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Táncosok a Mikulás
bálon

A bálról szóló írásunk a 4. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Ágnes)



Ujévi köszöntő
Isyét eltelt egy esztendő, elérkezett az összegzés, a számvetés

ideje, Uj év, új kihívások, új tervek, új célkitűzések? ReméljUk, hogy
a 2006-os évet ezekkel a jelzőkkel lehet illetni. Ne azt kelljen meg-
állapítanunk, hogl na, ezt az esztendőt még ánészeltak.

Az Úlév lehessen a bizakodás, a derűlátás, a jövőbe vetett
hitünk ünnepe.

Jézus Krisztus születése hozzon olyan fényt, olyan hitet min-
den család otthonába, hogl ezek megerősítsék összetartozásunknt,
emberi tartásunkat.

Szent Ignác szavait szeretném idézni, mert ugy gondolom,
hogy az alábbi mondat minden embernekútmutatóul szolgálhat:

"Ugy bízzdl, mintha
S úsy cselekedj,

neked kellene

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden csengelei lakosnak,
minden j óakaratú embert árs amnak és barátaimnak

boldog új évet!
sánta Ferenc
polgármester

.,

mindent Isten tenne,
mintha mindent
elvégezned!|'
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Köszönjük!
Mindig hálával emlékezünk meg azokról, akik rendszeres tá-

mogatásaikkal a polgárőr mozgalmat, és eglben a Csengelei Pol-
gárőr Csoportot segítik.

Mindenki ismeri az égbe szökő üzemanyag árakgt, el tudja
képzelni, hog,, a járőrözések mennyi pénzbe kerülnek, az egyéb
kaltségelcről nem is beszélve.

Most jöjjenek a szponzoraink, akik a 2005-ös évben az egye-
stil etünket támogatták:

Baranyi József Longa István
Csengele Önkormányzata Magyar Posta
Csókási Lászlő Málik Istvanné
Csókási Tibor Mészáros Ferenc
Csókási Zoltán Nagy Gáborné
Dénes Balázs Nemere István és Nemere Ilona
Forgó Jenő Rényiné dr. Torontáli Renáta
I{iss Ferenc sándor Józsefné
Kiss Nándor Széll János
Kormányos Sándor Széplaki Sándor
Ifi. Kormányos Sándor Tóth Csaba
Kuklis András Tóth Tibor
Lengyel János Vetter Kft.
I!. Lengyel János Víghné Juhász Anett

Polgárőrök



aBáUal vártdk a gyerekek

Megérkezett a Mikulás
Gsengelére

2005. december 3-án kis falunkban nagy esemény volt. Vár-
tuk és készültünk a fogadására. Vártuk, hiszen minden évben a
gyerekek és felnőttek legszebb hónapjának első nagy öröme, mikor
megjön a Mikulás. A vendéget illő megfelelő módon fogadni.
Készültünk rá. Szülők, nevelők hetekig készülődtek. A gyerekek
műsonal akartak kedveskedni. A Mikulás bál után elmondhatom,
hogy sikerült színvonalas, kellemes estét szerezni a község apra-
jának, nagyjának.

Mikor megszólaltak a fanfárok, zsúfolásig megtelt aFaluház.
Heim Géza, az általános iskola igazgatőja ünnepi köszöntője nyi-
totta meg abáIat:

"Kedves gyerekek, kedves szülők, tisztelt vendégeink! Hagyo-
mányainkhoz ragaszkodva intézményünk pedagógusai és a kedves
szülők összefogásával 2005 decemberének első szombatján meg-
rendezzük a Mikulás bálat. A szervezők és a műsor készítői hetek
óta készülnek, hogy rendezvényünk sikeres legyen. A díszítést - nem
kis fejtörés után - az iskola pedagógusai készítették el és a vélemé-
nyem - remélem az önökével együtt -, hogy jól sikerült. Vigyázzunk
rá, hiszen több ünnepség hdtteréül szolgál majd (idősek karácso-
nya, gyerekek karács onyi ünneps ége, karács onyi konc ert).

Bálunk egyik célja, hogy jól érezzük magunkat, szórakozzunk
és gyönyörködjünk gyermekeink produkcióiban. Másik célunk, hogy
a bevételből gyermekeink plusz jutalmazását segítstik (sportnapok,
kar ác s o ny, F e ny ő - kup a, far s an g, t áb or oz á s ok, o s zt ály kir ándul á s o k)
és közös használatú eszközöket vásároljunk.

Szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, legyen az tom-
bola ajándék, sütemény, segítő munka vagy bármilyen hozzájáru-
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lás. amely estünk sikeréhez hozzájárult.
Kedves megjelentek, szórakozni vágyó közönség! Tekintse

nleg mindenki gyermekeink műsorát, érezze jól magát. A műsor
után rövid technikai szünet - színpad lebontás -, majd a nyitótánc
köl,etkezik. A tombola és a Mikulás érkezése 9.30-kor. Sok sze-
rencsét, jó énágyat (a büfé is üzemel), táncos lábakat a tánchoz,
eg),szóval jó mulatást kívánok!

Az intézmény valamennyi dolgozója és a magam nevében elő-
re is kellemes, békés karácsonyt és boldog, egészségben, sikerekben
gazdag új évet kívánok! A szülők-nevelők 2005. évi jótékonysági
bálját ezennel megnyitom. Jó szórakozást kívánok!"

A köszöntő túán kezdődött a műsor, ahol felléptek az ővo-
dások, gyönyörködhettek a szülők az aprőságokban. Kontesz Jó-
zsefiré óvó néni sok munkáját dicséri e produkció. A zenekar fellé-
pésétől kezdve a táncosok, dobosok műsorán át végig érezhettük,
hogy milyen nagy szó, hogy a mi kis falunkban is működik művé-
szeti iskola. Szebbnél szebb, jobbnál jobb műsorszámok mutatták a
fejlődést, azt, hogy mindennap van valamilyen foglalkozás, hogy
értelmes, hasznos időtöltés a művészeti oktatás. Természetesen a
kreatív, és lelkes Czírok bázaspár közremúködése nélkül, mindez
nem jöhetett volna létre. Minden gyerek és szülő nevében szeret-
ném megköszönni munkájukat.

Greksa tanár bácsi ütőegyüttese zérta a műsort, méltán aratva
nagy sikert. Munkájukért elismerésem.

Ezek után izgatottan vártuk a nyitótáncot, a búcsúző nyolca-
dikosok szép táncát, melyet Zsuzsa néni tanított be, és mint a többi
táncos, igazi sikert értek el!

A bál megkezdődött, vártuk a Mikulást és a tombolát. Sze-
gény Mikulás nem győzte a szép ajándékokat hordani. A felajánlók
is biztosan azért a mosolyért, örömért tették, amit látni lehetett az
arcokon, amikor nyertek.

A jó hangulatubáI hajnalig tartott. Szép esténk volt. Jó érzés-
sel, elégedetten térhetett mindenki haza.

Ma már várjuk az íj évet. A falu minden lakójának a követ-
kező verset ajánlom:
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Az ünnep örömét kívdnom
Minden jót tenéked!
Az ünnep nyugalmát kívánom
zárd békén az évet!
Az ünnep reményét kívánom
Az vidítsa lelked!

Heim Gézáné

***

. A rendezvén5fr.tombola ajándékok felajánlásával támogatták:
Altalános Iskola, Arvai Kálmán, Balogh Jánosné, Balázsné Németh
Emese, Baranyi József, Baranyi Zsolt, Becsei Sándor, Beke Csaba
(Minidiszkont), Bencsik Aranka, Bencsik Zoltán, Csáki Lászlóné,
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csókási
Gabriella, Csókási László, Csókásiné Horváth Tünde, Csókási
Trans Kft., Csúri István, Dora Zoltánné, Eperjesi Gábor, Erdélyi
Ferencné, Farkas László, Forgó Gyula, Forgó Jenő, Gurdics
Gábor, Gyovai Aranka, Hajagos Lászlóné, Harmath Jánosné,
Hegedűs Attila, Heg9dűs Hajnalka, Heim család, Hell Rudolf
Jalrsa Anikó, Juhász Eva, Kopasz Katalin, Kopasz Tiborné, Kovács
József, Kőrösi Sándor, Lantos István, Lantosné Horváth lrén, Kiss
Nándor, ifi. Kormányos Sándor, Longa István, Magyar Zoltán,
Martus Istvánné, Málik Istvánné (Korona Market), Mészáros Péter,
Miklósné Goldea Mónika, Molnár József, Muhel Zoltán, Nogy
Czirok Gyöngyvér, Nagy Gábor, Nemes-Nagy Nelli, Novák Imréné,
Novák Jenő, Papp Ferencné, Pólinkas István, Pékné László
Rozália, Ráczné Csáki Ágn"r, Sági Józsefné, Sánta Attita, Sánta
Ferenc polgármester, Szabó Tibor, Szabó Zsoltné, Szarka-Kovács
Sándor, Szász Anikó, Székely Éva, Széll János, Széplakiné Kucsora
Marianna, Széplaki Tibor, Szűcs Imre, Tóth-Andorné Farkas Eva,
Tóth Csaba, Tóthné Fekete Gyöngyi, Tóth Imréné, Tóth Tibor vál-
lalkozó, dr. Tóth Tibor, Turcsán Antalné, Vetter Kft,, Virág Sándor,
Víghné Juhász Anett, Víghné Sonogyi Szilvia.
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Süteménf, szendvicset készítettek a bálra: az 1. osztály, a 3.
osztály, a 4. osztály szülői munkaközössége, Árvai Kálmánné, Ban-
góné Kovács Magdolna, Baranyiné Beregi Katalin, Bencsik Zol-
tánné, Czakó lldikó, Csáki Lajosné, Csákiné Helt Ágnes, Csókási
Zoltánné, Dora Zoltánné, Erdélyi Ferencné, Gyovai Aranka,
Hajagos Lászlóné, Hegedűs Attiláné, Heim Gézáné, Kis Lászlóné,
Kiss Nándorné, Kormányos Sándorné, Lantosné Horlláth lrén,
Longa Isruánné, Mészáros Mónika, Novák Krisztina, Papp Fe-
rencné, Pigniczki Tiborné, Rozsnyai Jánosné, Sántáné Czombos
Mónika, Seresné Géczi lldikó, Szabó Lajosné, Szabó Zsoltné,
Szarka-Kovács Sándorné, Széll Zsoltné, Széplaki Tiborné, Szűcs
Imréné, Tóth-Andorné Farkas Eva, Törköly lrma, Törkölyné Har-
kai Erika, Varga Árpádné, Verovszki Józsefné, Vinczéné Besze Eri-
ka, Yíghné Juhász Anett.

oNem akadt könyvkiadó

Nemere továbbra sem fél
a rázós témáktól

Megszokhattuk máry hogy Nemere Istvdn időnként felborzolja a
kedélyeket írásaival. Legutóbb Jézus Krisztussal készítettek in-
terjút. A vékonyku kötet érdekes témákat feszeged a válaszokat
viszont a Bibliából köIcsönözték. A falunkban élő író most is
készségesen állt lapunk rendelkezésére.

A nyáron együtt dedikált egy szerelmes regényeket író hölgy_
gyel. Segíti a konkurenciát?
- Ez nem egészen így van, nem érzem konkurenciínak még, Ez a
hölgy - ha jól emlékszem - 14 évesen került Esztergomban
hozzánk. Az édesapja szerette volna megtudni, hogy érdemes-e a
gyermekének írással foglalkozni. Ilyen már többször előfordult,
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másokat is hoáak hozzánk szülők, vagy maguktól jöttek, fiúk,
lányok. Gyakrabban a fiúk, mert sci-fi-ket írogattak áItalában Őt is
odahozták, és belenéztem abba, amit írt. Mondtam neki, hogy úgy
nézk| érdemes folytatni. Folytatta, megint hozta, aztánvolt,hogy
egy évig nem láttam, aztán megint megjelent, megint hozott, már
akkor egész regényeket. Az első, amelyik már tényleg jó volt, kész
volt, azt el is fogadta egy kiadó. Megmondtam neki, hogy hová
menjen, kIhez. Ez nem protekció igazábőI, mert tényleg tudott írni.
Ha nem tudna, akkor lenne protekció. Nem ő volt az egyetlen, még
Esztergomban sem. Hárman voltak eddig, két lány és egy fiú,
akiket egy kicsit meglökdöstem előre. Elmondtam nekik, hogy mi a
rossz az írásukban, miket javítsanak ki benne. Mind a háromnak
megjelent már könyve.
Azt mondja, nem kell protekció, ha valaki jól ír. Nem sok író
van Magyarországon?
- De, túl sok van, természetesen. Lépten-nyomon lehet hallani a
tévében is, hogy ilyen meg olyan, hogy is mondtam régebben, ilyen
tetovált egysejtűek,. ilyen valóvilágosok mind aá hiszik, hogy
könyvet kell írni. Erdekes módon, amikor mondanivalójuk van,
vagy híressé akamak válni, egyiküknek sem jut eszébe, hogy szim-
fóniát szeTezzen, vagy szobrot csináljon, vagy egy nagy festményt
fessen. Nem, mert azt hiszik, hogy az íráshoz nem kell semmi
különleges dolog. Ismerik a betűket, megtanulták annak idején aú.
a 28 betűt, és azt hiszik, bármilyen sorrendbe teszik, akkor az mű-
ködik.
Az Interjú Jézus Krisztussal című kötet társszerzővel jelent
meg, Vincze Attila Tamással közösen írták. Elég vékony kötet.
- Miért kellett ellhez két ember, amikor egy is sokhozzá?
Nekem az a gyanúm, hogy Ön csak a nevét adta ehhez a
könyvhöz.
- Nem, még az ötlet is az enyém volt. Mondjuk úgy, hogy Vincze
kitaposta belőlem. Nekem sok ilyen ötletem van, de túl is lépek
rajtuk. Nem érzem veszteségnek, ha egy héten van 10 ötletem és
ebből 9, vagy 9 és fél nem lesz sose könywé. Őneki viszont
nagyon megtetszett. Arról beszélgettünk, hogy ő sok mindenkivel
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csinált interjút, szinte mindenkit meg lehet kérdezni. Írt is kcinyvet

Teller Edéről, Czelze], Endréről, meg másokíól. Arról beszélget-

ün}<, hogy mindenkivel lehet inte4út csinálni, még halottakkal is.

Bedobtam, hogy Jézusnak ott vannak a mondásaí, azol<hoz is lehet_

ne kérdéseket összeállítani. En mar túl is léptem az egészen, de ő
nagyon belelkesedett, és hónapokig já! u nyakamra. Es a nyáron
nekiálltunk. Elolvasta ő is, én is az Ujszövetséget és elkezdtük _

egynástól teljesen fiiggetlenül- a kérdéseket. Hová lehetne kérdést

tenni, hová nem. Aztán találkoztunk, egyeztettünk. Volt, amit

mindketten megtaláltunk, volt, amit csak az egyikünk, azon elvitat-

kozgattunk. Szóval így ment szépen a dolog,
}Iiért magánkiadásként jelent meg? Hiszen nagyon sok kia-
dóval áll kapcsolatban.
- Egy csomó kiadó visszaadta, nem merték vállalni. 2005-ben,

Magyarországon még mindig az yan) hogy ilyen rázősabb dolgokat
nem mernek vállalni a kiadók, nem mernek összetűzní az egy-

házzal, ami azért mond valamit. A lényeg az,hogy életemben ez az

első könyv, melyet saját magunk adtunk ki, Elég szégyen szerintem

amagyaT könyvkiadói piacra, hogy nem merték vállalni. Hát akkor
kiadtuk mi így, majd meglátjuk, mi lesz. Kb. 1200 példány jelent

meg.
Egyházi vonalon volt valami visszajelzés?
- Nem, Ők már megtanulták a leckét a "Vatikáni krimik"-kel.
Akkor támadták nyíltan is, aztán nem ígazán vált be nekik. Sőt azt

hiszem, inkább reklámot csináltak neki azzal, hogy támadták. Most
inkább agyonhallg atják, Ez várható volt.
Azért a Vatikáni krimik és a Jézus könyv között óriási a

különbség. Hiszen az utóbbi inkább egyházi propagandának is
tekinthető.
- Nem egészen! Mert ebben is vannak olyan dolgok, arntk az

egyház ellen szólnak. PéldáuI az a kérdés is felmerült, hogy Jézus

egyáltalán akart-e egyházat, Mi a^ állítjuk az ő szavai alapján,

hogy nem. De ez nem a kérdés-feleletek között van, hanem az

előszóban, utószóban. Aztán, ha az ember figyelmesen elolvassa a

négy evangélistát, és mindegyikből kiszedi, hogy mit mondott

Jézus ugyanakkor, yagy ugyanazokban a helyzetekben, vagy
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ugyanalTól a témátől, akkor kiderül, hogy önmagának is ellent-
mondott. Egyszer így, egyszer ugy, aztánmég a logikának is ellent-
mond. Tehát Jézus nem csak pozitívként jelenik meg benne.
Akkora szórások vannak a Nemere-könyvek árai kőzött, hogy
van, amelyik az átlagos 4-S-szörösébe is kerül. A szerzőnek
nincs ráhatása erre?
- Semmi köze sincs hozzá,Ezkét piacot feltételez, ami meg is van,
Van a drága könyvek piaca, meg van az olcsó könyvek piaca. Eleve
a könyveket már úgy adjak ki, hogy eííe a két piacra szánjak őket.
Vannak kiadók, akik csak az egyiken múködnek, vannak kiadók,
akik csak a másikon. Nagyon kevés olyan kiadó van, amelyik mind
a két piacon megjelenik. És nagyon kevés olyan szerző akad, mint
én, aki megjelenik az olcsón is, és a drágán is.
Az 1990-es évek elején tervezték egy "Nemere Eldorádó" elne-
vezésű regénymagazin |<tad,ását. Lett ebből valami, vagy csak
terv maradt?
- Egyetlenegy jelent meg belőle, ha jól emlékszem "Ősember
szupersztár" címmel. Olyan témákról szólt volna, mint a Rejtélyes
elődök, vagy Atlantisz, meg ilyesmi. Ez akötet is anól szólt, hogy
az ősemberek azéft nem voltak olyan hülyék, mint amilyennek
gondoljuk őket, és erre hoztam példákat. De ezek csak fuzetek
lettek volna. Nem regényeket közölt volna, hanem dokumentumo-
kat.
A Színes UFO magazinban olvashatjuk még a fiildönkívüliekről
szóló írásait. Könyvet nem tervez mostanában erről a témárő|?
- Az ufós témakezd visszavonulni. A Színes UFO is már egy ideje
változtatja a proflját, és hamarosan nagyon megváItozik. Pontosan
azétt, mett ez a téma már nem foglalja le az embereket annyira.
Ráadásul Magyarországon kezdettől fogva két ilyen újság próbálja
maga felé cibálni a piacot. Kettő nem igazén tud megélni, mert erre
az egészre vanhűszezer ember, vagy még annyi sem, aki ezeket a
lapokat megveszi.
Melyik könyve jelent meg legutóbb?
- Utoljára, 419. könyvemként a "Piramisok titkai" jelent meg.

Cr -ly)
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Idősek napja
2005-ben is - mint eddig már több alkalommal - a helyi ön-

kormányzat megrendezte a 70 éven felüliek köszöntését. Az idén
erre december 7-én került sor a Faluházban,

Szerencsére az időjárás is kedvezett a rendezvénynek, és je-
lentős számban vettek résá idősek az ünneplésen. A Polgármester
úr köszöntése előtt Laczkó Magdolna "Szeressétek az öregeket"
című verset adta elő. A köszöntő után az általános iskola és a
művészeti iskola növendékei, a hittanosok és a csengelei népdalkör
és citerazenekar músorát éIvezhették a jelenlévők.

A kb. félórás műsor után kiosáottuk az élelmiszer csoma-
gokat a jelenlévő csengelei lakosoknak, mindenkinek kellemes és
békés karácsonyt kívánva.

Reménykedünk, hogy a jövő esáendőben is találkozunk ilyen
alkalommal.

Tóth Istvánné

A népdalkör és citerazenekar isfellépett
(fotó: Törköly Ágnes)
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O Au s ztráliáb ól láto g atott h aza

"Vé9le9 kint maradunk"
Koncz Mártdt az olvasók többségének nem keII bemutatni, Fiatal
korőt Csengelén töltötte, majd a tdvoli frildrészre, Ausztráliába
távozott. Hdzasságot is ott kötött magyar férjével. Amikor az idei
télen hazalátogatott szüleihez, hozta magdval egyéves kisfiát is. A
Csengelei Krónikúnak szívesen nyilatkozott, bár nem volt egysze-
rű az interjút összehoznL

Kezdjük azza|, hogy bár már hónapok óta itthon vagy, mégis
igen nehéz megtalálni Csengelén. Ha nem a falunkban vagy,
merre iársz?
- Ki akartam használni az időmet, hogy minél több régi ismerőssel
taláIkozzak és sokszor kellett mennem Székesfehérváma is a férjem
szüleihez és testvéréhez. Az idő egyik felét tehát Csengelén, amá-
sikat vidéken töltöm, Még több emberrel akartam találkozni ítt
Csengelén is, de sajnos nem jött össze.
Meddig vagy itthon?
- Január 15-én megyek vissza. A karácsony után már csak egy
szusszanásnyi időnk lesz.
Hét éwel eze|őtt lapunknak azt mondtad, hogy még nem vagy
ausztrál állampolgár. Most már az vagy?
- Most már az vagyok.
Büszke vagy rá?
- Büszke vagyok rá (nevetve mondja - A szerző). De ez természetes
következménye volt annak, hogy ott élek már ilyen régóta.
Hét éwel ezelőtt még nem döntöttétek el azt, hogy végleg kint
maradtok-e.
- Most már tudok válaszolni: igen. Végleg kint maradunk. Viszont
igyekszünk minél gyakrabban hazalátogatni ezek után, hiszen most
hogy megvanmír a kisfiunk, azt gondolom, nem szabad megtenni,
hogy sok évig ne jöjjünk haza,



-13-

Az e|őző interjú idején Brisbane-ben laktatok. Ott vagytok
még?
- Nem. Két és fél évig Brisbane-től észal<ra, kb. 150 km-re a
Sunshine Coast-on laktunk. Az egy kisvárosias jellegű, nagyon
gl,önyörű hely volt, folyóparttal, tengerrel, ffi€g ami kell. Oda a
munkám miatt költöztittk,Idén szeptemberben költöztünk le Bris-
bane-től délre, 60-70 km-re Gold Coast-ra (Aranypart a magyar
megfelelője), most ott élünk.
Milyen ott az éghajlat? Van kánikula?
- Végül is van, de ha az ember viszonylag közel van a tenger-
parthoz, akkor jobban elviselhető a meleg. A munkahelyeken van
légkondi, tehát ott körrnyen ki lehet bími. Ha pedig otthon van az
ember, akkor megengedheti magának, hogy olyan helyre menjen,
ahol nincs meleg, például a tengerpartra. Szerintem nagyon jó, kel-
lemes az éghajlat
Érdekes módon a nyárbót a télbe jöttél haza. Hiányzott a
hideg?
- Azttűlzás lenne állítani, hogy nagyon hiányzott a hideg. Egy picit
híányzott, de azért nem jöttem volna. Leginkább azért jőttem. mert
apu beteg, és a kisfiunkat mindenféleképp meg akartam neki mu-
tatni mihamarabb. Íey u fiunk itthon ünnepelte az első születés-
napját.
Egy kis politika...
- Jaj, jaj. . .

Nem vészes! Hallottuko hogy Sidney-ben nemrég zavargások
voltak. Ebből azt derült ki, hogy az ausztrálok nem szívesen
látják az arab bevándorlókat. Lehet érezni a külföldi elleni
ellenszenvet, vagy ez most csak valahogy kirobbant?
- Véleményem szerint nincsen komoly idegen-ellenesség. Az arab
egy elég érdekes népcsoport. Azol<hoz még a legnyitottabb ember
is úgy áll, hogy jobb távol maradni tőlük. Például engem, mint
magyart soha nem éreztem, hogy hátrányosan megkülönböztetné-
nek, Alapvetően nem néznek le, és nem is csinálnak a bevándorlók
ellen semmit. Sőt nagyon kedvesek, nagyon előzékenyek, mert még
jobban akarnak segíteni rajtunk. Szerintem az arabok azért része-
sülnek ebben az eI\enszenvben, mert kivívták maguknak.
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Ők olyanok, akik rá akarják saját gondolatukat erőltetni a másikra,
azt gondolják, hogy amit ők csinálnak, az mindig helyes, tehát sze-
rintem meg is érdemlik, hogy ezért megvessék és elítéljék őket.
Sajnos nagyon csúnya dolgokat is tesznek, abból kifolyólag, hogy
ők a nőket semmibe veszik. Nem akarok ebbe belemélyedni, de ők
úgy érzík, hogy joguk van akármit megtenni egy utcán ktlzlekedő
nővel, mivel hogy az egy senki. Egy idegen országban az ember
vagy elfogadja azt, ami ott ván, vagy menjen haza, En nem csak
azért mentem oda, hogy az éghajlatot elfogadjam, hanem az ország
mivoltát, az ottani embereket is.
sok arab van Ausztráliában?
- Nem mondanám, hogy túl sok van. Sidney-t nem ismerem, lehet,
hogy ott több van. Ahol két évig laktunk, ott szinte egyáltalánnem
volt arab. persze nem is túl sok bevándorló volt ott a kisvárosi
jelleg miatt. Ahol most lakunk, Gold Coast-on, ott a népesség már
kicsit kevertebb, Itt már elég sokfélék az emberek, de az arab még
mindig nem egy domináns csoport.
Úgy hallom, elég nehéz már mostanában bevándorolni Auszt-
ráliába. Igaz ez?
- Igen. Egyre nehezítik. Pontrendszer alapján lehet bejutni, és a
ponthatárt egyre csak emelik. Egyáltalán nem azt mondom, hogy
egy értelmiséginek nagyobb az esélye, mert tudomásom szerint
legutóbb a szakácsoknak volt a legnagyobb esélye, mert az egy
keresett szakma. Egy ápolónő is nagy pontszámot kap, többet, mint
akármilyen diplomával. A jó szakma, a nyel,utudás nagy előnyt
jelent. Egyre magasabbak a követelmények. Az egyik japán isme-
rősöm is kint akart maradni, de mire elvégezte az egyetemet,
addigra felemelték a ponthatárt. Elkezdett egy másik egyetemet,
mert azza| már letelepedhetett volna, de sajnos mire azt is elvé-
gezte, megint felemelték a határt 5 ponttal, megint nem sikerült
neki. Elég kemények ilyen szempontból a törvények. Végül is
ho zzáment e gy ausztr á|ho z.
Elég régóta kint vagy már Ausztráliában. Az angol gondot okoz
még?
- Nem ígazán, Mindent el tudok mondani, mindent meg is értek.
Lehet, ho gy nem a legv álasztékosabb a nyelv ezetem, de j ól megér-
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tetem magam.
Az aasztrál angolt is beszéled?
- En inkább csak azt ismerem, de nem veszem ftil, nem használom
azt a tájszólást. Ismerem az auszttáI kifejezéseket is, tudom mit
jelentenek. A barátaim tanítottak ezehe a vicces szókapcsolatokra.
Van, ami megmaradt, van, ami nem.

A kenguru nemzeti állat Ausztráliában. Meg is eszik?
- Igen. Az íze nem olyan rossz. Én főzve, pörköltként ettem a ken-
guru farkát. Finom az, Qsak nem kell az embernek arra gondolni,
hogy kengurut eszik.

(-r -1y)

(folytatás a következő szómban)

oFoci krónika

Urbán a Kuszi FG-ben
Kisteleki teremfoci torna "A" csoport:

Dec. 17. Kuszi FC (Csengele) - Pusztaszer 11:1 (5:0)
Kuszi FC: Dénes, Krajczár, Urbán, Pálf,r, Brinszky, Wennet. Csere:
Juhos.
Csengelei góllövők: Urbán (4), Wenner (3), Brins*y (3),Krajczát.
Megtörtént a várva várt esemény, a 4)-szeres válogatott Urbán
Ftórión pályára lépett a Kuszi FC színeiben. Nagyszerű játékkal,
remek gólokkal szórakoztatta a kisteleki közönséget,

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna "A" csoport:

Dec. 10. JUVE (Csengele) - Groznij 1:3
JI-IVE: Tóth János,Haraszti Roland, Pálnok József, Kővágó Antal,

a\!r'
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HaraszttZso\t, Fekete Roland, Szatmári Béla, ifi. Tisóczki Ferenc,
Pigniczki ÁrpaO, Sisák Csaba, Soós István
C sengelei gőlszerző : Soós.
Az ellenftl csapatjátéka szeryezettebb volt, ami a végeredményen is
meglátszott.

Dec. 17. JUVE - Oázis 3:6
JUVE: Tóth János,Haraszti Roland, Pálnok József, Kővágó Antal,
HarasztiZsolt, Fekete Rolnad, Szatmái Béla, ifi. Tisóczki Ferenc,
Sisák Csaba, Soós István.
Csengelei góllövők: Soós (3)
Nag,lon erős volt az ellenf,él.

Dec. 18. JUVE - Fehér Lovak 1:2
JUVE: Tóth János, Haraszti Roland, Pálnok Józsei Kővágó Antal,
HarasztiZso|t, Szatmái Béla, ifi, Tisóczki Ferenc, Soós István.
Csengelei góllövők: Haraszti R.
A meccs után az öltözőben Béla kollégám rámutatott arra, hogy ha
az ellenfél egy góllal kevesebbet rúgott volna, mi pedig eggyel
többet, akkor nyerhettünk is volna.

Kiskunmajsai terem-labdarúgó torna llB" csoport:

Dec. 10. MEBO (Csengele) - Pirelli 3:1
MEBO: Dorogi András, Vincze Ferenc, Yincze Sándor, Tóth
István, Kiss Nándor,Rácz Csaba, Rózsa István.
Gólszerzőink: Tóth, Rózsa (2).

Nagyon jó mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó csapat győ-
zött. Ez az első győztes meccsünk.

Dec. 17. MEBO - S/Magumi l,:3
MEBO: Kiss Nándor, Vincze Sándor, Yincze Ferenc, Kovács
Szilveszter, Rózsa István, Poőr Zoltán.
Góllövőnk: Vincze F.
Erre a mérkőzésre kdr szót vesztegetni. Rendkívül rosszul játszot-
tunk, megérdemelten kaptunk ki.
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Dec. 18. MEBO - Handballers 2:3
NíEBO: Dorogi András, Yíncze Sándor, Yincze Ferenc, Kiss
\ándor, Kovács Szilveszter, Tóth István, Rózsa István.
Góllövőnk: Tőth(2).
Itt nlár nem érdemeltünk vereséget. Véleményem szerint, ha csak
egy kicsit jobban kihasználjuk a helyzeteinket, akár több góllal is
n},erhettünk volna. 

* ,< {<

Ötciait alkalommal rendezték meg a "Kelme" karácsonyi
nemzetközi terem-labdarúgó tornát. A résávevő 28 csapat a sze-
gedi Topolya sori sportcsamokban négy napon át küzdött egymás-
sal.

Községünket a Kuszi FC képviselte, Hét meccsünkből 5 győ-
zelem született, 2 mérkőzésiinket elveszítettük. Ezzel a teljesít-
ménnyel a 4.helyezést szereztük meg.

A csapat tagjai voltak: Dénes Zso|t, Tőth Zoltán, Ikajczár
István, Pálfi Lász|ó, Nagy Attila, Juhos Péter, Wenner Balázs, Sán-
dor Miklós, Yarga Ferenc, Sejben Lászlő, Urbán Flórián, Szabó
Béla, Gábor Zoltán.

Kun-Szabó - Pigniczki - Kiss

Hirdetések

@
E-mail: dhsbi

B és B Kerékpár Bt.
Kerékpár kis- és nagykereskedelem

Brunner Tibor
6120 Kiskunmajsa, Fő u.77.

Telefon: 06-2014 8B2 262

&
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Jó állapotban lévő 6 terítékes Siemens mosogatógép (nem
beépíthető) etadó! Erdeklődni: Sántáné Czombos Mónika
Csengele, Árpád u. 17. ü 06_7015 149 275

Eladó 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-gázpalack. Érdektődni
lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.

Jó minőségű kis- és nagybáIás széna és lucerna eladó. Házhoz
szá|Iítás megoldható. Érdeklődni lehet a 06-3012 O98 273 telefon-
számon.

Faluhoz nclgyon közeli tanya 7 holdfalddel etadó. Erdeklődni Iehet
Mrlgony Antalnénál Csengele, Tisza u. 2l. d 06-70/2 l 13 951

Faluhoz 500 m-re 2 hotd föld villannyal, nortonkúttal, szer-
számtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és kétkapcso§
szegő tetőcserép,2 db 1115 kg-os PB-gázpalack és egy jó karban
lévő Simson S51 típusú motorkerékpár. Erdeklődni: Tisóczki
István Csengele, Akácfa u. 11. Telefon: (62') 286 068 vagy (06-
20) 2 555 586.

Csengelén, faluhoz közel tanya eladó 6 hold földdel. Központi
fűtés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél
Csengele, Tanya 619, Ü 06-2014 449 765.

Gumiszerelést" -iavítást és

centrírozást vállalok!
Uj gumiabroncsok kedvező áron kaphatók !

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409



-19-

2 és fél szobás családi ház gardzzsal és melléképülettel eladó a
Csengele, Dóua György u. 19, szúm alatt. Gúz és központifűtés is
van. Irúnyár 6,5 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553
telefonszámon.

\íindenfaj ta fogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelb írá|at
hell,ben. Törlesztési határidő: l, évtől 4 évig terjedően. Erdek-
lődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

1710 négyzetméter területű porta elada az Árpad utcában, a
Faluház mögött. Erdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923

Eladó 600 tr-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekeútett,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május L u.22. B 286 191

Gé pihímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű ralzok, óvodaii
jelek, névre szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképze!és szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lye knek. Várjuk szeretettel !

Bővebbtájékoztatás: TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Táp-takarmány kereskedésemben tijzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóde
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatétridővel hén
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva lartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig,

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

B 286 24I |a 06-3013 228 453

Uj szolgdltatdsok a Fotó szuküzletben
- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

fe lv é t e l e k házn ál é s műt e r e mb e n. I gaz o lv ánykép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelujítása
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szaktanácsadás

N a cs a Ján o s né feny kép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este: 329 659 d06-30/5 479 521

v"fffiffiifu A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja
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