbb
vagy utóbb rájöviink keserves leckét kapva. Lássuk csak: Biüy
Graham (baptista lelkész) Lányával interjut készítettek a szeptember
11-i amerikai tragédia utan. A riporter megkérdeáe tőle: "Hogyan
engedhette meg Isten, hogy ilyen tragédía történjen veltink?"

A válasz: "Úgy hiszerrr, Istent nagyon elszomodtja, ami ve-
lünk történt. Ám évek őta azt mondjuk Neki: menj ki az iskolából,
menj ki a kormányből, távozz a társadalomból, menj az éIe-

tünkből... Ó uriemberként viselkedve kiment. Ezutén hogyan
vrárhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha arra szólítjuk
fel untalan, hogy hagyjon minket békén?" Ha nem aka.juk Istent az
iskolábar1 Ő artmondja: rendben.

Nem akarjuk megismerni talxtélséLt", a fiild hasmálatíutasítását,
Ő aa mondja: rendben. Aá mondjak: nekíink Isten nem sziikséges.
Isten aá mondja: rendben, de akkor ne panaszkodjunk, hogy az
emberek gonoszak, és ne okoljuk azt a Valakit, akit elíiáünk
életünkből. Az okokat magunkban kell keresni! MA AZT
ARATruK AMIT VETETTLINK! Furcsa, hogy mennyi mindent
elhisziink, de amit Isten üzent Jézus áItaI, a*. mar NEM. Miért?
Jézus feltámadt, mi tanúi vagyunk! Nekiink kellene váltoáatni
életünkörr" hozzáigazítani, de ez nem akar sikerülni.

Vajon lesz-e feltámadásunk - életváltozasunk - a )O(I.
szazadbatlo vagy tovább puszrulunk, romlunk a Gonosz hatalma
alatl?
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a HÚSVÉT aá hirdeti: lehet, tehát legyerr, mert Jézus él és
segít! Ha mi is akarjuk, feltámadunk a halálból, "meft aki benne
hisz, még ha meg is hal, örökké élni fog".

Laczkő Ferenc plébtáno s

Autó gáz-kút épül Csengelén
Aprilis hónap első hetében pb-gázkút kezdi meg működését

Forgó Jenő benzinkútján. A több milliós beruházást a Progress
Alapítvány támogatta. Az i,lzemarryagot l20 FtÁiter bevezető áron
kezdik lárusítani, és jó forgalom esetén eztovábbta is megmarad.

Másfele íjzemanyagoknál (benzur, gazolaj) a törzsvevőknek 2

Ft/liter kedvezményt nyujt a tulajdonos. A megtakadtast helyben
lehet levásarolni (autóápolási cikke§ üdítők, csokoládék, stb,).

A nyitva tartási rend:
hétfötől péntekig 06.30 - i 8.00
szombat-vasarnap 07.00 - 18.00

A nyari hónapoktól későbbi lesz a árrás időpontja.
M, M.

Egészségügyi napok a
Faluházban

Tüdőszűrés: Április 3-4-5-én 9-től13 őrug
Vérnyomásmérés: Április 3 -4 - 5 -én 8-tól 1 3 óráig
Vércukorszint vizsgálat: Ápriüs 3-4-5-én8-tó1 13 óráig
Csontsúrűségvusgálat: Április 3-an és 4-én 8-tó1 13 őráig
Nőgyógyaszatirákszűrés: Áprüs 3-án és 4-én9-tő| 13 óráig
Véradás: Április 5-én 9-től 13 őrálg
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OA legtermékenyebb maglar író

Vr. rész
Látogatőb an l\emere Isfván n ál

Községünk sokóig csak annyi irodalmi vonatkozással dicseked,
heteű, hogl Móra Ferenc az Aranykoporcó egl részét a csengelei
erdész.hórlan írtu 2001 tavaszán azonban településünk lakója leű
a címben szereplő író, akinek mór több mint hóromszdz kötete
jelent meg. Nemere István készségesen adott interjút lapunknak,
mely et terj edelme míatt ré szletekben közlün lc

Sokíig tart e§r dokumentum jellegű könyv anyagának
6sszeryűjtése?
- A Titkok könyve első kiadását is hosszas, tizenéves anyagkutatás
előne meg. A másodikkal mar nem kellett sokat foglalkozri, egy év
sem kellett hozzá. Jöttek az emberek, hozták. Csengettek
Esztergombary ott allt egy pasas egy csomó könywel a hóna alatt és

aá mondta, Ausáráliából jött, ezt nekem hozta, biáos érdekel.
Innen kiküldték az emberek a könyvet mindenfelé, hiszen nagyon
sokat küldenek ki sógornak, komának, 56-os disszidenseknek,
mostani kivándoroltaknak. Így terjed a híre. Ott vannak ernberek,

akiket szintén ez a kérdéskör érdekel. Szovjet esetben nem egészen
így történt, de ott is rengeteg dolognak uténa lehetett nézlú, magyaí
és kiilftrldi sajtóban is. Az egyik legnagyobb leleplezést éppen a
magyar sajtó szolgáItatla, hiszen bebizonyítottarrr, hogy Gagarin
repülését követő napon két Népszabadságot nyomtak. Az egyiket
elkezdték áíulni csak Pesten kora hajnahba+ aztán gyorffin motor-
biciklis, bőrkabátos fiúk szaladgáltak ki minden újságárushoz,hogy
visszakérjék az eI nem adott példanyokat. De mar eladtak egy
csomót. Volt olyan embero aki 30 évig őriáe ezeket a példányokat,
és 1991-ben nekem ideadta. Azőta író-olvasó találkozókon mindig
fenynrásolatban viszem bernrtatni, hogy az egész oldalt kicserélték.
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Na vajon miért cserélték ki? Ez is bizonyítja, hogy nem Gagarin
repüh, nem róla lrtak az első lapon, hanem valaki masról. Nem kell
mindig a világ másik végére szaladni forrasért.
Felsorolná, milyen újságokban publilcál?
- Most mar könnyu felsorolni, majdnem egy kezemen meg tudom
számolni. De volt két olyan korszakorq amikor több mint 20
újságba írtam. Az egyik a nyolcvanas évek eleje volt, a masik meg a
kilencvenes évek első fele. Most mar visszasüllyedterrr, azt hiszem
7-8-nál több nincsen. Ezek egy része női lap, tévé újság. Több tévé
újág is van, az egyikbe novellákat trok, a masikba novellákat és a
tudomány hatiárterületeiről szóló izgalrnas cikkeket. Ufiókíó|
bizonyos kísérletekről, amiről nem nagyon lehet hallani, szőval
jobbara a tudonúny ügyeiről. Azíán a Színes UFO-nak minden
hónapban egy vagy két cikket, a Nahát magazinnak, a Csók és

könnybe kriminovellrákat. 2-3 újsag van még, amiben - nem

rendszeresen - jelerrnek meg írrásaim. Régebben dolgoáam a Ma-
gyarország című lapnak, a, ÉIet és Iro dalomnak sokáig. 1 5 évig.

Folyóiratok is elindultak az ön szerkesztésében, de csak néhány
sámot értek meg. Ezek nem hozták be 3 fo6zájuk ffizött
reményeket?
- Persze, hogy nem. Az egyik volt a "Titkok", valamikor a

kilencvenes évek elejérr, a nr,ásik a "Kém" a kj]encvenes évek vége

felé. Nem igazán indultak el. Rájöttem már, csak eltartott egy ideig,
hogy kis kiadókruíl, vagy akiknek nincs elég penzük, nincs any€i
fedezetük arra, hogy reKámozzanak, azoknáI minden megjelenés

eleve halálra van ítélve. Ha nincs reklámja" akkor nem szerezrek
tudomást az ernberek. Ha ehhez még az ís ltozzájéru| hogy kis
fornriátumban, nem feltűnő kiilsővel, a mai magyar lappiactól
teljesen eknaradó külalakkal hozzík, annak nincs esélye a túlélésre.
Ezek a dolgok akkor mennének, ha egy nagyon pénzes kiadó állna
mögötttik. A mai napig is állítorn, hogy ilyeneket meg tudnék írni.
Aá is megpróbáltuk nrár, hogy egyedül csinálnék egy havilapot. Ma
már ez technikailag is nagyon egyszerűen megoldható. Nem is
kellene hozzá semmilyen különleges felszerelés, szerkesztőség,
számitőgépek, emberek tucatjai, a Mriikke| a bériikre rakódó egyéb
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terhekliel. De hát egyelőre nem tudtam meggyőzni egy nagyobb
kiadót sem.
\-éleménl,e szerint miért nem tudnak az emberek békében élni
a földön?
- Biztos. hogy ez örökké így Lesz? Mert, hogy eddig igy volt, az
nem jelenti, hogy a jövőben is így lesz. Olvastam esetekről, amikről
kevesebbet beszélnek, hogy találtak olyan törzseket valahol az
\mazonas mentén, Dél-Amerikában, meg állitőlag valamilyen
óceániai szigeteken is, amelyek nem ismerték az erőszak fogalmát.
Tehát eredendően nem biztos, hogy az emberrel együtt jér az
eröszak. Ha vannak olyan "kisebb" társadalmak, csoportok,

amellek enélkül is képesek |étezttj, és íey léteznek már
fol1,amatosan mit fudom én hány ezer éve, akkor nem szüksé gszerű

a dolog, Mindezek ellenére én azt hiszem haladunk előre, a vlIág
halad, csak nem olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk. Halad előre a

világ, és az erőszak, mint olykor egyetlen elintézési módja a

konfliktusoknak, az háttérbe szorul. Persze nehéz ezt mondani,
amikor a déli hírekben ma is azt hallottuk, hogy Afganisztánban,
meg egy csomó helyen, amiről nem is beszéltek, ott folyamatos az
öldöklés. De mégis azthíszem, hogy ahogy megyünk előre, vannak
egész országok, sőt vannak világrészek, ahol évtizedek eltelhetnek
anélkül, hogy fegyveres konfliktusok lennének. Lásd végül is
Európát! Az l956-os magyarországi eseményektől gyakorlatilag
Boszniáig - tehát eltelt közben vagy 30 év - nem voltak jelentősebb

fegyveres konfliktusok. Ahol a civilrtzáció .gy kicsit jobban elterjed
- a maí, 2L szízadi civilizáciőt értem a|atta -, ott nem kell
okvetlenül attől tartarti, hogy az erőszak terjedni fog, Valamilyen
módon, de nagyon lassan el lehet búcsúzni tő|e.Ezt hiszem én.

Hogyan lehetne észre téríteni az emberiséget?
- Nem lgazán voltak nekem ilyen prófétikus hajlamaim, hogy majd
én kiállok eléjük, és majd én megmondom nekik. Ilyenekből na-
gyon sok van, több, mint hinnénk. Az egylk jó dolog, ami minden-
kire hathat, teljesen fiiggetlenül neveltetéstől, vallástól, kultúrkör-
íőI, az a példa. Ha Európa meg tudja mutatni - mert ezt kell felhoz-
nom példának, hogy konfliktusok nélkül is lehet éIni, azt meg tudja
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mutatni a masik négy fiildrészrrek is. Mondjuk Ausárálián belül sem
voltak igazán nagy fegyveres konfliktusok az utóbbi 50 évben, vagy
akáí l00 évben sem. Latin-Amerika is kimaradt a II. világháborúból,
és igazán nagyobb híborúk nem is voltak emberemlékezet őta.
Tehát azért vamak pozitív példták is, csak nem figyelünk fel rá.
Mert mindie azt nézzilk, ahol öldökük egymást, és szörnyülködünk
rajta. De azért történik más is. HamegnézÁlk, szép lassan terjednek
azok az összefiiggő területek, amelyeken egy évtizede, vagy akár
egy évszáuada nem is volt semmifele háboru. Ezétt mondorn, hogy a
példa az, atni az emberekre hatni tud. Ha azt látják, hogy ahol
nincsenek háborúk, emelkedik az éIetszinvonal, ott jobb az emberek
egészségügyi ellátésa, tovább is élnek, stb., míg ahol folyamatosak a
konfliktusok, ott, hogy úgy mondjarrr, megnéáetik magukat.Eztt:r-
fogják látru az idők során, és hatni fog rájuk.

(fotó: Molnrár Mihály)
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Mi a véleménye Nostradamusról?
_ ErTől írtam is egy könyvet Anti_Nostradamus címmel. Ez már

eléggé meghatározza, íIem mintha az et:ú/er ellen lett volna bármi

kifogásom. Nagyon tisztelem, ha valaki a maga idejében olyan

dolgokkal mer foglalkozni, amiért életveszély fenyegeti, vagy

minimum meg nem értés. De nem igazán lehet komolyan venni azt

a jóst, aki nem rendeli hozzá azt a kort, amelyben szerinte az

bekövetkezlk. Ez így nagyon könnyú. Mindig, ha valami hasonló

történt, elkezdtók ezt emlegetni, milyen nagy jós volt ő. Az ígazt
jóslat szerintem az,ha valaki évszámokban mer jósolni. Nem ezért

mondom, de írtam egy könyvet, 1999 nyaránjelent meg, és az vo|t

a címe, hogy a 2I. század története. A következő száz év meg volt

benne iwa, évszétmokkal, nagyjából, körülbelül, mikor mi fog

történni. ott jósoltam egészen vad dolgokat is, mint például azt,Ita
jó1 emléks zem 211t_re, lrogy Kalifomia elválik az Egyesült Áila_

moktól, és önálló országlesz. ReméIem ezt még megérji,ik, és majd

megnézzik, Bízom benne, hogy lesznek azért eltalált jóslatok is,

ugyanis abból indultam ki, ami a 20. század végén történt. Bizo_

nyos trendek, folyamatok előre láthatőak. Ezek köré csopor_

tosítottam az egész évszánad történetét, kultúrában, politikában,

gazdaságban, tudományban. Az meg nyilvánvalő, hogyha valaki

tesz ezer jóslatot a következő pár szin évre, akkor ezeknek egy

bizonyos százaléka be kell, hogy következzen, Ha az illető, aki
jósol eléggé művelt, ismeri a saját korát, és van valami érzéke aÍÍa,

hogy ne csak abból induljon ki, amiben van az ő idejében, akkor

elég nagy taláIatí arfutrtyal dolgozhat. Például voltak egész komoly,

úgymond jósok az 1850_es évek Anglíájában, akik kiszámolták,

hogy mire e|ér az 1900_as év, addigra Londont az első emeletig

elbodtja a |őtrágya. Mert lovas közlekedési eszközök voltak. Meg

se fordult a fejükben, hogy nem egy örök dolog, hogy lovak hűzzák
a kocsikat az utcán. Ezek nem jó jósok. Akiknek ilyen ftildhöz

ragadt ötleteik vannak, azok nem tudnak jósolni, mert nem

készültek fel arra, hogy befogadják a vá|tozásokat, Amiről nem

beszél még senki, de nekik sejteniük kellene, hogy folyamatosan

tovább megyünk, följebb lépünk. Ilyen szempontból Nostradamus_
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nak voltak ugyan taláLatal, de valojában nagyon kevésnek tartom,

artl igazábőt Ómuraott. Mar ott tartunk, hogy amikor bekövet_

kezet|. a szeptember 11-i terrorista esemény, rögvest ki is találtak

egy hamis jóslatot és meg is jelent minden újsagban. Ami nem is

,iár"p"lt ,Óhol u jóslatai között, valaki akkor taáka ki. Hogy az

óceánon túl két nagy héű összeomlik, két fekete madár berepül a

kétházba és összeomlik, közben ott á11 a hölgy térdig a vízben és

tartja a lángot, vagyis a Szabadság szobor, N4 ez mindjáít gyanús

voli, mert túl pontos, ós miért csak most keriilt elő, eddig mié* nem

mondta senki. Szóval ilyenek is vannak. De elég volt szegénynek

leírni egy olyan négysorost, nrár nem emlékszem pontosan, mi volt

benne, a" 
"áru*i 

ol}asmi, hogy a fazékbanmocorog az erő. Amikor

feltalaltrák a gőzgépet az 1800-as évek elején, akkor rögtön többen a

fejiikhöz k"ptuk, hogy jaj, milyen nagy jós voht ez a Nostradamus,

mert a fazékban mocorgó erő nem mils, mint a gőz, Na aáán

eliöttek az 195ü-es évek, és feltaláIták az atomreaktort. Megint volt

egy fazék, amiben mocorgott az ető. Akkor mindenki elfelejtette,

hógy mi volt a gőzgéppel. Megint azt mondták, hogy micsoda jós

voii Nostradamus, megiósolta az atomenergiát. Ezért mondorrq

hogyha nincs korhoz kötve, eléggé komolytalanrxá váúik ez az egész

jövőbelátási dolog.
vallásos ember ön?
_ Nem. Gyakorlatilag egyáltalán nern Néha viccesen azt szoktam

mondani, hogy 95 7o_os ateista vagyok. Az ernberben van némi

bizonytalansag, hogy 5 oÁ-banmégis van Isten. Római katolikusnak

születterrr, mint a családban mindenki. De ez abszolut nem jelent

semmit. Az első feleségemmel még templomban is eskiidtiink, de ez

Lengyelországban történt, és ott szinte kikerülhetetlen voh.

Meilósteg eszperantóul zajlott le ry egész esküvő, a pap is

"r"p"r*ióul 
adott össze benniinket. Ültet ott a szegény lengyelek

pÁkor1 és mondtiák, hű de szépen tringzkezamagyaí nyelv,

(folytatjuk)

kontesz Józsefiré
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Röszke nálunk szornszédolt
Marcius 23-án 16 órakor kezdődött a Szomszédoló keretében

Röszke kulturális programja a Faluhtízban.
A kívráncsi nézők gyülekezése közben a szereplők pár perces

prőwat tartottak, hogy szokják a mi színpadunkat. Miután a
hangosítrást is beállították, Törköly Ágnes tidvözölte a megielen-
teket. majd polgármesteriink köszöntötte őket. sánta Ferenc rövi-
den felvázolta csengele múltját, jelenét. kiemelte a szomszédoló
jelentőségét, miszerint érdemes egyrruís hagyományű megismerni,
mert hiába tartozunk egy csoportba, mégis eltérőek a nepszoká-
saink.

Röszke polgrármestere egyetértett e szavakkal, és átadta ajián-
dékát: paprikájukat, valamint a település történetét bemutató
könyvet 

_ 
és videokazettát. virágcsokorral kedveskedett Törköly

Agnesnek és a többek kriztitt a röszkei mazsoretteket is felkészítő
czirokné krizsán zsuzsának.

A műsorszámokat a röszkei művelődési ház vezetője
konferálta be, Időnként megvadította azerősítőt, mert közel ment a
harrgszóróhoz, s e technikai eszközök visítva ttltakoztakez ellen.A műsor során mindenben résá vevő, aktív, sokoldalú,
rállalkozó kedvű pedagógusokat ismerhetttink meg. I(özöttiik is a
leguniverálisabb kozrnráné vastagh Judit volt. Az ő szomszédoló
köszöntő című versét szavalta el elsőként ÁararumFannika. Judit
rendezte a nrrásodikosok által nagyon aranyosan előadott népi
játékot: A übapásáor lakodalnrát. A költészeíery rendezésen kívül
egyéb tud,í§ít is megcsillogtatta: dalokat ír és hangszerel,nótázik és
néptáncol. Judit szerzeménye a bemutatott Falu-dáL amely maí-mar
Röszke himnusza lett. később kaptunk méguektőt saját dalaiMl.

A röszkei művészeti iskola diakjai tanárok közreműködésével
furutyrán Beatles slágereket játszottak. Tetszett, ahogy fujták, s
mindeá kotta néllail tették. Nem csoda, hogy a ta:ialyi szom-
szédoló gálan sikeresek voltak, komoly zenei-iudással rándelkez-
nek. A közönség tapsa kísérte produkcióikat.
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A kezdő mazsorett csoport is sikert aratott. Tüneményesek
voltak, ahogy apró lábaikkal lépkedtek a némelyiküknek picit bő
csízmákban, s forgatták ördögien botjaikat.

Es jött Beke Ágnes. Könnyűzenei dalt és musical-részletet
énekelt angolul. Kristálliszta hangja betöltötte a termet, s bár-
sonyosan simogatta fiilünket, Nagy karrier váma rá, ha valaki
felfedezné. Elég sikeres már most is, minden Szomszédolóra,
rendezvényre hívják.

Szerepeltek a nyugdijas klub tagjai is, akik a Kis lak á11 a

nagy Duna mentében kezdetű dal átiratával indítottak, amellmek
megható szövege a nyugdíjasokról, klubjukról, vágyaikról szólt.
Verssel és "paprikás" nótákkal folytatták. Látszott rajtuk, hogy
szívből énekelnek, s nem jöttek zavarba, amikor a túl magasan
kezdett dalnak újra neki kellett futniuk.

A röszkeiek meghívták a Tétpéi Hagyományőrző Együttest,
mivel más módon nem tudnak fellépni kisebb településeken.
Vezetőjük felemlítette azt ahiedelmet, hogyan, miért l.arrt'rzott Sze-
gedhez Csengele. A szegedi harangsző falunkig való elhallatszása
érdekes fe|téte|ezés, de a valósághoz vajmi kevés köze lehet, Az
e gytittes tags ai pro fi szinten tánco ltak, énekeltek.

A főleg pedagógusokból álló énekegyüttes teljesítményét nem
csorbította, hogy a beígért 60-as, 70-es évek melódiái helyett "kis-
sé" korábbi slágereket (Holdvilágos éjszakán, Meseautó) adtak elő
korhű jelmezekben. Fellépésükön egyáltalán nem érződött, hogy
csak 2 hete álltak össze. Az egyik díva, Beke Ágnes megmutatta,
nem csak komolyan tud énekelni, a humorban is otthon van,

Megcsodálhattuk a 3 éve, felsősökből alakult haladó
mazsorettek szépen kivitelezett koreográfiáit, Czirokné Krizsán
Zsuzsa szakértelmét bizonyitja, hogy rendkívüli érzékkel ki tudja
válogatni a tehetséggyanús gyerekeket, fáradhatatlanul csiszol
belőlük egyre csillogóbb gyémántot. E folyamat közben váItozlk a
kedélyállapotuk. Az óvodások és a legkisebbek önfeledten
mosolyogva végzlk a nehéz feladatokat. A nagyobbak aggódó
tekintettel pásztázzák a közönséget, tetszik-e nekik, amit csinálnak?
A legnagyobbak szinte rezzenéstelen arccal összpontosítanak a
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hibátlan, minőségi kivitelezésre. A legnagyobbak (most nem
szerepeltek középiskolás koruak) a biztos tudás birtokában ismét
rudnak vidám arccal lejteni a színpadon. Legalábbis én így érzem
minden bemutatón, a mostanin is ez volt a benyomásom.

A Szomszédoló zárő műsorszáma - amelyben viszont-
láthattuk a tettre kész pedagógusokat - rendkívül szőrakoztató volt.
A szerbektől átvette "csutri"-ról, a szegények lakodalmáról meg-
tudtuk, hogy üldözte az állam és az egyház, mert általuk
vadházasságok jöttek létre, Az életkép színrevitele nagyszerűen
sikenilt, maradandó élménl nyújtott. A legvégén a szereplők a
közönség soraiból választottak táncpartnert, s derekasan ropták a
polgármesterek is.

Szavazni lehetett, melyik produkció jusson el a gáIára.
Bizony, nehéz volt a voksot letenni, a jobbnál jobbak közül
kiválasztani, mi tetszett leginkább. Legtöbb szavazatot a "Röszkei
Dívák" énekegyüttes kapta, így településüket ők foglák képviselni a
Szomszédolő gá|án.

kontesz Józsefné

oFoci krónika

Bajnoki meccsek
2002.március 17. Ópusztaszer - Csengele 1:1 (1:1)
Csengele: Pálnok, Szabő, Ambrus (Mészáros 55.'), Vincze, Wenner,
Pataki, Muhel (Pálfi 55.'), Góra, Dancsok Cs., Kis, Haraszti R.
Csengelei góllövő: Wenner,
Szomszédvár rangadón igazságos döntetlen született.

2002.március 23. Csengele - Ruzsa 3:0 (1:0)
Csengele: Pálnok, Szabó, Ambrus (Haraszti Zs.30.'), Pálfi, Pataki, Heim,
Góra, Haraszti R., Kis, Wenner, Muhel.
Csengelei gőIszerzők: Góra (2), Kis.
Magabiztos hazai g,,őzelem született, ami naglobb
yolna.

arányú is lehetett

Kun-Szabó Tibor
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OA glzdajegó rovata

A mindennapok talajvédelme
A Korrrúny 49/200l. (IV. 3.) szé§JÍtű rendelete foglalkozik a

tilzek mezőgazdaági eredetű nitrátszemyezések elleni védelrnéről.
Hatálya kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint ezzel
összefiiggésben a mezőgazdasági tevékenységekre és az ezt
folytatókra

A rendelet alkalmazáséban
állattartó telep: egy héztartás igényét meghaladó állattartásra

szolgáló létesítmény,
óllatállomálcy; minden saját felhaszrÉlasra vagy jövedelem-,

illetve vagyonszeruési célból tartott ltaszonáűat,
szefyes trágya: az áIlatállomány által tidtett ttágya, a trágya és

az alom keveréke, feldolgozott formában is, idetartozik különösen a
}:netragyuistállótrágya.

A l.y.lzgk véde lrne érdekében:
- tilos lttgtrágya, trágyalé, tovabbá a trágyatátrolók csurga-

lékvizeinek bevezetése a vizekbe,
- éüattartő telephez trágyatfuolő nem létesíthető felszíni víáől,

ivóvíznyerőtől számított legalrább 100 méteren belül,
- lngír ágy atáro ló nem lét esíthető v ujárta területen,
- a már iizemelő állaftartő telepeknek az e|őkásoknak leg-

később 2a05. decernber 31-ig meg kell felelnitik.
A rendelet előírásait értelemszerűen nem csak az úgynevezett

szakosított állattartő telepekre, hanem a település brármely részén
kül- és beherületen egyaránt lévő ál]attartásra is akalmazntkell, ha
azon brármilyen hániéilatot a család igényeit meghaladó í}eny-
nyisegben nevelnek, taítanak. Ktilönösen fontos az istál7őttágya
helyes kezelése, tárolása: a trágyalé csurgalékvize a íalajon átszi-
v áro gv a szewtyezi a talajiuet, a kőrny ezetet.

Gregus Sándomé
(folytatiuk)
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Hirdetések
Cserrgelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Bdeklődni: Csáki Lász|őné

Csengele, Tanya 581., telefon: a630l4 323 248

Eladó 2500 db egyfalcos szalagcserép és 80 db kúpcserép. Erdeklődni:

Tisoczki István Csengele, Akácfa u. 1 1. 8 286 068

Körbálás széna eladó. Irányár 3400 Ft/bála. Erdeklődni lehet Balog
Jánosnál (Csengele, Tanya 210., telefon: 0ő-30/3 747 693).

§toaa 105-ös személygépkocsi 1,5 éves múszakival, 110.000 Ft-ért eladó.

Érdeklődni lehet Gémes Antalnál a Csengele, Tanya 13. szám alatt, vagy a

06-2015 309 066 telefonszámon.

Csengelén az Árpád utca 27. szám ulatti húz eladó. Erdeklődni:
Berényi Tibornál (telefon: 286 330).

Eladó a Május ]. utca 42. szám alatti 3 szobás, gázJűtéses, fürdőszobás
csalódi ház 600 négyszögöles kerttel. Erdeklődni lehet Magony
Ántalnénál (Tisza u. 21., telefon: 06-70/2 113 951).

* * t****r.*****{.||.* ** ***.*{.******d.x< ******{.**{< * * t****:l.{< * {. *****{.{.{. *

Paprikaterm e!ők figyelem !

A

t§m,nfgusht
megnyitj a új felvásárlótelepét

Balástyán.

Egész évben folyamatosan felvásárolunk fehér
hegyes végű paprikát.

Előzetes egy eztetés, esetleges szerződéskötés :

Nagy Gábor @ oo-soll 616 530
**********{.rl.*******i<*{.*********d.**************r(r<*r<x.r.**{<*r<****
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Paprika és paradiesom kelíetését, palúnta nevelését vdllalom. Üvegházban,
mérnökifelügleleűel!

Ift. Kormányos Sóndor
Csengele, Felszabadultís u. 2/B. 7286 O79

Táp-takarmany kereskedésemben tiizelő- és építőanyagot (PB-gáz, betongeren-
da, cseróp, tógla, kőpor, cement, mész, fanyag, sóder stb.) is árusítok.
Elórendelés esetén néhány napos határidővel hááoz szá|litom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től' 13 őráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

E 286241 Ü 06-30/3 228 453

Fotó szakiizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkep 3 perc alatt!
- Fénymasolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esbíjvőJakodalom, egléb rendeményekfelvétele.
- Fényképezőgépek, íilmeh elemeh albumok és képkeretek nagl választékban
kaphatók!
- F btykép ez őgép j avít as, sz akt anács adas.
- Filmkidolgozas l nap alatt!
- P asztell- és olaj kepek vásárolhatók!

N acs a Jónosné fértykepész
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16.

E 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 ]68

_, Csörigclei

W t(;:iiiri,
ET.-ffiryB

A csengelei Polgárór Csoport tárnogatóinak
havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. e-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: kontesz Józsefiré


