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A csENGELEI cnírroc,q.rÁs
Az öt éve tőrténteket korabeli
el evení t Jük f el
1988. auguszúus t6.

halálos áldozatta|

újscigcikkekkel
.

Súlyos bűncseleknény 4

(Népszabadság)

:

"Súlyos bűncseleknény történt hétfőn a hajnali
órákban a Csongrád megyei Csengelén. Hajagos
Tóth Imre 43 éves kiskunféIegyházi 1akos né8y
órakor égő benzínes palackokat dobált be a
csengelei 1,29-es számú tanya ablakán, ahol
tizenegy személy tattózkodott. A keletkezett
tűzben égésisérüléseibe a helyszínen belehalt
a tizenhat éves sebők Mónika és a hatvanöt
éves KáItai Erzsébet. A nentők a helyszínről

hat személyt súlyos, közülük ötöt
életveszélyes á1 lapotbarl a szegedi bőrgyógyászati,
valamint gyermekgyógyászati kliníkára szállítottak. "
1988. szeptember 1. Kíhallgatták Ladányi Jánosú (Délnagyarország) :
"Mint azt tegnap már megírtuk, elfogták az egy
hete körözött 27 éves Ladányi Jánost. A férfit
Szegedre száIlították,
ahol elkezdódött kihallgatása.(. . . ) kihallgatása során e1 is ismerte társtettességét. Ennek a1^apján az e1sődleges adatok szerint az áIlapíth.at,ó meg,
hogy Ladányi János Hajagos Tóth Imrével közösen töltötte
meg a tragikus szolgáIatot tevő
benzines palackokat és kannákat, együtt mentek
a helyszínre, s mindketten dobálták a tanyába
az égő palackokat. Ladányi elmondása szerint
Hajagos megfélemlítette, megfenyegette, ezétt
vett tészt a gyújtogatásban .{. . .)
eset óta
csongrádi és Beícs megyei elhagyott^ztanyákon,
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erdőkben bujkált, fokonaitól ptóbáLt élelmet,
szállást kapni. "

1988. szeptember 8. tl3anU gyanúsított rendőrkézen (Délmagyarország) :
"Szeptember l-jén újabb személyt tattóztatott
le a rendőrség. Nevezetesen a 16 éves Hajagos
Tóth Lőszló csengelei (Tanya 1,34.) lakost, a
bűncselekmény során öngyílkosságot elkövető

egyik tettes, Hajagos Tóth Imre flát, mint
társtettest, aki alaposan gyanúsíthatő a bűntett elkövetésével. (. .. ) Hogy a fiatal Hajagos Tóth Lászlót mi motiválta a kegyetlenkedés
elkövetésében, vatószinű, már csak a bírósági
tátgyaláson tudjuk meg ...u
1988. szeptember
(Délnagyarország)

23.

A kilencedik

á|dozat

:

"Az utőbbi évtizedek legsúlyosabb bűnügyében
kilencre nőtt a halátos áIdozatok száma. Kedden hajnalban belehalt sérüléseibe az augusztus 15-i csengelei tragédia óta életveszélyes
állapotban levő 1,2 éves Csányi Tímea. Ezzel a
botzalmas tragédia fejleményeinek egyik szakasza lezárllt. A kislány volt az utolsó túIéIője a dtámai napon életveszélyes állapotba
kerülteknek. A sérültek közül egyedül nővére
élte tú1 a gyűjtogatást. "
1988. októbe r 25. Kitünúetés

életmentőnek
(Délmagyarország)
"Tegnap, hétfőn délután életmentő kítüntetést
z

vehetett át Tatjányi István 2l éves fiatalember Papdí Józseftől, a megyei tanács elnökétől. Tarjányi István keserves kiabálásra
riadt fe1, amikor azt látta, hgoy a külső
helyiségben gyermekek és felnőttek ruhái ég-
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nek. ő, élete kockáztatásával, a szenvedőket
az udvatra vitte, dz égő ruhákat e1oltotta.
Hősies magatattásáétt kapta meg az Életmentő

Emlékérmet. "
1988. december 29. Vádirat
ügyében (Délmagyarország) :

a csengele1

dráma

"A szörnyű bűnügyben nemrég befejeződött a
nyomozás, a Csongrág Megyei Főügyészség pedig
benyújtotta a váditatot a Csongrád Megyei Bíróságnak. (. . . ) A Csongrád Megyei Főügyészség

a 27 éves Ladányi Jánost (Csongrád, Tanya
1631. ) nyereségvágybóI, különös
kegyetlenséggel, társtettességben, több emberen elkövetett
emberölés bűntettével, a bűncselekmény idején
16. életévétmég be nem töltött
Ilajagos Tóth
Lászlót (Csengele, Tanya l34. ) különös kegyetlenséggel, társtettességben, több emberen e1követett emberölés bűntettéve1 vádolJa. A 30
éves LegéndíIstván (Kiskőrös, Kisfaludy u.
38.) ellen lőfegyverre1 és lőszettel való
visszaélés bűntette a vád."
1989. január 25. Nhegkezdődött a csengelei
gyújúogatók pere (Délmagyarország) :
"A bíróság megkezdte Hajagos Tóth László kihallgatásáí,. Előtte azonban a tanács elnöke
közölte a fiatalemberrel: tudnak arról, hogy a
börtönben Ladányi - akirő1 egyébkénta tárgyaláson, mint különösen veszélyes bűnözőtő|,
egy pillanatra sem vették le a bilincset 1evelet ptóbáIt

eljuttatni

a fiatalkorúnak,
amiben va1 1omása megváltoztatására és Ladány i
számáta kedvezőbb nyilatkozattételre kérte a
fiút. Az elnök azt is nyomatékosította a kinézette is szinte még gyerek Hajagossal: tettének megítélésében
különösen sokat jelenthet
(folytatjuk)
a feltátó va1lomás. "
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A csENGELEI KözoKTATÁs rönrÉNETE III.

Az 1945/46-os tanév már a tanulók teljes
beiskolázásáva| indult, de természetesen nem
minden zökkenő nélkül" Nem volt tankönyv, i11etve a régiekből csak részleteket válogatva
lehetett tanitaní. A felszerelések igen hiányosak voltak minden iskolában.
Belterületen, Kelőpatakon, Pántlíkán és
Templomhalmon 2 tanuló csoport volt, Yadger1ésen és Erdősarkon 1-8 osztátyt összevonva
tanítottak. Belterületen l947-ben bővült 3-ía,
majd 2 év múlva 4 csoportta az oktatás. A két
tanteremben egész napos oktatás volt.
A tanítók nemcsak oktattak, hanem sok iskolán kívüli munkát is végeztek. Hivatástudatukat, lelkesedésüket, tudásukat még a tégi
hí res Tanítóképzőkben szerezték.
1948-ban a szabadságharc 100 éves évfordutóját rragy készülődés előzte meg. A tanulók
igen színvonalas műsort adtak, amin az egész
1akosság részt vett.
A járási bemutatón a csengelei gyerekek
népi énekes játéka első díjat nyert.
Berta György igazgató vezetésével zenekat
alakult a csengelei lakodalmas klarinétosok,
cimbalmosok, bőgősök tagjaibó1 (Lantos Lukács,
Rabi ll1és, Papp György, Ftanczia Antal és még
mások ís). 1949. március 15-én játszottak indulókat (Klapka, Dózsa), népdalokat, s ami a"
1egcsodálatosabb, a kottát hírből sem ísmerő
zenészek Brahms Y. Magyar táncok című művének
részleteivel ejtették ámulatba a tőbbszáz fős
halgatóságot.

Igazi kis kultúrközpontok voltak az iskolák. Az elemi iskolák fokozatosan alakultak át
általános iskolává.

C,

I sko l

ai csopor t kép ( középen V l haros Scíndorné
és Kun-Szabó Andrcísnétancírnők)

Az 1950. év új mérföldkő - Csengele önálló
község lett, új tanácsi vezetéssel. Lz iskolák
továbbra is Szeged játáshoz tattoztak fe1ügyeletileg, a nevelők kinevezése, megbízatása
is itt történt.
Ette az időre estk az iskolák államosítása,
ami a mi esetünkben érdemi váItozást nem hozott, hiszen a csengelei iskolák kezdettőt
állami iskolák voltak. Lekerültek a tantermek
fa],átől a keresztek, s az iskolai hitoktatást
különböző feltételekhez szabták. A csengeleíek
ragaszkodtak a régi hagyományokhoz, igy a
szülők akatatából rragy harcok árán - 352 fő
tanult hittant az első külön hittan beiratások
után. Kísebb botránynak számított e magas szám
akkoriban, s nagyon megrótták a nevelő testü1etet, különbőző elmarasztalásokat alkalmazva.
A rendeletek következtében a t'ittanta íratko-
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zók száma a hetvenes években Io aIá csökkent.
A tanulók létszáma az ötvenes években 650
fóre emelkedett. Belterületen kb. 330-350 fő,
a tarryákon kb. 300 fő tanul"t. Bel,területen
1952-ben hat, 1953-ban hét, I954*ben már nyolc
tanuló csoport működött.
Papp Istvánné

KI

AKAR PoLGÁR]llESTER LENNI?

Egy évvel a helyi vcílasztcísokelőtt sok sZóbeszéd jcír ja arról , hogy ki kívcínja magcít
pot gcírmesternek jelöl tetni " A szóba jöt í személ yektől tnegkérdeZtetn" hogy kívcínnak-eindulni a polgcírrnester vcilasztcíson? Íme a vcíl

asZok:

Határozott igen; Határozott nem3 Kordcís Istvcín, Tóth Tibor

Gondolkodik ral ta: Árvai Kcílnrínné,Bencsik
Ferenc, Bi tó József , Dénes Balcízs, Törköl y
Pét er
Nem

kíván nyilatkozni: dr. Varga Ferenc
(-r -ly)
CSENGBLEI RBKORDOK

Yezetéknév:A leggyakoribb vezetéknéva Tóth,
összesen 83 személy viseli falunkban.
(M. M. )
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EGY ÉvEsEK LETTtjNK!
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Egy éwe1 ezelőtt, az augusztusi utcabálon
mutatkoztunk be. A helyi lap indításának ötIetét a Po|gátőt Csoport vezetője, Kucsora
Péter messzemenően támogatta, így lett a Polgárőtség lapja a Csengelei Krónika.
A fénymásolást olyan drágán végeztékvo1Ekkor
íl&, hogy azt nem tudtuk volna vállalni.
merütrt fe1 az Átta1.ános Iskola gépe és Varga
Lászlóné igazgatóvat elfogadható fénymásolási
dí jban tudtunk megá1 lapodní .

A lap készítéseösszetett

feladat.

Többen

vesznek tészt a munkában. A szövegszerkesztésben Czakó I1dikó, a fénymásolásban Kucsoráné
Csókási Gabrietla, a lapok összehajtogatásában
Kontesz Józsefné és Szűcs Mihály + , a szétosztásban pedig Vígh Attila segített a" szetkesztőnek.
Az egy éwel ezelőttí 150 példányszám mára
25o-re emelkedett. Fontos megemlítenem, hogy

az újság készítésétmíndenki önzeílenü1, ingyen végzi, a szetzők sem kapnak honoráriumot.
Az elte,lt idő alatt, folyamatosan beszámoltunk az önkotmányzati ülésekről, a foci eredményekről és a falunkban történt eseményekről.
Sokan adtak interjút lapunknak, köztük ofszággyűIési képviselő, tsz-elnök, volt párttitkár, misszionárius, több vállalkozó és még
mások. Számos helytörténet i írást jelentet-

tünk meg.
Tehát van miről írni. Szeretném ezt egy év
múlva újta elmondani!
A szerkesztő
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úrne cyőzrnr A csENGELEI

pot cÁnőnör

1993. július 3-án második alkalommal került
megrendezésre a csengelei Polgárőrnap a községünk labdarugó pályáján. Kilenc település 10

csapattal nevezett, de a baksi csapat

nem

jött

e1.

A megnyitóbeszédet Magyari BéIa, az Otszágos Polgátőr Szövetség Csongrád Megyei Bizottságának elnöke tattotta, majd ezután megkezdőttek a versenyek.
A polgárőr csapatok délután 4 óráig vefsenyeztek egymással. A közönség soraiban nagy
érdeklődéstkeltett a 1ovaskocsi t,túzás, sörivás (egy 1iteres korsóból ) és sörösrekesz
hordó váltó" Az utóbbi vefsenyszámná'j, sajnos
apró incidensek történtek, mert két illuminált
állapotban 1évő személy bement a" vefsenypáIyára
Az ebédszünetben Kiss Feíenc, az Oregmalom

vendéglő tulajdonosa szotgálta ki az éhes
csapatokat, 3 féle menüt kínálva. A hűtött
italokról pedig Vígh Attila gondoskodott.
A vérseny végeztével a rendőrség kutyás
bemutatót tartott, amely szintén nagyszámú
érdeklődőt .vonzott. A nagy meleg miatt némelyik kutya nem a feladatát akatta végrehajtani, d€ ez még nagyobb sikert aratott.
Egész nap helikopteres sétarepülésen 1ehetett részt venni. A nem egészen olcsó átak
ellenére is telt volt a gép áLtalában- Ezen
kívü1 a gyefmekek körhintáztrattak, céltladobhattak és célbalőhettek.
A csengelei csapatbóI a következő egyéni
helyezések születtek: Árvai Kálmán - főzés II.
hely, Kun-Szabó Tibor 11-es rugás I. hely,
kézigránát dobás I.hely, Vörös Rudolf 100 m-

A

Pot

gcirőrn(lp megnyi tcísa

A győztes csengelei csapat

11

es futás I. hely.
A Polgárőrnap összesített eredménye
(zátó jelben az elért pontszám)

VI. Kiskunmajsa I. (5)
I. Csengele ( 19 )
Pálmonostora (5)
I I. Jászszentlászló (l4 )
( 10 )
YI I. Kistelek ( 3 )
I I I. Petőfiszállás
VIII.Dóc ( 1
IV. Pusztaszer (7
V. Kiskunmajsa II. (6)
)

)

A csengeleí csapat tagjai voltak: Apró János, Árvai Kálmán, Dóczi János, Kopasz József,
Kun-Szabó Tibor és Vörös Rudolf.
A Csengeleí Polgárőrök * Kisteleki Polgárőrök kispályás labdarugó mérkőzésen 3:3-as
döntetlen eredmény született. A félidőben
Csenge!e vezetett 21 l,-te. Gólszetzők: Kun-Szabó Tibor (3) és Szvoboda Ferenc (3).
Az eredmény hírdetéssorán számos különdíjat vehettek át a versenyzők. Itt is meg ke11
köszönnünk azoknak a segítségét,akik anyagi1ag támogatták a versenyt: Dénes Balázs, Kiss
Ferenc, Tóth Tibor, Yarga Mihály, Yígh Attila
és a csengelei Önkormányzat.
A Polgárőtnap síkeres befejezését utcabál
kotonázta. A kiskunfétegyházi Zsúr zenekat
reggel ig hrúzt,a a t,alpalávalót. A bálon mintegy
200-300 vendég fordult meg, akík reményeink
szerint jól érezhettékmagukat.
A I I. Csengeleí Polgárőrnapró1 tudósítást
közölt a Délmagyarország és a Kisteleki Hírmondó.

Jövőre megint találkozunk!
Hegedűs Imre
csoportvezeLő-hely

t2
FaC I ST Á I N R AL SÓ- BAJ O RORSZ ÁGBAN

A német testvérközségünk képviselete a tavaszí lcítogatcísonmeghívta a csengel ei focicsapatot, hogy a júliusi pcílyaavató ünnepségükön vegyen részt. Ezen meghívcísnak a csa-

pat eleget ls tett. Az útról az alcíbbiakban
szcímolok be.
Júl tus 5-én este 23 órakor gőrdül t kí
buszunk a csengelet sport pcílycíról 31 felnőttel és két ktcst szurkolóval " A hosszú út és
több hatcír cít l épéseutcín pénteken 13 órcíra
értünk Ertng főterére, ahol nrír vcírtak bennünket.
A vendégfogadókkal cítsétcíltunk egy közel i
étterembe" ahol sok finom szendvics, igazi jó
hideg'BIR" és "LIMO' vcírta a focistcíkat és
kísérőiket. A polgcírmester fogadó beszéde utcín
az eringi sport ktubb ve7etője, Johann Grünleitner ismertetíe a hétvégt programot, majd
bemutatta a vendégfogadó hcízigazdcíinkat
A prograrn szoros volt, hiszen nrír délutcín4
órakor úJra gyülekezíünk, és Peter IIoffmann
polgcírnester bemutatta nekünk a bajor közsé7et " Azt hiszem mindenki ícígranyitott szemmel
nézte a rendet, tisztascígot, és neru utolsósorban aZ ezt ircínyító szervezettséget, mely
aZ ot tani emberek példamutató rendszeretetéből
adódik. Megnéztük a tűzol tó szertcírat , az
eríngi szennyvíztisztító telepet, a Iőteret, a
kő7,ségíatkalnazottak múhelyét,a strandot és
az új sportpcílycít
Talcín mondani sem kel l , hogy a f iúknak az
tetú j labdarugó pcíIya nyerte eI leg jobban a
pcílycín
mé8
a
régt
utrín
szésüket " A falunézés
e7y 1 órcís edzést tartot tak.
1

-

.
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A foci napja. azonban a szombat volt! A fél
í2-ko,r kezd.ődő pcílyaavató ünnepség keretében 6
csapat vonul t fel " Focistcíink jcítékszínvonala
megkölelítette a német csapatokét, de a szerencsét sajnos otthon hagytuk. Nagyon sok szép
csel és cítad.císutcín sorra maradtak ki a helyzetek. Bokor Bél(ít, mtnt a csapatot kísérő
ti
ú jscígírót , felkérték két német csapat közöt
mérkőzés l evezet ésére.

Este ünnepét yes keretek közöt t , vacsora
met let t vol t a.z erednényhírdetés.A torncín a

követ kező eredmények szül et t ek:
1. Simbach

2.
3.
4.
5.
6.

Ering I.

Taubenbach

Malching
Csengele

Ering II.

A csapatunk szép serleget kapott az elért
eredményért . Kun-Szabó Tibor edző megköszönte
azt, ho7y Bajorors7cígban focizhattak. A csapat

nevében tolmócsol ta, ho?y hasonló barcítscígos
mérkőzésre vcir jcík őket Csengel ére - Az é jszakcíba nyúló nulatozcís sorcín a csengeletek szabadon fo7yaszthattcík a sok f inomscígot, ,s li-

teres korsóból ihatíuk az ízletes bajor sört,
A zenét a Rott River Band szolgcíltatta, nagy
sikerrel . Az elfogyasztott útalok utcín együtt
énekel tük a németekkel a különféle nyelvű dal okat " A mul atozcís sorcín több szcíz cst l l a8szórót éget tünk el
Mcísnap déletőtt volt aki az é jszakai fcíradalmakat pihente ki " mrísok pedig kircíndulni "
vcírost néznt nentek- Délutcínhcírom órakor indul tunk Stubbnbergbé barcítscígos nérkőzést
"

jcít s7ani

.

A szerencse ismét na?y ívben elkerült

ben-
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nünket, az eső mellett mé8 egy rutinosabb
csapatot is ki fogtunk. Viszont i t t mrír azért a
csengeleiek is tudtak két gólt szerezni. A
vereség utcínt hangulatot feloldotta a hatalmas
scítorban elfogyasztoít - bajor hagyomány szerint elkészített, roston sült hús, ami nen
igapín nyerte meg tetszésünket. Itt ís literes
korsóban nértéka sört, és több sütemény közül
vcílaszthattunk. A búcsúzó csapatot két harmontkcís gyernek a buszlg kísérte, és na jd mé8

ott is

jcítszottak néhcínyszcímot
Az este isnét csalcídi keretek közöí t tel t
el , melynek sorcín cítadtuk az ajcíndékokat,majd
pedt g csomagolni kezdtünk.
tét főn reggel 6 órakor indulcísra készen
(íl l t a ruagyar busz . Az utol só szép szavak,
fényképfelvételekkészítéseutcín, nélrínyan
könnycseppel a szemünkben, búcsúztunkel - A
busz hangos kürtszóval indult el a.Z eringi
főtérről
Ilazafelé kt aludt, kl énekel t " ki kcírtycízott a buszon. Jó tempóban haladtunk hazafelé,
de néhcínyszol,azért meg kellett cíllnunk az elfogyasztot t sok i tal hatcíscíra.
Köszönet ilIeti tneg llegedűs Istvcíní, aki
fcíradtscígat nem kímélvetolnrícsolt a labdarugó
el

-

.

csapatnak

Véleményeln szerint a csapat jól érezte llw8(ít Eringben, s QZ eddtgi jó kapcsolatot tovtibb erősí t et tük .
"

ft

Árvai

F'dlmrinné
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KET ERINGI BESZÉLGETÉS

Az eringí torna alkalmából tnter jút adot t Johann Grünleitner, az eringi sportklubb vezetője, valamint az egyik vendéglcító csalcídból
Richard Zei t lmeier " Az előbbinél l{egedűs Istvcín, az utóbbincíl Gabor Rauschenberger tolmrícso l t

.

A régi labdarugó páryájuk is jór néz kí" Miért
kellett újaúfelavatni?
J. Grünleitner: - A régi páIyátlk is megmarad,
de azt fel akarjuk újítani. Eringnek két fe1nőtt labdarugó csapata van, szükségünk van a
két páIyára.

]ohann Grünlei tner és a cikk s7erlője

Mikor alakult meg az eríngi sportegyesület?
- Negyvenhét éve. Yan egy másik focipályánk
is, amí akkor készült.
A sportegyesület csak focíval foglalkozik?
- Nem, gimnasztikával is. De azt csak hobbi
szinten, nem versenyszerűen.

2o

Miből tartják fenn magukat?
- Tánogat bennünket Alsó-Bajorotszág, egy bank
és az eringi sportúJságbóL is van bevételünk.
Az egyesület kb. 2OO tagja pedig tagdijat fizet. Ering község a tezsit, (víz, villany stb. )
f izeti.
Milyen osztályban yersenyeznek az eringi labdarugók?

- A B osztáIyban. A középszinten helyezkedünk
el. Az I. csapat hetedik, a II. a tlzedik
helyen áII. Ebben az osztályban 1,4 klubb
versenyez.
Van-e híres fuúballistájuk, aki Eríngből származott7
Igen, Ludwig Bründ1 . Ő játszott az 1860

az 1. FC Kölnben, zz Eintracht
Braunschweigben, valamint Svájcban is. Tehát
több csapat tagja volt a Bundesliga-ban. Ma
már nem játszik, mert 46 éves.
Köszönöm a táJékoztatást
Münchenben,

!

Járú-e már Csengelén?
R" Zeitlmeier: - Igen , az év ápril, isában az
eríngi kül.döttséggel. Velem volt a feleségem
és a fiam, Thomas is. Szé11 Lajos családja
látott vendégül.
Szándékoznak-e még a falunkba jönni?
- Természetesen. Nagyon tetszet,t nekünk Csengele. Önöknél ritkán van eső, d€ akkor éppen
kifogtuk.
Milyen embereknek ismerte meg a magyarokat?
- Őszinte, nyílt embereknek. Furcsa szokásuk,
hogy amíkor itaIIaI kínál ják őket, mindig csak
picit kérnek, d€ végül nagyobb mennyiséget is
megisznak, csak apránként.

27

t csal ádja mivel foglalkozik?
- Éna BMW-né1 dolgozok technikai alkalmazottként. Ez tervezést és beszerzést jelent.
Összesen hat gyáregység tartozik hozzám. A
feleségem a katonaságná1 titkátnő, a fiam pedig most végzett vegyészként.

1ts§ .é

-._
Richard zei t lmei eré
Tudomásom

fel esége

szerint Önnek átlagon felüli

a jö-

vedelme. Mennyi Önöknér az átlagjövedelem?
- Havi 4OOa745O0 márka. Több fizetési asztáty
szerint adóznak az emberek, de úgy általánosságban köze]. a fele megy e1 a levonásokra.

Ön születeút eringi?
- Nem, kb. két éve költöztünk

a

családommal

ide. Előtte Kirchdorfban laktunkn de Eringben
építettünk, hogy a szüleimhez közelebb le-

gyünk.
Köszönöm
ge lén !

a beszélgetést! Viszonttátásra Csen-

- A jövő év tavaszán

megyünk!

Molnár Mihály
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ill.
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Csengeiei

9ólszerzőkz

Szabó,

Ki ss

Kun-Szabó Tibo
edző

.HELYI

VÁLLALKOZÓNK SIKERE

A szegedi Belvárosi temetőben felátlításra
kerülő I I . vi lághátlorús hősi emlékmű kivitehat másik céget
Lezésétekiírt páíyázatot
Tóth Tibor
vállalkozó,
megelőz:ve csengelei
nyefte meg. A 2.600.000 Ft-os munkát ez év
október 25-ig ke1l elvégezni. Az emlékmű egyes
részeit Csengelén, a többit a Tóth cég szegedi
Leányvállalatánál készítik e1
.

(M. M.

)
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ElnentélI Te,aki nindig életönként dobtad el

vidcím vol tcíl ,

aZ életed.
Nehéz rólad írni " Közel hat
éve ismertelek, ismertem mtnden
jó és rossz tulajdonscígod. Szeret ted az t tal t , de nem vol tcíl
alkohol ista" Eónapokig kibírtad
szesz nélkül, de az utolsó he-

a gépszíJ. Ez lett a
veszted. Mikor picís vol tcíl , nem szcímítot t a
pénz, mindenkinek fizettéI, mindenki haver
volt, de utrína meg jött a böjt.
Szeretted az egyenruhcít. Csak téged lehetet t a faluban tűzol tó egyenruhcíban lcítni
Büszke voltcíl rcí, nem érdekeltek a gúnyolódó
megjegyzések" Jót nosolyogtunk rajtad, mikor
kikérted magadna.k, hogy te nen katona, hanem
hatcírőr vol tcíl . Ki is neveztünk e j tőernyős
hatcírőrnek, de nem sértődtél tneg, mert értetted a viccet és benne is voltcíl az ugratcísoktedben újra elkapott

"

ban

A hat év alat t Jó pcír é js7akcít lehúztunk
együt t " Neked nem szcínítot t aZ tdő jcírcís, télen-nycíron löt tél velem, ha hívtalak. Senki
"

segített neken annyit, miní te! Röszönöm|
A csengelei újscígolvasói is hcílcísaklehetnek neked, nivel jó pcír újscíglapot összehajtogattdl . Csak az tudja, aki csincíl ja, hogy
mi l yen unalmas tnunka ez, és te több ezret
sem

öss7eha j íot tcíl .
Éttet 42 évet .

mentél el

Elnentél

Sa

jnos ísy

.

Molncír tlihcíly
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HínnBTÉsEK
xütöatrcEs AJ ÁNDÉxllex poRcELÁN FITóT|
Legs7ebb fotó jcít porcelcín vcízríravogy tcínyérra
do74ozzuB. Tovcibbra is vcíllatok fotó- és videó
- Fcltó cikkeket círusítok"
1etvétel készítését
Nacsa Jcinosné
Kistelek, Kossuth u. 34"
Telefon: 364 541
**t

kipufogók és egyéb SIMSON alkaí,részek,
vatrannint ETZ-lsO és ETZ-Z 51 motorker ékpátokhoz
kipufogók a bolt i árnál olcsóbban kaphatók a
gyáttónál:
Yatga Mihály 1akatosmesterné 1
Kistelek, Tanya 345.
Telefon: 386 191
SIMSON

**i({<

Minden típusúszivattyú javítását és ferújítását, továbbá li.áztájí gépekhez való alkatrészékgyártását (fogaskerék stb. ) vállalom,
Dénes Balázs kisiparos
6765 Csengele, Felszabadulás u, 3,
Telefon: (06-62) 386 O17
**i(

Háromszobás, új csengelei t,áz eladó 400 négyszögöles telekke1. Érdeklődnía 476 13Z telefonon a reggeli és az esti órákban lehet,
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