
ffgelei

XI. évfolyam 10. szám 2003. május 15.

A csengelei ütőegyüttes

$orr
lE t\ r,

snü

§\,

.7 .falusi művészeíi iskolák találkozójáról szóló írásunk a ] 43.
oldalon kezdődik! (fotó: Nacsa Jánosné)
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OA falugazddsz rovata

Területi alapú támogatás:
Atalány támogatás:

2003.június 30.
2003,június 30.

Beadási határidők

Alatteny észté si támo gatás (sz arvasmarha, j uh, 1ó, kec ske) :

2003, május 31,

Földh asználat bej elentése

Az alábbí iratokat kell csatolni:
- egyszerűsített hataro zati szemle,
- személyi igazolv ány, lakcímet igazolő kárty a,

- 2000 Ft értékű illetékbélyeg.
A szükséges nyomtatványok az irodámban kaphatók.
A bejelentést a Körzett Földhivatalban (6724 Szeged,

Ká|vária sgt. 4í-43.) 1ehet személyesen vagy levélben megtenni.
A földhasználatban történt változást a Földhivatalba a válto-

zást követő 15 napon belül be kell jelenteni, Ha a művelési ágban
történik vá|tozás, akkor a Földhivataltól kapott visszajelzés után
számított 15 napon beltil be kell jelenteni a földhasznáIati nyilván-
tartásbais. A bejelentést személyesen vagy levélben is meg 1ehet
tenni.

IMező gazdas ági g é p fo r galmaző
A Contstor Hungary Kft. mezőgazdasági erőgépek és munkagépek
forgalmazásával foglalkozik. Bővebb információt az alábbi címen,
illetve telefonszámon lehet kapni:
Kistelek, Kossuth u. 88., telefon: (62) 597 034, fax: (62) 597 035.

Rácz Sándor
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Fal usi m űvészeti iskoIák
taláIkozőja

Már hatodik alkalommal került megrendezésre Csengelén a
Csongrád megyében működő művészeti iskolák növendékei szá-
mára ez atalálkoző.

Kö nny űzen e, kamar aze ne, s zó l ó h angszet, néptánc, e gy éb tánc
és szinjátszás kategóriábanközel600 gyermek mutatta be tudását a
hét fős zsűrinek. Ménesi Gabriella balettmester, Hajdúné Gabnai
Klára, a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola igazgatőja, Halmi
Zoltán k oreográfus-néptánctanár, N emere I stván írő, Pataj Miklós
festőművész és Nagy János, a szentesi Lajka Lászlő Zeneiskola
címzetes igazgatőja ugyanúgy ízgult minden produkció alatt, mint
az előadők.

Könnyűzene kategóriában 15 produkció került bemutatásra,
melyek között színtetizátoron előadott darabokat, két ütőegyüttest,
klarinét ötöst, és három kisegyüttest láthatott a közönség. Itt a
csengelei ütőegyüttes a zákányszéki Ördög Zsolt és a zákányszéki
Indigó együttes előtt végzett az e|ső helyen.

Kamatazene kategóriában 13 előadást hallgathattak meg az
érdeklődők. A klasszikus daraboktól a mai magyar szerzőkön át a
raj zfi lmslágerekig mindent jűszottak a résztv ev ők. Az első helye-
zésí a földeáki klarinétosok, a másodikat Ruzsa furulyásai, a
harmadikat a zákányszéki citerások szerezték meg.

Szólóhangszeren 51 tanuló mutatta be tudását az iskola 1-es
termében. Első helyezést Süli Tamás (Kiszombor) és Ágoston
Georgina (Szegvár) kapott. Második lett Vass Mária (Szegvár) és
Kovács Lászlő (Csengele). Harmadik díjat érdemelt Deák Nagy
Petra, Ördög Mihály (Ásotthalom) és Vígh Róbert (Szegvár).

Kép zó művé s zet kate g őr iáb an 7 6 gr aftka é s fe stmény érkezett.
A pályamunkakból a tornateremben rendeztek egy kiállítást. Ezek
közül Szabics József (Szegvár) "Tisza", Veszelka Edina-Mohai
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Most is nehéz dolga volt a zsűrinek
(fotó: Bacsa Jánosné)

Dóra-Juszka Fruzsina-Szögi Nikoletta (Zákányszék) "Termés-

képek", Veszelka Krisztina (Zákányszék) "Festmény", Bürgés
LászIő (Kistelek) "Zöldségek", Kucsora Boglárka (Csengele) "A kis
hableány" és Novák Krisáina (Csengele) "Bakcsó" című műve

kapott díjat.
Egyéb tánc kategóríában 8 produkciót láthatott a közönség. A

produkciók közül egy rocky formációt (Deszk) és egy tangót (Csen-

gele) díjazott a zsűri.
Néptánc kategóriában első lett a szegvárí Dobbantó-Hővirág

és Gyöngyvirág csapat. Második helyen végeztek a maroslellei
Rózsabimbó néptánccsoport tagjai, míg a harmadik helyen a

kiszombori Ördögbocskor és a szegván Dobbantó-Mini néptánc-
csoport osztozott,

A szírtlátszók közül a csengelei leány csapat egy plakettet

érdemelt ki.
17 órakor megtelt a Fah;hía nagyterme. Ekkor került sor a

díjkiosztásr a és az aj ándékcsomagok átadásétra. Minden versenyző
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izeatottan várta a végeredménf.
Szikszai Zsuzsanna, Magyar lmre
Greksa Tibor tanárok vehettek át
munkáj uk elismeréseként.

Azt híszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy jól
érezttik magunkat.

Jövőre újra találkozunk !

czirokné krizsán zsuzsanna

.Rádió 7

Csengelei polgárőr yezetők a
kisteleki rádióban

Aprilis 11-én a Csengelei Polgúrőr Csoport vezetősége vendé-
geskedett a kisteleki Rádió 7 stúdiójdban. A két órás "Napra-
forgó" című zenés műsorban Sövény Tibor kérdéseire vdla-
szoltak. A pergő nyelvű míísorvezetőt a hallgatók még a Majsa
Rddió 88-ban ismerhették meg. Tekintettel arra, hogy nem
minden készülék ulkalmas a magas frekvencián szolgáltató rddió
vételére, a műsor írott, szerkesztett vúltozatdt is közöljük a rádió
s zív es közreműködés ével.

Vendégeink a stúdióban a csengelei polgárőrség vezetősége,
akiknek nevében üdvözöljük a kedves hallgatókat. Kucsora
Péter csengelei polgárőr, a csoport vezetője, Magony József
csoportvezető-helyettes és Bangó Péter titkárhelyettes. Na most
Kucsora Péter a csengelei polgárőr csoport vezetője - éppen
hallhatták az e|őbbi percekben. Magony József csoportvezető-
hel__vettes urat kérdezném, mi egy csoportvezető-helyettesnek a
feladata?

A díjkiosztás után Badicsné
és Magyar Imréné, valamint
emléklapot sikeres felkészítő
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Magony: - Legelsősorban üdvözölném a rádióhallgatőkat. Magony
József vagyok, a csengelei polgárőrség csoportv ezető-helyettese,
Hogyan kerültél be a csoportba?
Magony: - Ugyanúgy, mint a többi polgárőr, szavazás alapján.
volt szavazás előtte?
Magony: - Így van, megszayazzuk ezí a dolgot előtte,
Titkos szavazás vo|t?
Magony: - Titkos szavazás volt, így van! Ugyanúgy kerültem én is
apolgfuőt csoporthoz,
Mi a feladatod, mit kell csinálnod?
Magony: - Nekem a feladatom a csoportvezető űr segítése. A
polgárőr társaink véleményét meghallgatom, és a csoport veze-
tőségével megbeszéljük a dolgot, a gondjainkról, bajainkról. Meg
ahova a csopottvezető nem ér oda, úgy a a helyettesnek a dolga,
hogy odaérjen. Megyei szintű gyűlésekre, ilyen helyekre eljárok.
Kivel vagytok kapcsolatban? Milyen más polgárőrségekkel,
vagy más hivatalos szervekkel tartjátok a kapcsolatot?
Kucsora: - Igen, tartjuk. Például a pálmonostori polgárőr
csoporttal, Szomszédo s községekkel e gyüttműködési szerződéseink
vannak.
El lehet mondani, hogy milyen együttműködési szerződés van,
vagy milyen megállapodás van? Kölcsönös segítség van?
Kucsora: - Ilyen kölcsönös segítség, információcsere van. Sok
közös útvonal van a bűnelkövetők részéről, akik pálmonostora

irányáből, Fé|egyháza irányáből közelítik meg Csengelét, és oda
táv o znak vi ssza. Haszno snak taláj uk az inforrnác i ó c s erét.
Az információ hogyan cserélődik?
Kucsora: - Telefonon keresztül, vagy személyesen. Megkeressük
egymást.
Vannak ilyen polgárőrnapok általában, hallottam erről. Ez
Csengelén hogyan működik?
Kucsora: - Igen, vannak megyei polgárőrnapok évente, országos
polgárőrnapok. Erről annyit szeretnék még mondani, hogy azt
hiszem büszkén állíthatom, hogy a legeslegelső polgárőrnapot mi
rendeztük meg Csengelén arrnakidej én.
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A legelsőt? Országos szinten?
Kucsora: - A legelsőt. Nem egy országos polgárőrnap volt, hanem
ilyen régió szinten. A közeli falvakat hívtuk meg. 10 vagy 11

község képviselte magát, ha jól emlékszem. Ebben csak az érdekes,
hogy az országban mi csináltunk először polgárőrnapot. Addig nem
volt sehol sem. Három éven keresztül csináltuk, és majd utána kö-
vetkezett a megyei polgárőrnap, országos polgárőrnap.
Ilyen polgárőrnap alkalmából milyen látványosságra számít-
hatnak az odaérkezők? Yagy milyen apropóból rendeztek ilyen
polgárőrnapot? Ilyenkor esetleg beléphet valaki a polgár-
őrségbe, vagy pedig inkább bemutatóval egybekötött nap ez?
Eszmecsere?
Kucsora: - Eszmecsere. Találkoznak a polgárőrök, beszélgetnek,
ismerkednek. Játékos vetélkedővel fűszerezett nap ez. Közben
tartanak bemutatót a rendőrség részérőI, a polgárőrség részéről.
Hogy mondjak példát rá, volt olyan versenyszám, hogy buszhűzás,
kötélhúzás, sörivóverseny, utánfutóval való tolatás, tandem kerék-
párral l,ersenyzés.
És a csengeleiek hogyan szerepeltek ezen? Hányadík helyet
hozták eI? Muszáj volt ezt megkérdeznem, ha már ti ren-
deztétek először. A csapat, tényleg milyen mezőnyben van jelen
pillanatban a csengelei polgárőrség? Erős középmezőny, élen-
járő?
Bangó: - Egy kicsit jobb, elég élenjáró. Jó!
Kik az elsők itt a környéken, vagy az ország más részéről in-
kább? Kik az erősebbek, nem tudjátok?
Kucsora: - Szegednek vannak jó csapatai. Az "erőfitogtatásban"
szegediek a jobbak általában. Foci, az például mindig a csengeleiek
erőssége.
Magony: - Azrészinl<től az első-második hely általában,
Egy kicsit elmentünk a szőrakozás irányába. Ti miben vagytok
erősek? Mert én azt hal|ottam - én nagyon szeretem a Dél-
Alföldet járni, úgy a homokhátságot, mint a vidéket - hogy a
csengelei polgárőrségnek a tagiai nagyon de nagyon kemény
fiúk! Ez a hír járja rólatok a külterületeken. Ezigaz? Jól vég-
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zik a munkájukatF,zt nekem olyanok mondták, akik a külte_

rületen, tanyán élnek. Még a pálmonostoriak is ezt mondták,

hogy a csengeleiek igen kemények. Mit jelent az, hogy ke-

ménység? Szigorúak vagytok, nagyon odafigyeltek? Rend-

§zeresen ellenőrzitek a külterületet? Rendszeresen j árőrö ztők?

Kucsora: _ Igen, rendszeresen járőrözink, szinte minden éjszaka.

Nem nagyon van olyan éjszaka, hogy ne legyen járőrszo|gáIat,

Hány kocsival végzitek? Mondjuk nem kell elárulni, mert

mások is hallgatják...
kucsora: _ van egy polgárőr autónk, amivel szoktunk járőrözni.

Ez rendszeres útvonal? Meghatározott útvonal szerint, vagy

szúrópróbaszerűen jelentek meg, imitt-amott?
Kucsora: - Szúróprób aszerűen,
Tehát nem lehet kiszámítani, merre, mikor.
Magony: _ Talán az akeménység, az állandó szolgá|atadás, én azt

mondom.
Kucsora: - Szóval nem verekedés.

En ilyenre nem is gondoltam! Bár hallottam, mesélték nekem _

nem rólatok _, hogy amikor a rendőr kiérkezik, a polgárőr mit
tud tenni. De ez egy másik történet. Ha valakit tetten értek,

mihez van joga a polgárőrnek, és mihez nincs? kedves igazgatő

űr,vezető úr, kucsora péter! De a helyettes úrnak is megadom

a szőt, és van egy harmadik társuk is!

Kucsora: - J ózsí, te v á|aszolsz?
Magony: - Válaszoljá1!
Kucsora: _ Az első szám,ű feladat, hogy a megfelelő hatóságokat, a

rendőrséget értesíteni.

Ha v alakit t etten é rtek é s m egcsíptek, m agyarán f oga|mazva,

szakzsargonban etfogtok. Megbilincselhetitek, megkötözheti_

tek? Nem? Vállon veregethetitek? Mit lehet mégis? Például én

betörök valahová, és megielentek, és éppen mászok ki az abla_

kon, mit tudom én, nagy zsákokkal. Mondjuk ez e|ég snassz eZ

a megközelítés, de most jobb nem jutott eszembe, Gyertya-
tartóval a kezemlren, és hátamon a hűtőszekrény. Na most ilyen
esetben, ha tetten értek, akkor mi van?
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Kucsora: - Ha az eset egyértelmű, semmi kétség nincs, akkor igenis
me_skötözhetiink, megbilincselhetünk és addig fogva tarthatunk,
amíg a rendőrök ki nem érnek.
Tehát akkor beszóltok a rendőrségnek, hogy itt van egy tisztelt
delikvens, akihez el kell jönni. Fegyver van-e nálatok? Hord-
hattok-e fegyvert? Fegyverviselési engedély?
Kucsora: - Nincs, a polgárőtség nem fegyveres testület, nincs
nálunk feglruer.
És oh,ankor mit tesztek, ha esetleg olyan elkövetővel találnátok
magatokat szemben, akinél fegyver van? Ez azért elég érdekes
eset...
Kucsora: -HáIa istennek, ilyen még nem volt.
Kopogiuk le! De itt, Magyarországon minden megtörténhet.
Mit tehet egy polgárőr? Szaladhatrvagy mit csinál akkor?
Kucsora: - Ebben az esetben a sqíí,, személyes biztonságunk a
fontos.
Miután mindenki ezt másodállásban végzi, mindenkinek
gondolom van családja, és akkor inkább beszól a hivatalos
szerveknek. Volt-e már arra példa, hogy valakit tetten értetek?
Igazgatőhelyettes űr, v ezetőhelyettes ú r !

Magony: - Nem értettem a kérdést!
Volt-e olyan eset, amikor valakit tetten ért a csengelei polgár-
ő rs ég j árőrszolg áIata?
Magony: - Én olyanról most hirtelen nem tudok. De olyanról tudok,
hogy egy úriember ugrott ki egy ablakon, betörést végzett eL Ez
külterületen volt. En is részt vettem benne, mert gyors an riasztva
lett abaráti kör - a polgárőrségrészéről - enől a dologról. Ez az
úriember akkor nem került elfogásra, majd csak a későbbiek
folyamán. Szóval meglógott. De végül is sikerült elfogni.
Mennyi visszatérő ismerőssel találkoztok? Ennyi, a szakmában
letöltött idővel azért már jól ismeritek a delikvenseket a kör-
nyéken! Mennyi a visszaeső? Gondolom először figyelmez-
tetitek, ha esetleg gyanúsan mozog. De szerintem tudtok már
pontos címet is, hogy ki milyen. Mennyi visszatérő egyénnel
találkoztok, és melyik megyéből érkeznek a leggyakrabban?



-l50-

Szomszédos megye, vagy inkább bizonyos körzeten belüI
jelennek meg ugyanazok az elkövetők? Mi a jellemző erre a
területre, a Dél-Alföldre?
Kucsora: - Inkább a szomszédos megyéből látogatnak bennünket.
Mindenki a másét lopja? Csongrád megye Bács-Kiskunba jár,
Bács-Kiskun meg átjön Csongrád megyébe.
Kucsora: - A^, hogy mennyire visszatérő, erre azí a régi közmon-
dást mondanám: Kutyából nem lesz szalonna!
Bangó Péter titkárhelyettes úr még nem is szólt a kedves
hallgatókhoz! Kérdésem pedig az,hogy a polgárőrség vezetője,
a csengelei polgárőrségvezetője hogyan |átja, a lakosság m€ny-
nyiben tudna segíteni, hogyan tudna segíteni a munkában?
Bangó: - Jó napot kívánok, én is köszöntöm a rádióhallgatókat!
Bangó Péter vagyok, a csengelei polgőrség vezetőségi tagja, En úgy
látom ezt akérdést, hogy a lakosság úgy tudja segíteni a polgárőr
munkáját, hogyha gyanús autót lát - amell,rk idegen, ismeretlen -,
felírja a rendszámot és tájékozíatla a polgárőrséeet. \,agy a
rendőrséget.
Trükkösek ezek ám a dülőkben járók, mert én is találkoztam
olyan autóval, amin nem volt rendszám. Ilyenkor mi a heh,zet?
Ugye előfordul, van ilyen?
Kucsora: - Igen, elég gyakori a dolog.
Ez jől bevált trükk, hogy pont a rendszámot ne jegl,ezhessék
meg?
Bangó: - Igen. Meg az is bevált módszer, hogy más rendszámot
raknak az autőra, mint a sajátja.Ilyen is előfordult már.
Páldául a szomszédét rárakja? Csak a magyar ember gondol-
kodásából indultam ki, elnézést! A jó szomszédoktól ezúton is
elnézést kérünk a Rádió 7 vezetősége nevében. Létezik Svájc-
ban is, hogy "Szomszédok egymásért mozgalom''. Végül is azt
hiszem, hogy ez Kanadából indult, aztán Svájc is csatlakozott
ehhez. Magyarországon ez mennyiben valósult meg? A jó
szomszéd az mindig figyeli a másikat, rendben ez a dolog,
különösen a településen. Titkárhelyettes úr is nyugodtan
szólhat, mert Kucsora Péter igazgatő, vezető úr már nagyon
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sokat nl-ilatkozott!
Bangó: - In is jó lenne ez a mozgalom, hogy jobban íigyelnénk a
szomszédot, hogy mik forognak ottan. De lehet, hogy a szomszéd is
rossz nér,en venné még mostan.
_{ szomszéd nem szereti, ha a másik figyel?
Bangó: - Többnyire, nem minden esetben.
Ha megtörténik a baj, akkor per§ze van reklamálás, gondolom.
Hogy a szomszéd is odafigyelhetett volna.
Bangó: - Gondolom, hogy akkor már nem esik jól neki, De talán
majd odafejlődünk, hogy jobban tudjuk egymás mozgásterét,
szokásait, és akkor, ha gyanús vagy idegen, jelentjük.
}íennyiben segít a lakosság a polgárőrségnek Csengelén?
Kucsora: - En erről pontos adatokat nem is akarok közölni, de
aránylag elég pozitív a polgárőrséggel a kapcsolata a lakosságnak.
Sokat segítenek.
Mi az, amit szeretnétek a lakossággal tudatni? Mi az, ami
nagyon fontos lenne számotokra) az a segítség?
Kucsora: - Ez, amit az előbb a kollégám is feszegetett, hogy minél
jobban figyeljék egymást a szomszédok. Ha valami gyanús mozgást
észlelnek, akkor azonnal jelentsék. Szinte mindenkinek van pol-
gárőr ismerőse, tudja a telefonszámát, mert az újságban le szoktuk
közölni. Ugyanis van egy csengelei polgárőr újság...
Csengelei Krónika. Hallottam róla, ismerem is a lapot.
Kucsora: - Le vannak hozva a telefonszámok.
Az ügyeleti telefon megvan. Az ügyeletesnél gondolom mobil
Yan...
Kucsora: - Szémúalanszor volt már példa rá, hogy ''ócskavaske-
reskedők" címszőval idegenek mászkáltak a faluban. szóltak ne-
kem személy szerint, vagy másik polgárőmek és egyből motorra,
autóra kerekedtünk és utána léptünk. Nem szoktunk igazoltatni,
nem állítjuk meg ezt az idegen autőt, de kövedük. Észreveszi és
továbbáll.
Tényleg, van jogotok igazoltatni?
Bangó: - Nincsen jogunk.
De ha ott van a rendőr mellettetek, akkor a rendőr igazoltat. Es
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a csomagtartót sem nyithatjátok ki.
Bangó: - Nem, nem.
Magyarán csak figyelhettek, és megfelető pillanatban odalép-
tek. Most ott tartunk, 40-en vagytok Csengelén. Negyven
polgárőr van. Ez sok, vagy kevés egy akkora településre vonat-
koztatv a, mint Csen gele?
Kucsora: - Szerintem ez egy közepes létszám. Hallottam már ettől
kisebb faluban nagyobb létszámot. Egy 1500 lélekszámú faluban
70-80 polgárőr van.
Mekkora lenne az ideális? Amikor azt mondhatnátok nyu-
godtan, hogy nahát, ezze| a létszámmal nyugodtan el tudjuk
látni a feladatunkat?
Kucsora: - 50-60 személy.
50-60 személy? Akkor be lehet osztani, hogy ki az éjszakás, meg
ki a nappalos?
Kucsora: - Igen, igen. Persze ez egy tág fogalom, mivel ilyen
mezőgazdasági tevékenységet folytat a lakosságnak a nagyobb
része, a polgárőrök is. Amikor szezonális munka van, akkor nehe-
zebben elérhetők a polgárőrök.
Mert nyílván dolgozik. Közben még ellátja a feladatát is, mert
közben figyel, másodállásban. Arra lennék én kíváncsi, hogy mi
az, amire nagy szüksége lenne a csengelei polgárőrségnek?
Gondolok itt technikára is esetleg, vagy nag\.obb összefogásra a
lakosság részérőI. Melyik az, ame|yikre nag1,obb szükségetek
lenne? Kérdezem én Kucsora Pétert, van-e olyan még, ami ezen
kívül szükséges lenne?
Kucsora: - Szerintem a legfontosabb a lakossági összefogás.
Technikai eszközökkel maga a polgárőrség úgy gondolom, hogy el
van látva. Ezen a szinten, amilyen jogosítványokkal rendelkezünk,
alÁo z képe st me gfel elő a technikai ellátotts águnk,
Ezt örömmel hallom! Ilyeneket ritkán lehet hallani. Mert
mindenki azt mondja, hogy a techníkán javítani kellene. Igen,
jó lenne ez, meg ab meg az is. Csengelén meg kiderül, hogy
megelégedettek a csoport tagi ai. Létszámmal kapcsolatban ?
Kucsora: - Egy kis léíszénlbővítés nem ártana. Nagyon nagy a
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terület. 50-60 személyre fel kellene fejleszteni a létszámot, hogy
megfelelő legyen.
Van-e erre lehetőség? Vannak-e jelentkezők?
Kucsora: - Vannak jelentkezők. Az az igazság, hogy egyre szigo-
rubbak a követelményeink.
Mi az, ami szigorodott például?
Kucsora: - Például az nem egészen elég, hogy valaki büntetlen
előéletű legyen. De ha az éIefuitele olyan a falu lakossága előtt, ami
nem egész megfelelő, akkor ez is egy kizáró ok.
Ez korábban nem volt kizáró ok?
Kucsora: - Amikor még szűkebben voltunk létszámilag, akkor még
nem volt kizárő ok,
Most már több a jelentkezés, keményednek a feltételek. A
felvételi ponthatárt is lehet emelni. Egyébként a fizikummal
hogy vagyunk megáldva? Egy cérnavékony, hogy is mondjam,
madártollú ember odaáll, madárszárnyú ember, azért valami
tekintélyt csak kell, hogy sugározzon egy polgárőr!
Kucsora: - Végül is az az igazi, de nálunk az nem szempont, hogy
ki hány kilós.
Nem a kilóra gondoltam! Például elsőbbséget élvez-e az, akí
küzdősportokban jártas?
Bangó Péter: - Igen, az előnyére válik, ha akcióközelbe kerül a dol-
gokhoz, hogy jobb fizikumú ember. De végül is kiküszöbölhető,
mert ketten vannak szolgálatban, és a másik jobb fizikumú.
Akkor megkérik szívesen, hogy fáradjon be az autőba!
Bangó: - Az előnyére válik az embernek.
Mindannyian másodállásban végzitek ezt a szolgálatot. Ezt
hogyan t udjátok ö sszeegyeztetni a családdal? Ki, hogyan van
beosztva? Mennyit, hány órát dolgoztok? Mondjuk egy hónap-
ra, egy hétre lebontva.
Bangó: - Hát ez váItoző. Szezonális munkákkal foglalkozlk a
polgárőrség olyan 80 %o-a. Úgy vállal szolgálatot, hogy nincs
meSlatározva, hogy mikor. Havonta le van osztva. Ar:ra a nwt4
amikor ugy érzi, hogy tud vállalni szolgálatot, akkor beiqa és akkor
Iátja el a szolgáIatot.
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Van-e olyan, hogy minimális őraszám, amit kötelező teljesíteni?
Ha valaki ezt nem tudja betartani, akkor köszönjük, ne legyen
a polgárőrök sorában.
Kucsora: - Annak idején azt megbeszéltük a polgérőr tagsággal,
hogy havi egy szolgálat, ami kötelező, kettőt illik adni.
Hány órás egy szolgálat? 24 őrás szolgá|at, vagy '1,2 órás? Hogy
van ez?
Kucsora: - Erre, ha nem muszáq, akkor nem válaszolok.
Belekérdeztem. Ertem. Ez egy hosszabb szolgálat. Es a család
mennyire örül ennek?
Magony: - Részemről a feleségem is polgárőr. Általában együtt
vagyunk, de van, amikor csak én vagyok szolgáLatban.
Azt hittem, hogy úgy osztod be, hogy amikor te vagy, akkor ő
nincs, és fordítva.
Magony: - Megosszuk ezeket a szolgálatokat.
Tényleg, hány nő van? Jelen pillanatban milyen az arány?
Kucsora: - Hat személy, A negyven főből hat személy a polgárőr
nő.

Es ők maguktól jelentkeztek, hogy szeretnének polgárőrök
lenni? Vagy pedig mondtátok, hogy ugyan legyél már polgárőr!
Magyony: - Kis biztatással,
Kis bíztatás. Be lett ígérve mondjuk valami nyaklánc, vagy
valami ilyesmi?
Bangó: - Igen, azért, hogy ő is lássa a polgárőrnek a feladatát,
átlássa a dolgokat, hogy hová megy az ember az éjszaka. Ugyanis
az én feleségem is polgárőr.
Aha! Felmerültek olyan jellegű problémák, hogy a kedves
férjemuram nem tudom, hogy hová távozik el éjnek idején.
Hajnalok hajnatán megérkezik, és mondhat bármit.Így mond-
hatod, gyere be drága édesem, itt vagyunk, ha nem hiszed el!
Volt ilyenre is példa?
Kucsora: - Igen, igen, Az idegen hajszál kutatás beindult.
Ez is hozzá tartozik - gondolom - a dologhoz... Az előbb azt
kérdeztem, hogy mi az,, amire még szüksége lenne a csoportnak.
Meglepődve tapasztaltam - mondtátok, nyilatkoztátok -, hogy
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műszakilag végül is jól, anyagilag is eléggé támogatottak vagy-
tok. Ugyhogy eléggé megvagytok elégedve. Mondtátok, hogy a
többi polgárőr csoporthoz képest igen jó helyen álltok, országos
és megyei szinten is. Mi az - még mindig feltenném a kérdést -,
amire még szükségetek lenne? Van-e, ami nagyon szükséges,
fontos lenne számotokra?
Kucsora: - Az minden polgárőrségnek, polgárőrnek problémája,
hogy nagyon sok esetben több jogosítvínnyal, nagyobb jogokkal
rendelkezhetnénk. Mondjak egy durva péIdát?
Mondjál, többet is mondhatsz!
Kucsora: - Például sok esetben jó lett volna, ha egy járművet meg-
állíthatunk, Nem arra, hogy valakinek a személyazonosságát meg-
állapítsuk, hanem csak annyit, hogy a csomagtartót ki lehetne nyitni
és megnézni, mi van benne.
Jelen pillanatban ez nem lehetséges.
Kucsora: - Ez nem lehetséges.
Maradt csupán a tettenérés. Tehát akkor foghatjátok meg az
elkövetőt, ha tetten éritek?
Kucsora: - Úgv van,ha konkrétan látjuk, hogy mi történik. Szám-
talan esetben volt már olyan, hogy láttuk, abból atanyáből menekül
az autő. Ott jött el velünk szemben, mellettünk haladt el, nem
lehetett megállítani. Míg a rendőrnek szólunk, az vgye idő, 10-15
perc alatt az abűnöző már kb. 50 kilométerrel arrébb van, ha jó a
kocsija.
Csengele az S-östől eléggé bent van. Jászszentlászlőtől már
épült egy összekötő út Csengeléhez. Ez mekkora mozgást ered-
ményezett a településen? Csak egy út volt járhatő, ez homok-
dűlő volt. Es van egy másik, egy majsai összekötő űt. Az is
tervbe volt véve, hogy valamikor megcsinálják. Nem tudom,
jelen pillanatban hogy áll ahelyzet?
Bangó: - Jelen pillanatban úgy á1l ahelyzet, hogy most már elindult
az építése. A homokmunkálatoknak javában vége lesz és most már
az aszfaltozás fog majd következni.
Eléggé átjárőház lesz - magyarán fogalmazva - Csengele telepü-
lés. A bűnözés szempontjábő| ez nem a legmegfelelőbb. Nem
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tudom, ezt ti hogyan látjátok?
Kucsora: - Ez az átmenő forgalom a bűnözők szempontjából
pozitiv dolog lesz. Erről a részről nézve nem lesz kellemes az új út
elkészülése,
Vannak-e terveitek, hogy hogyan lehetne mégis megelőzni a
dolgokat? Márpedig a jászszent|ász|ői út nagyon profin van
megcsináIva, gyönyörű terepen megy keresztül, érdemes arra
aatőzni. Gondolom nem csak a turistának, hanem annak is, aki
nem olyan céllal érkezik a település környékére, hogy csak
autózni szeretne. Fokozott ellenőrzést terveztek, vagy valami
mást?
Kucsora: - Olyat nem mondhatok, hogy fokozott ellenőrzés lesz.
Csak figyelemmel kísé{ük a dolgokat. Fokozott szolgálatok, na-
gyobb létszámí szolgálatok, és többet kint lenni a külterületen
ezeknek az utaknak a bejövetelénél. Ahogy a megyébe belép, illetve
ahogy a község határába beérkezik. Ezehe a részekre kell fokozott
figyelmet fordítani.
Itt egy kemény tél volt, két és fél hónapigtartott. Milyen volt a
mozgás, van-e ilyenkor mozgás télen? Vagy most kezdődik
igazán? Mi az, amire oda kell nagyon figyelni?
Kucsora: - A bűnözők részéről a mozgás igazábőI tavassza| kez-
dődik. Akkor yan a szezonja. Tavasz, nyár, a szivattyúlopások
végett. A kertészek ilyenkor már kitelepednek a foliás kertekbe a
szivattyúkkal, öntözőberendezésekkel. Ilyenkor kezdődik ennek a
szezonja. Ugyanezzel pítrhuzamosan a besurranó tolvajok is, ezek a
tollfelvásárlók, ócskavas felvásárlók ilyenkor kezdenek jobban a
környéken megjelenni. Fel is hívnám a lakosság figyelmét erre,
hogy fokozottabban figyeljenek. Meglátja az ember, hogy a
szomszédba bement egy idegen autó, akkor ne csukjuk be a
kiskaput, vagy bemegyek a saját szobámba, hanem maradjak kint
azutcán, és figyeljük, hogy mi fog történni!
Zárszőnak továtlbi terveitekről néhány szót. Hová szeretnétek
fejleszteni a csengelei polgárőrséget? Mi az, ami nagyon jó
lenne még? Mi az, amit eltervezett avezetőség? Lesz-e valahol
most polgárőrnap?
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Kucsora: - Igen, augusztus első hétvégéjén, szombaton lesz Ásott-
halmon polgárőrnap.
Vetélkedővel egybekötve?
Kucsora: - Vetélkedővel egybekötve, ahol meg is fogunk jelenni,
természetesen. Ennek csak annyi a lényege, hogy ilyenkor elég sok
információt, tapasztalatot, tudást át tudunk egyrnásnak adni.
Gyakorlatban, hogy mi történik akőrnyező községekben.
Van mit mesélni egymásnak, gondolom! Nagyon szépen köszö-
nöm! Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Napraforgó közszol-
gálati magazin, itt a Rádió 7 kisteleki stúdiójában. Vendégeink
voltak: Kucsora Péter, a Csengelei Polgárőr Csoport vezetője,
Magony Jőzsef csoportvezető-helyettes és Bangó Péter t itkár-
helyettes. Köszönöm szépen! Eredményes munkát kívánok - azt
hiszem, a lakosság nevében szólhatok így! Öregbítsétek a jó
hírneveteket továbbra is, Csengelén és környékén!
Kucsora: - Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt megszó-
lalhattunk! Ha felhasználhatnék még egy fél percet...
Fel!
Kucsora: - Szeretném megköszönni a csengelei önkormányzatnak,
és a magántámogatóknak az igenpozitiv hozzéállását a polgárőrség
támogatásáral.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Kiegészítések és helyesbítések a
t e l e fo n szám- j egy zékhez

Bagi Pál Tanya 585
Süti Gabriella Május L u.62.
Süli István Május I.a.62.
Víghné Juhász Anett Május L u. 52.

06-3014 I82 777
06-3015 814 i59

286 074,06-3015 830 923
286 063,06-3015 951 185
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Búcsú Igdcs Jánosné
tanítónőtől

Megrendültenfogadtuk a hírt: meghalt Acsika!
Hosszú évtizedekig tanított Csengelén. Mindenki szívesen

emlékezik g,,ermekkorára, az iskolára és tanítójára. S bár az
emberek általában tbb iskolát járnak végig, nbb tanítóval,
tanárral találkoznak, mindig akad egy, akit valóban mesterülrnek,
p él daképükrt e k t ekint e n e k.

Ót, atitat ma búcstizunk, sokan tekintették példaképüknek.
Tanítójuktól bticsuznak az egykori diákok, p edagógusok, b arátok,
munkatárs ak. S okan v annak Cs engelén, akik neki kö szönhetik, h o gy

Igácsné tanítványaival az 1960-as évek közepén
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|?1egrunultak írni, olvasni, számolni. Akikről szerényen annyit mon-
dott, hogy- én is sokat tanultam tanítványaimtól.

Igazi pedagógus volt. Ón|erutaozó, aki számára a tanítás
hil,atást, sőt szolgálatot jelentett. Ó nem csak ismereteket közvetí-
tett, hanem emberségre, szeretetre, megértésre is nevelt. Yégtelen
türelmével dacos, kemény fiatal fejekben hintette el az emberi
megértés, összetartozás gyönyörű tanait. Legszebb jutalma mindig
a:ok hálája és szeretete volt, akiket a tudás és az emberséges élet
űtjára vezetett. Sokan gondolunk rá hálával és szeretettel.

Családjának, gyermekének, unokáinak sem vagyont, sem
hírnevet nem hagyott, csak egy öníeláldozó, becsületes, tiszta élet

fént, es en r agy o gó p éldáj át !
Nyugodj békében Acsika! Ígérjük, emléked kegyelettel meg-

őrizzük.
Heim Géza igazgató

"Nem múlnak et Ők, kik szívünkben élnek,
Hidba szdllnak órnyak, álmok, évek.

Ő* ttt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazdnk nekünk a végtelenség.

Emlékiik, mint lámpaftny az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örökfehéren."
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Országos döntőben a
Kuszi FC

Az Arany Aszok országos kispályás labdarugó kupa szegedi
elődöntőjét május 3-íntartották több mint 50 csapat részvételével.

Ezen az ismert csengelei sportmenedzser, Kun-Szabó Tibor
barátai társaságáből álló csapat is részt vett. Eredményeik:

Kuszi FC - Piramis'96 (Szeged) 5:0 (gőlszerzők: Erhardt [3],
Szabó B., Kiszner)

Kuszi FC - Charlton (Szeged) 2:I (kuszis gőlszerző: Brinszky
l2])

Kuszi FC - Aladin (Lajosmizse) 4:0 (gőlszerzők: Brinszky
|2],Erhardt|2])

Kuszi FC - Klárai Kalózok (Klárafalva) 6:1 (kuszis gólszer-
zők:Brinszky l2], Erhardt |2],Szabő B,, Kiszner),

Ezekkel az ercdményekkel a tovább jutó 5 csapat közé kerül-
tek. Szeptember közepén Budapesten lesz az orczágos döntő, 40
csapat részvételével. A győzíes 1,5 millió forintot kap.

M. M.

A lX. Gsengelei falunapok
llprogramJaI

Június 7. (szombat)

10.00 Fúvószenekarok és mazsorett csoportok felvonulása
10.00 Gyülekező a motoros találkozőra
11.30 Ünnepélyes megnyitó aEaluház melletti színpadon



14.00
16.00
16.30
17.00
Egész

1r.45

12.00

1 3.00
14.00

08.30
09.30
10.00

10.30
13.00
16.00
17.00
20,00

nap

.161-

A csengelei Ütőegyüttes és a Party Time zenekar közös
műsora - Rényi János szjntetízátoron játszik - A már-
télyi és csengelei népdalkör és citerazenekar műsora
Borsai Szabolcs Guiness-rekorder streetfi ghter
(motoros) bemutatója
Ebéd
Térzene. Fellép a mindszenti fuvószenekar a hódmező-
vásárhelyi mazsorettc soporftal, Nagykőrös város flrvó s-
frrvószenekara és mazsorettcsoportja, Korondi Fúvós-
zenekar (Erdély), Csengele firvószenekara és mazsorett
mazsorett csoportja.
Motoros ügyességi verseny
Díjkiosztás a motorosok számára
Díjkiosztás a zenekarok és mazsorettek részére
Motoros felvonulás a faluban
Nacsa Jánosné festő tárlata a Faluházban; művészeti
iskolások kiállítása

Június 8. (vasárnap)

Mise a templomban
Koszorűzás az I-II. világháborús emlékműnél
Lakossági főzőverseny (Saját anyagból bármit lehet
főznit Várjuk a jelentkezőket a Faluházban! Mindenki
díj azv a lesz, a fő zött étel lel szabadon l ehet rende lkezni)
Torla-túra ügyes ségi verseny
A főzőverseny értékelése
Lovaskocsis felvonulás
Csengele - Forráskút bajnoki mérkőzés
Utcabál, Fellép a Csáki zenekar,

Június 9. (hétfő)

Falunapi kispályás labdarugó toma (Nevezni lehet Kun-
Szabó Tibomál május 30-ig!)

13.00



-162-

cFoci krónika

Gőlzáporos mérkőzések
idegenben és otthon

Bajnoki meccsek:

2003. május 1. Balástya II. - Csengele 1:1 (1:1)
Csengele: Kopschitz, Szabó, Ambrus, Góra, Pálfi, Pataki (Zsemberi
85.'), Heim, Túri, Haraszti R., Wenner (Sándor 55.'), Kis.
Csengelei góllövő: Túri.
Erősen tartalékos csapatunk, sérültekkel teletűzdelve értékes két
pontot hagyott Balástyán, mely a látottak alapján megérdemelt lett
volna számunkra.

2003. május 3. Röszke II. - Csengele 2:7 (0:0)
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Túri (Sándor 40.'), Pálíi,
Pataki, Heim, Góra, Haraszti R., Wenner (Haraszti Zs. 60.'), Kis.
Csengelei gőlszerzők: Heim (3), Wenner (2), Kis, Sándor,
A félidei fejmosás és a sérült Sándor becserélése jót tett csapatunk
támadójátékának. 25 perc alatt 7 gólos előnyre tettünk szert.

2003. május 10. Csengele - Pázsit SE (Szeged) 5:0 (1:0)
Csengele: Kopschitz, Szabő, Ambrus, Haraszti R., Pálfi, Sándor,
Heim (Kis 55.'), Yílrszegt, Góra, Wenner, Kubát.
Góllövők: Pálfi, Kubát, Góra, Yárszegi, Harasái R.
Negyedik helyezett csapat ellen magabiztos g,lőzelmet arattunk.
Egy lépéssel megint közelebb kertiltUnk a végső célhoz.

Kun-Szabó Tibor
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H i r d e t é s e k
Kontplett számítógép konfigurációk (3S6, 486, Pentium) eladók. Ár
30.000 rtál. Erdeklődni lehet a 06-30/2 4gg 441 telefonszámon.

_{ Pick Rt.-vel szerződőtt sertéshizla|ők az integrációs tápot,
premixet és adalékokat megrendelhetik a csengelei tápboltban,
Baranyi Józsefnél! Csengele, Arany J. u. 1/A. Telefon: 286 241

\,{TZ-80-as traktor eladó. Irányar:400.000 Ft, Érdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. q 06-3012 951 901

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám alatti ingatlan 4 hold ft'lddel,
Két családnak is alkalmas. Ipari áram,3 nortonkút van. Érdeklődni
Iehet Balázs Tibornál a Csengele, Tanya 53L szám alatt ( f, 06-
3019 677 763).

x * *** * ** * ****** * ** * ****** +* * * ** * **

Ha bőrproblémúi vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumds flíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgdscri,
arc- és homloküreggyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterúpiás
kezelést nagy méretű lámpúval.

Erdeklődni: Kormányosné Vúradi lklikó gyógytornászndl ű
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban)

*********************************
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Táptakarmány kereskedésemben tűzelő - és építőany agot (PB - géz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-íől 13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

E 286 24I 606-3013 228 453

Fotó szaktjzlet Kisteleken, a posta melleít!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
válas ztékb an kaphatók !
- Fényképező gép j avítás, szaktanóc s adás,
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ] 6.

Et 257 786, este:329 659 d0O-sOtz 638 168

v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la, E_mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály
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Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


