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c§s,nselsi áuei

A nepszerű humorista, Nag Bandó András az 1970_es évek

elejétű több évíg falunkban dolgozoű épűésvezetőkéQ. A míívész

az iű eltelt eveit nem tagadía meg, a Tina című lapnak adott
interjújóban is megemlékezett errőI. Eglkofi munkatársát, Fődi
Jónost kérdeztem az akkori dolgokróL A válaszok utdn aírójelben
Nag Bandó ezekhez fűzöű megj eglzései olvashatók,

Mikor és hogyan ismerkedtél meg Nagy Bandó Andnással?
_ 1970_ben. A tsz-ben alakult egy építőbrigád. András odakerült

építéwezetőnek, mert építésztechnikus végzettsege voht. p969 oHó_

berétől már ott dolgoztam, azt hiszem...J
Irasználta már a Bandó nevet akkor is?
- Nem. Akkoriban Bandinak hí\rtuk, Bandó csak később kett. [É,n
már akkor is "Bandó"-lalnt voltam ismert, de ott, Csengelén, a

téeszben nem a Bandó dolgozott, hanem Nag András, és nem

terjeszthettem, hogl engem mindenki Bandókent ismer. Elfogadtam,
hogt nekik Andrós vagt Bandi vaglok,J
Hol lakott és mivel járt dolgozni?
- fiszegeden volt laká§uk, onnan jött szinte naponta Csengelére.

[Aikortban még az ütc;rő - most újra Kólvária - téren volt az
otthonunk, ami mindössze egl fél szoba volt anyósomék lakásóban.

Csak 1974-ben kaptunk lalrnst Ujszegeden, s költöztünk oda,] Arra
már nem emlékszem, mivel. Gondolom vonattal vagy busszal, mert

tudomásom szerint nem volt autoja. Itt a faluban többször áttam
biciklivel közlekedni, őe azzal biáosan nem járhatott ide olyan
messziről. Motorozri meg nálunk, a tsz-ben tanult. Emlékszem arr4
hogy a tsz udvarán nekiment vele az irodaepületnek. [Busszal jártam
Kistelekig, s ott - a suszter udvaróban őrzött - biciklimre szólltam, és

indultam Csengelére. Motorozni csak próbáltam, falnak uglan nem

mentem, de - mivel elfelejtettem sebességet váltani a bekanyarodós
előtt - valóban kis híján nekihajtottam a bejórati kapuJiinak. Ha
falnak is mentem, s Fődinekvan igaza, akkar rosszul emlélazem.J

Bandó
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Horyan illeszkedett be közétek?
- Elég könnyen ment neki, mert jó modoru és közvetlen volt.
\,{ílsrésá pedig kedvelte a tanyavilágot. Értett a falusiak nyelvén, jól
el tudott beszélgetrri mindenkivel.
yiccelődött-e munka közben ?
- Voltak néha bemondásai, de nem nagyon tréfalkozott. Elég
komo lyan viselkedett a brigádtagokkal szemben.

Mivel lehetett felbosszantani?
- Eá konkrétan nem tudom megmondani. Csak annyira emlékszem,
hogy dolgozott veliink egy Faragó János nevű, 16 év körüli kamasz,
aki elég sűriin megpróbálta valamivel felcukkolni. Ilyenkor Bandi
c sendesen megjegyezte : "Faragó, ne ironizíljon! ".
Volt-e haragosa?
- Kimondottan haragos viszonyban nem tillt senkivel sem, de G.
Glurkával egyszer összetűzésbe keveredett. Gyurka okoskodott,
Bandi meg nem engedett. Még birokra is keltek, megvívtak egymás-
v|. [G. Gyurlra nehezen viselte, hogl van eg,l főnöh aki ráadásul
érti is a melót, csinálja is, s úgl rémlik ilyesmin tűztünk össze. Szó
szerint igaz, amit Fődi Jancsi állít.J
voh akkor szakálla?
- Igen. Janos fiam (aki az idő tájt volt 1 éves) meg is tépázta a
szakállát és a bajuszát, amikor Bandi felvette dajkálni.
Mityen kapcsolat alakult ki köztetek?
- Jól kijöttiink egymással munka közben. Néha eljött hozzánk is
beszélgeüri. Komolyabb barátsag nem szövődött közttink, mert nem
sokáig dolgoáunk együtt. Egyszer jártaííL náluk, miután elkerült
tő lünk, ho gy aláírassam vele a háztltlk kiütelező i nytlatko zatát.

Mi volt az, amiért kedveltételq tiszteltétek?
- A közvetlensegéért. Nem éreáette veliink, hogy ő a főnök, a
magasabb rangú. Iskolazottsagát, műveltségét nem fitogtatta, nem
nézsít le senkit, barátsagos volt.
Mityen hobbijáról tudsz?
- A padláson heverő rokkákat, edényeket gríjtötte. Amit rnás

kidobni valónak tartott, ó nagyra értékelte. Kis alapterületű volt a
lakásuk, de azt mindenfele régiseggel rendezte be. Láttam ott
koponyákat is, amiket fogaknam sincs, honnanszerzett.
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Mi volt a kedvenc étele?
- A rakott palacsinta. A felesege is nagyon szerette, aki akkor volt
várandós. Bandi mindig ütt neki haza, ha azt kaptrrk ebédre. [A
feleségem valóban aklrnriban volt várandós, s végül 1970. december
7-én szüke meg Natáliát, aki azóta Evettkeként, Bombanőkent vált
ismertté a tévében és a színpadon, később pedig a Csinibabában és
Zimmer Feriben lilmvásnton is. J
Mit tudtál művószi tevókenységórőI?
- Abban az időben a szegedi Minerva Színpadon játszott - legalábbis
ő így mondta - a felesegével együtt. Képeket mutatott arról, hogy
mikben szerepeltek. A Délmagyarorságnak rajzolt karikaturákat
Bandi aláírással. Nem mindegyiket fogadták el, de ami megjelent, aá.
megmutatta. [Á feleségem nem játszott a Minerva Színpadon, csak
én, erre rosszul emlélcszik a Jancsi, de nincs túl nagl jelentősége.J
Sejtetted, hogy ilyen népszerű lesz?
- Akkor még nem lehetett kinézd belőle.
Szeretnél vele újra találkozni?
- Azbizonyjó lenne. Amikor itt vendégszerepelt, a sok munka miatt
nem tudtam elmenni megnéani a műsorát. Úgy hallottam, hiányolt is
engem. Annak idején megígérte, hogy meglátogat benniinket, de ez
még nem jött össze, Remélem, valamikor azért bit majd egy kis
időt szakítani és magánemberként is eljön. Kíváncsi vagyok, megis-
merne-e' 

Kontesz Józsefrré

(A Csengelei Któnika következő sruíruíban egl Nagl Bandó
Andrással készült interj út fog unk közöIni ! )

Alakul a Falunapok programja
Az április 16-i önkormanyzati üés végén a IV. Csengelei

Falunapok programjának összeállítása volt napirenden. A rendezvény
idén is három napos lesz, piinkösdhöz kapcsolódva.

A tervek szerint május 30-án (szombaton) 14 órakor lesz az
iinnepélyes megnyitó a Faluhrázban. Ekkor nyflik meg a Hammidó
Művészeti Iskola és Fejes Sándor tanáí klálliása. 15 órától a művé-
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szeti iskolások műsora következik, majd az Asszonykórus lép fel.
Május 31-én (vasárnap) reggel kezdődik a játékos vetélkedő. 9

órakor a mazsorettek vonulnak fel a faluban fuvós zenekar kísére-
tében. A szokásos lovaskocsis felvonulás 16 órakor indul a Falu-
házről. A bál 19 órakor kezdődik a Faluházban, melyen perui népze-
nészek adnak műsort.

Május 31-én (hétfrn) délelőtt szabadtéri misevel zarul a IY.
Falrrnapok programja.

A majd masftl hónapra való tekintettel a műsor még változhat,
csak május hónapban kerül véglegesítésre.

M. M.

C senge Ieí € gész;éguggí % ap o k
Ápriüs 7-8-9-én a Csengelei Önkormanyzat szervezéseben

Egészsegügyi Napok rendezésere került sor a Faluházban. A
tí,idősziirés időpontjával megegyező időpontban ingyenes vércukor
vizsgálatot, vérnyomásmérést, va]amint nőgyőgyászati onkológiai

'ffiTJTJ:l;fl?*lií j*:'#,,,169ronyujtottakarjátvércukor-

és vérnyomásmérésre, az onkológus nőgyógyász 59 nő többiranyu
onkológiai i:zsgálaát végeúe el. Mindhárom vizsgalat olyan
betegseg szűrését cé|ozta meg, amely alattomosan, látvtányos tiinetek
nélkiil rombolja a sz.ervezetet, a haláloki statisáikakban az élenjfuő
okok között szerepel, korai felismeréssel viszont jól gyógyítható.

Az Egészségügyr Napok szolgáltatasain megjelenők létszíma
igazolja a lakossag igényét, s azt a szakmai állásfoglalást, mely szerint
"Azegészsgi állapot javíásának elsődleges eszköze az egészseg
megőrzése és a betegseg megelőzése".

A lakossag és a magam nevében köszönöm a Önkormányzat
vezetőinek, a Képüselő-testtiletnek ezt a lehetőseget, a tamogató-
uewező munkát, amel}et az Egészségügyl Napok megrcndezésevel
az egészsegmegőrzés érdekében tett.

Henczré Gút Jú§anna
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Fl inák CsengelérőI60 éve:

A csengelei legényháború
főszereplői a vádlottak padján

Hat fiatal legény masírozott be Szeged-pályaudvarról a törvény-
székre, ahol kis elintézrivalója volt veliik az igazságszolgáltatasnak.
A hat legény köztil egy sincsen még 20 éves. Eppen hogy kinőttek a
gyermekcipőből. Fiatal, pelyhes allú legénykók mind, akiknek az az
egy hibájuk van csak, hogy nini, nebézvér folyik az ereikben.

Mint a targyaláson is elhangzott, ez év marcius 7-én Csengelén a
Tóth-vendéglőben a legényseg nagy bálat rendezett. Ott volt a bálban
Csengele színe-vkárya. A trombitasok szakadatlanul flijták a
talpalavalót. n;nit körül, amikor közeledett a zírőra, a fiatalság ki
erre, ki arra, elindult hazafelé. Elindult haza Kun Szabo János is egy
Bozóki nevű barátjával, aki a sötétben észrevette, hogy egy nagyobb
csoport halad el mellet§ik. Aá is észrevette, hogy a csoport tagai
között olyanok is varurak, akik fenik rájuk a fogukat. A bor m.ír
nagyon dolgozott a legényekben, így történt meg, hogy Bozóki
átkiáltott a legényekhez:
- Gyertök ide hírös embörök!

Több sem kellett. Olyan verekedés kezdődött, hogy az a csoda,
hogy életben maradtak valamennyien. A tehéz görbebotok, a
szőlőkarók valósíggal >>vihart<< kavartak a levegőben. A
csatatérnek egyetlen sulyos sebesültje volt: Kun Szabó János, akit
úgy összevertek, hogy hetekig nyomta azágyat.

A verekedés főszereplői Bozóki Isfván, Baléas János, Török
Mátyas, Kővágó János, Kasza József és egy fiatalkoru volt.
Valamennyien beismerték, hogy a legényháboruban ott voltak, de azt
tagadták, hogy Kun Szabóhoz egy ujjal is hozzényűltak. Molnrár
egyesbíró bizonyításkiegészítést rendelt el. Utána a targyalást el-
napolta.

(Megjelent a Tanyai Úisag 1938, mójus 22-i számában)
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F-t írlík Csengeléről35 éve:

Szépüló éIet a szegénység helyén
Csengele múltját, gondolorrr, felesleges bemutatni. A tájnak

csípős irOniava a >>jószíndékú homok<( nevet adományozta a
kiohhatatlan néphumor. Mert olyan ez a homok, mint például a
csökönyös Lő. Ez megy. Tavasszal megindul s a késői Luca napig
meg sem ál1. Ez volt itt mindig a mozdulatlansagba dermedt
szegényseg okozőja.

És most - bármennyire köáelynek túnik - ezeíL a tájon is szépen
formáódik az emberek szocialista életmódja" s nem is lassan. Az űj
közsegi tanácselnöh Rácz Tibor, ffi€g Pigniczki József, a helyettise,
frl napig sorollják a mrár megtörtént, vagy éppen folyamatban levő
váhozisokat. Egyik nagy uetuációjuk most ez:

A sok porta is kevés

Februarban 146 űJ házteket mértek ki a felvégen, mert a régiek
mar elfogfiak. Azt gondoltak: pár éwe ellátták a falut eladó
portákkal. Most két hónappal később mar látják: tévedtek. Eddig
szíaegynéhanynak megvan a gazdája. Bontják a tanyákat, költöznek
befelé a pusáai családok.

- Mit jelent ez? - kérdezem nem kis meglepetéÉsel. - Ha jól értet-
tem, tavaly még 12 építési engedélyt kértek a faluban, most meg
hamaro san szazakkal sámolhatunk?

Ez azt is jelenti a többi között - felelték -, hogy a csengelei
parasztok életében most mrár saját meggyőződésiik szerint is
véglegesse váltak a termelőszövetkezetek. Az épülő modern nagyü-
zsmekhez próbá$tík alakítani életiiket. Nem firnkcionál többé a tanyai
élet farkastörvénye, a ftildhözkötöttseg. A jelenleg még tanyakon élő
1100 család mindegyike észrevette ffifo, hogy akik korábban
telepedtek be a faluba, azok valahogyan urak lettek hozzqulr. képest.
Filmet, televíziót láthatnak naponta, esti iskolába jarhahak. Járnak is
ez idő szerint 94-en. Huszonöten pedig mezőgazdasági szakmunká-
soknak készülnek. Árvhaz, vendéglő, orvos, posta, telefon, ezek
mind olyan dolgok, melyeket nélkiilöz a tanyai életmód.



-164-

Ingyen válhatnak falusi lakosokká

Azonban - próbálok akadékoskodru - az még édeskevés, hogy
száaszémra épülnek majd a falusi lakások. Rengeteg új probléma
jelentkezik ezekkel. Az űj utcák, jáídák kövezése, víz, villany!
Honnan teremtik elő a száneneket a közmúvesítésre? A tanácselnök
készsegesen válaszol.

- A közsegfejlesztési adók mellett az íj szabáIy értelmében az
eladott portakért kapott pénz is itt marad az utolso krajcrárig. Ezekbol
lesz a köanűvesítés.

Voltaképp tehát ingyen válhat falusi lakos*í a tanyai ernber? Mert
amit a negyedholdas telekért fizst, azért a péruffi. vintezetéket,
villanyt, kőzvlagíást, járdát kap a tanácstól.

A nagy tanyai bearamlás még csak most kezdődik, de tervezik
már többek közott az új óvodát is. Öwen férőhelyesnek, napközi
otthonosnak akarják és ez egymillió forintot kóstol. A két új emeletes

ház falán - melyeket kis tulzassal és nagy büszkeseggel egészsegügyi
kombinátnak neveáek el a csengeleiek - még ahg száradt meg a
vakolat. Csinos gyógyszertár, korszerű orvosi rendelő, szolgálati
lakások, garázsok, raktar, minden van benntik, ami csak kell egy
ilyen kis egészsegügyi >>kombinátban(. Aá gondoltrák a falusiak,
ha ezek elkészii]nek, pér.z hiányában évekre 1eá11 a közsegfejlesáés.
Ezhttal tévedtek: 40 ezet forint költseggel tatarozzék a művelődési
háEat,80 ezer forintbol készülnek az íjabb Jáídák. A Petőfi utcán
pedig aszfaltos portalanltás készül 180 ezer forintért. Eddig a faluszéü
gyepes, gílzos térsegnek csak neve volt piac. Most viszont hamarosan
megleszrrek a betonlábú elárusító asztalok s kibetonozzák a homokot.

Ötszán c§alád állandó könyvolvasó

A tanyaiak is tudják már hol találhatő a faluban a közsegi
népkönyvtár. 500 család beiratkozott, s állandó könyvolvaso. A
jelenlegi 1700 kötetből 8-900 könyv allandóan közkézen forog. Az
olvasoterembe - amit a pártszervezet engedett át a falunak , varjzk az
új bútorokat. Jó fé1 éve késnek mar. Viszont a könyvtarban tuezer
forintért szereük azönkiválasztő polcokat. Hogy mindenki megtalál-
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hassa legkedveltebb olvasmányát
Sálnom kellene még a üírsadalmi munkában épülő új TUZEP-

telepről is, a leendő új cukrászdaról. Helyette azonban azt mondom
még el: az,ért atanya sem elhanyagolt. Evente mind nagyobb össze-

_seket fordítanak a tarryai iskolak jaűtásara, a magasabb színvonalú

közoktatas biztosítására. Most van kialakulóban a tanyrák áruellá-

tasanak egy új formája: a háá bolt rendszer. Ennek az a Lényege,

hogy egy-egy tanyában alulerakatot létesít a foldmúvesszövetkezet.
S ó ért, $irért, cukorért, paprikáért, áItalában háZÍ(aíást cikkekért a 8_

10 kilométerre eső tanyáikról sem kell majd a faluba menni. Ez
nag,on jó. Mindegyik tsz-ben elkelne egy ilyen - beszélik az

emberek. Kár, hogy még csak az EgyeÉrtés Tsz teriiletén mtíködik
eg1 hául bolt. A ftildművesszövetkezet azonban mar ígéri, hogy
legalább két-három házi boltot léte§ít méga csengelei tanyákon.

Ezúttal a termelőszövetkezetek sok milliós létesítményei kimarad-

tak a felsorolásból. Azonban mégis e sokfele váútozás nagyszerűen
mutatj4 miként alakul, formálódik, szépül egy ilyen hajdani szegény
v-idéken is a parasztemberek élete.

Csepi József

(Megjelent a Dél-Maglarország 1963. május 10-i számában)

Onkormúnyzati ülés

A soron következő ülését 1998. április 16-ón tartotta a
laípviselő-testület.

A Polgármester úr beszámolt az utolsó ülés óta eltelt időszak
a lrtu áI i s fe l ad at airól :

- Folytatódott a pályázatok elWszítése a Kistérségi Tórsuláson belül,
íg,,az Ónkormányzat 12.681.000 Ft értékben pályázott meg
támogatásokat. Ennek eredményességéről azonban biztosat csak az
elbírálás után lehet mondani.
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- Rövid és kózép távtifejlesztési koncepció szerint tervdokuiéniiaóian
készülnek a Faluház tetőszerkezetének felújításóra, valamint az
Óyoda konyhájának bővítésére. A tervek elkészítése és a kóltségvetés
számszerűsítése után dönt a testület a munkólatok elvégzéséről,
- Úiatt kisglűlést tartottak Csorba Jónos tanyáján, ahol tójékoz-
tatták a kórnyező lakosságot az önlarmónyzat munlrajóról, és

aktuális lrerdé selret tárglaltak me g.

- A Felszabadulós utca tavaszi parlrosítása eglelőre befejeződött.

Az ősszel folytatódik az oszlopos tuják telepítése azon ingatlanok
előtt, ahol még glümölcsfák vannak. Ezzel egtséges és kulturált
utcakép alakul ki.
- Az önlarmányzat támogatásával a tüdőszűrés allralmából nőgló-
glászati rálrszűrést, valamint vérnyomásmérést és cukorszint
vizsgálatot is végeztek a jelentlrezők részére a Faluházban.

Második napirendi pontként beszámolót hallgatott meq a testület
a Polgármesteri Hivatalnál és az Altalános Iskalánál végzett belső
ellenőrzésről és annak tapasztalatairól. A képviselőtestület
megállapította, hogl jelentős hiányosságokat az ellenőrzés nem tárt

fel eglik helyen sem. A hiányosságok adminisztratív jellegűek, ezek
pedig az állandó törvényi és jogszabályi változásolrból adódnak. A
fe l t árt hi ány o s s á go k me gs zünte té s ér e a ké pv i s e l ő -t e s tül e t - fe l e l ő s ök
megnevezésével - intézkedési tervet fogadott el.

Harm a di k n apir e ndi pontW nt e l ő t erj e szté s e k fujv e tke zt e k :

- A képviselő-testület csatlalazott a térségi szilárd hulladék lerakó
és hasntosító létesítésére létrehozott társuláshoz. A lakosság
létszámának megfelelően a tervezés kaltségeihez hozzájórulást fize-
tünk A társulás koordinációs feladatait a kiskunféleg,lházi polgár-
mester látja el. A szemétlerako Felglő térségébenfog megépülni.
- Az önkormányzat az ]998. május l}-i, illené 24-i országg,lűlési
kepviselő választásolta jóváhagfia, hogl a karábbialcnak megfele-
lően kettő szavazókör működjön a k)zségben. Az I. számú az
Általános Iskolában, a II. számú a Faluházban. Ezutón megválasz-
tásra került a szavazptszómláló bi4ottság.
- Folyamatosai panaszok érkeztekazónkormányzathoz és a Polgár-
mesteri Hivatalhoz a földüg,lek lassú és bonyolult üglintézése miatt.
Ezért a Polgarmester úr levélben kereste meg a Körzeti Faldhivatalt,
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hlmv a tulajdonviszonyok mielőbbi bejeg,lzését. A Földhivatal
vezeíője vólaszában lúzölte, a földaglek intézését három kategóri-
óba sorolták és Csengele a harmadikba tartozik. Ezért glors és

ielentős változás ez üglben nem várható és soronkívüliséget nem tud
b i a o s ít ani a köz s é g földagle inek int é zé s ér e.

- ^4, haglomóttyolvtak megfelelően az idei pünkösdkor is megrende-
:ésre kerülnek a Falunapok. A rendeményt harom naposra tervezi az
ónkormónyzat. A rendezéssel lrapcsolatos egleztetések meglrez-

dődteh a részletes programolcról kesőbbi időpontban tájékoztatjuk a
lakosságot,

*''#:|::;,

1998. évi országgyűlési képviselő választás
1. szavazókör: Ált. Iskola (Csengele, Felszabadulásu.24.) 'E286 132
S zav azatszáml áló b izottság
- választott tag|ai: Forgó Jenő (Csengele, Május 1. u. 35.), Heim Gézáné
(Csengele, Kossuth L. u. 15.), Kiss Ferenc (Csengele, Tanya 205.),
Korűsné Géczl Klára (Csengele, Arany J. u. 1.), Toldi Ferencné
(Csengele, Arany J. u. 10.)
- wrt megbizott: Virágh Sándor.(Csengele, Petófi u. 10., FKgP), Túri
Iswrán (Csengele, Tisza u. 15., MIEP).
Jeryzókönywezető : Tóth Józsefné.

2. szavazőkőrz Fahlház(Csengele, Felszabadulás u. 25.) E286 239
S zav azatszámláló b izottság
- választott tagok: Novák Imréné (Csengele, Móra F,u. l1.), Túri Anikó
(Csengele, Csatorna u. 30.), Tóth István (Csengele, Felszabadulás u.

l3lB.), Törköly Mihályné (Csengele, Bem u. 5.), Virágh Sándor
(Csangele, Május 19.)
- Párt megbízott: Vörös Rudolf.(Csengele, Tanya 588., FKgP), Fődi János
(Csengele, Csatorna u. 11., MIEP).
Jeryókönywezetó: Kovácsné Laczkó Magdolna.

Francúa Jenőné mb, jegző,
a Helyi Yálasztási Iroda vezetője
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@roa krónika

Tíz játéko§sal a páIyán
1998. április 19. Szeged-Dorozsma - Csengele 4:1 (1:1)
Vezette: Tóth S. 300 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Ádám, Pipicz, Harasái, Pataki,
Heim, Trrri, Kun-Szabó, Góra.
Tartalékos csapatunk Kun-Szabó sértilése után 70 percen át 10
emberrel is jól játszott, Kicsi szerencsével pontot is szerezhettünk
volna. A 82, percben még 1: ]-re állt a találkozó, eklar a szél által is
támogatott bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak. Ezután
összeroppantunk.
Csengelei gőlszeruő : Heim.
1998. április 26. Csengele - Csanytelek 1:0 (1:0)
Vezette: Tóth Attila. I00 néző.
Csengele: Bencsik, Szabó, Ambrus, Áaarr," Pataki, Pipicz (Sisák
55.'), dr. Bitó, Turi Tóth A. (Muhel Zs. 60;), Heim (Haraszti (80.'),
Góra (Vincze F. 65.').
Csengelei gólszerző : Turi.
Sovány, de biztos glőzelem. Góra a 6. percben l ]-est hibázott.

Kun-Szabó Tibor

Itarai pátyán
Mielőtt tollat fogtam, hogy néhány sorban bemutatkozzam a

csengelei polgaroknak, megnéáem az 1994. évi válasaasokról
késziilt statisáikát, amíből aú. olvastam ki, hogy a jelenlegi
korményzo pártok 37,36 Yo-ot, az ellenzeki erők 50,57 %o-ot
szereztek akkor a faluban. Hazai pályára érkeztem! Tudtam, itt
megértik, nem vízlépcső kell nekiink családonként 250 ezer forintért,
hanem megfelelő szintű agrfuámogaüís, ami a termelőhöz jut el, nem
a spekultánsol<hoz.
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Egy cipőben járunk Csongrádon problémát okoz a szőlő
értékesítése. Csengelén sem a termelés okoz gondot, hanem az
értékesítés. Ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, a üdék sorsa
megpecsetelődik. Külftrldiek kezére juthat a termőftild, eladjrák
talpunk alól a hazát és mi ftlldOnfutó bennsziilöttek lesziink a
gyarmaton. Mit ajránlhat, mit akarhat egy képviselőjelölt?

Önökkel együtt nyugalomban, biáonsígban, anyagiakban és
szellemiekben egyaránt gyarapodva élni a mát és a holnapot. Jogot a
kis településen élőknek is az egészseges éIethez, gyermekeik gond
nélkiili taníttaüísához. Ne csak Budapestet és néhany nagyvarost,
hanem a üdéket is fejlesszék.

Be van borulva felettiink az ég.Hiába. Lassan oda jutunk, hogy
"még az eső is masfelé esik". Ez a május - baom benne - mégis a
miénk lesz.

Muranyi Lászlő
or wággyűlé si képüselőj elö lt

(választdsi hirdetés)

a Lűogatóban Laczkó plébónosnól

IIa raálrrnlí lefr, volna pap,
állna a oenglelei templonr

Falunk szülöttét, Laczkó Ferencet 1966-ban szentelték fel pappú
Domaszéken az 1980-as években az ő vezetésével épült fel a
tenplom. Szolgőlati helyén kerestükfel (Kontesz Jóaefné, Frányó
Kúrolyné és Molnór Mihály), ahol csengelei emlékeirű, hivatá-
sóról és templomépltésí tapasztalataíról kérdezíük.

Mityen indítékok alapján lett pap?
- Eá sokan megkérdezték tőlem, hogy miért lettem pap. Fiatal pap
koromban sem tudtam, még most, 32 év után sem tudnám
pontosan megmondani. Sokfele hivaüís van, de a papnak biáos, hogy
hívása is van. sok minden más is lehettem volna, többek között

,Ilrar



-I70-

rendőr, vag} futbaüsta. Sokszor mondüík már nekem, hogy rendőr-
nek kellett volna mennem. Eredetileg az Agrártudományi Egyetemre
indultam én, Gödöllőre. De csak egy fedőnév volt akkor, mert ha
akkor megtudták volna, hogy pap akarok lenni, nem érettsegiáettem
volna. Akkor a paraságyerekeket segítették, hogy feljebb jussanak az
agrrár területen, így felvéteü nélkiil felvettek Gödöllőre. Amikor be
kellett volna oda vonulnom, akkor derült csak ki, hogy a
Hittudomanyi Főiskolára mentem Szegedre. Ez 1960. szeptem-
berében volt. Hárman voltunk Csengeléről, akik akkor középiskolába
jártunk: Dékány Lajos, Turi Feri és én. Ők nem tudom milyen
inűtékkal, de én azért mentem oda, mert pap akartam lenni. Még az
általanos iskola negyedik oszíáyéha jértam, amikor eldöntöttem eá.
Volkk problémak, voltak ingadozísok, de végig vonult a papszen-
telésig, hogy az akartam lenni. A családbol nem volt indíttatásom, sőt
tanyán nevelkedtem, a Kelőpataki iskola környékén. Ott a lakos*íg -
mint áltatában a tanyaiak - a papot nagyon tisztelték, okos embernek,
jó embernek tartotüík. De azt, hogy egy ferfiból hogyan leszpap, azt
nem tudtam.
Gyermekkorában ugye Sztankai volt a plébános?
- Legelsőbb, amikor a papi hivatasomat megmondtam, akkor Kovács
Znltárn volt. Ó Pesúe került, eltiltották a papi tevékenységtől, és egy
játékgyárban dolgozott. En úgy fudom, hogy még el. Őt váltotta
artán a Sztánkai. Szeged-Alsóvárosról elég fiatalon keriilt oda.
Nem a csengelei plébánosok példáján lett pap?
- Erdekes, de nem. Esy 3ő pap mindenképpen indíttatás egy ene hajló
fiúnak, vagy akar egy lanynak ts az apáca hívatásra - van a gyakor-
latomban -, de nekem nem. En az első szentmisemen határoáam el.
Az iskolában volt akkor a mise. Lá§am a papot, ahogy prédikált. Ez
nekem nagyon tetszett. Aú prédtkálta, h9gy "Meglátjátok, az ember
fiát eljönni azégfelhőiin, ítáve eleveneken és hóltd<on". Egy bizonyos
idő eltelte után bementemhozzá, és mondtam neki, hogy szeretrrék
pap lenni. Csak ezutan ismertem meg KovácsZoltánt közelebbről.
Kovács visszaemlékezéseiben leírja, hogy sokat harcolt az állami
szerryekkel. Mint gyermekelr, Önök ezt éreztékakkor?
- Nem éreztiik. Csnk azt tudtuk róla, hogy valami oknál fogva nem
működhetett, mint pap, mielőtt Csengelére jött. Most mar tudorrr"
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hogy szerzetes volt, éÁá szerzetestket nehezen engedték a világi papok

kőza. Azötvenes évek elején került oda" őneki addig civilként kellett

dolgozni. A szegedi püspök ntezte el, hogy átvehesse, mint világi
papot, és kihelyezte Csengelére. A^,lpgy ő mit harcolt, mit nem,

aá mi gyerek fejjel nem is tudtuk, nem nagyon éreálik, nem is
mondta. Miutan elment Csengeléről, azlÁn tudfuk meg, hogy jó pap

voh, ezért ismét megvontík tőle a működési engedé}yt. Biztos ilyen

okkal, Ilogy |áaítolt, rendszerellenes volt. Volt még egy másik pap,

Horváth Sandornak neveáék. Ó meg kantorként miiködött Csen-

selén. Az1 is elküldték. Mind a ketten szerzetesek voltak. Utánuk jött

i sa"nr.ui. Ő is szerzetes volt, de őt, mint világi papot kütdték oda

ki. Úgv Látszk, hogy őt jobban megtűrték, vagy nem volt olyan
kemény. Kovács elég szókimondó volt.
Kovács részóről nem hiányzott a diplomáciai éruék?
- Hogy a diplomácia ala§ mit ért, nem tudom. A Bibliában benne

van: "Legyen iávatol: igen, igen, nem, nem!" Tehát vannak
bizonyos dolgo!, amire akkor sem, ma sem mondhatjuk, ha igen,

hogy nem. Ez fordílva isigaz.
Sztankai hosszú éveken át volt Csengelén. óneki már nem voltak
összetűzései?
- Nagyon sok, komoly összeíúzése volt. Például áthívatüík a
tanánshéaára és ott fegyelmeáék, hogy mit szabad, mit nem szabad,

kihez szabad menni, kihez nem, hány gyerek mehet a hittanra, hány

nem. Szegedről kijött hozzá és azt mondta neki az állami megbízott
- mi szerintiink a bajszos püspök -, hogy "Van jogom, hogy maga

nem működik tovább, mint pap". Sztankai an felelte neki, joga az
nincs, de hatalma van.
Az egyik volt osztálytársa azt mondta, hogy az iskolában a
történelmet nagyon szerette. Ezen kívül volt-e más kedvenc
tantárgya?
- A futball, a tesbrevelés.
Jó tanuló volt?
- Nem. Áttagosan négyes voltam.
Akkor még nem a fordított számú osxtályzatok voltak?
- Nem, ,r.á. I§.w" az első osáályban még kaptam hetest. Álp1raaarr'

négyes voltam az elálános iskolában, a középiskolában közepes.
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Buktam helyesírásból az első évben, pőtvlisgántam. Végtil közepesre
érettsegiáem. A ffiskolan négyes voltam, az egyk évben kitűnő. Ez
a kitűnő osztalyzat direkt elhatározás volt, versenyeáiink, hogy egy
szemesáerben kitűnők lesztink. Kiugró tehetsegem nem volt.

(folytatós a kóvetkező számban)

Darts hünokság

Csengelan"h rouábbra §inc§ §tc,rencsáje
A Csengele-Béketelep közötti nyfldobó verseny április 25-én a

falunkban fol1.tatódott. Csengelét C sókási Tibor, F ő di ZoltÁn, Kopasz
József és Vígh Attila képviselte, míg Béketelep (Szeged) színeiben
Balogh Józset Fogas Zohán, Papp László és Szepesi Istvan játszott.

A dáídások most is mester 501-ben (501 Masters out) verse-
nyeáék egymrássa| párosíval. Minden paros minden parossal játszott,
így összesen 36 játékra került sor. Az első fordulóban Béketelep
szetezte meg a vezetést., A qréqg4ik meccsben Csengele kiegyen-
lttett, a továbbiakban26 mérkőzésig vezetett. 12:8-as állasnál került
sor az egyik csengelei versenyző álta| upotlzoralt vacsoftra. Úgy
átszk, a helyieknek teü hassal nem megy a jűék, mert ezután miár

csak ritkan sikerült fordulókat nyerniiik.
Csengelén is megismétlődött a szegedi eset: 18:18 állással ért

véget a normál játékidő. A sorsolas alapján a helyieket Vígh Attila és
Csokási Tibor, míg Béketelepet Papp Lászlő és Balogh József
képviselte. A harom fordulós rqátsásbőL az elsat a falunkbeüek
nyerték meg, míg a másodikat a vendégek. A mindent eldöntő utolso
fordulóban Béketelep jócskán elhúzott, nem is blrta Csengele
utolérni Így a jól hajaző szegediek nyerték a harmadik fordulót is.

Csengele vereségéhez az is hozzájaruk, hogy a csapat "ásza",
Vígh Attila most igen gyengén játszotí. Ha a döntőbe nem őthúztak
volna ki" talán miénk lett volna a győzelem.

A beketelepi csapat is gyengébb formáját hozta a megelőző
fu dulókho4 \éaest. Mindenesetre Fggas Zolqan qost is dobott egy
körben három tripla huszast. Cserrgelének ez nem sikerült.

M. M.



A IV. Csengelei Falunapokhoz kapcsolódóan

1998. május 31-én (vasárnap) 19 őrátőI
birkapörkölt vacsorás

rendezünk a Faluh ázban.

Fellép a gyönyörű zenéjéről
ismert perui zenekat,

a §oncko Llaqta.

Zene: Csáki Istvdn zenekarA.

Tombola mosú ís lesz9 a megszokoúú

Jeryek elővételben vásárol-
hatók a korona sörözőben
(Május 1. u. 52. szám)
1 400 Ft-os egységárban.
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Hirbetéscl<

Rapita-2 típusú permetező eladó. Érdeklődni lehet Megyesi Ferencnél a
Csengele, Tanya 822. szám a|att.

Szabó Béla (Csengelg Tanya 701.) rádiótelefonjának kapcsolási sá_
ma mqváltozott. Az új szím: 06-201477 142.

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, ftIiákkal, 3 nortonkúttal,
bekerített nagl, udvarral, sok akóc- és epeffival, szőlővel, glümölcs-
fakkal eladó. Erdeklődni lehet: Vígh Istvánnál a Csengele, Május 1. u.

8. szám alatt vagl a 286 030 telefonszámon.

50 lilmnel bővíteftem a kölcsönzőm vdlasatékát, ahoI mindenkí nu§ialól-
ia az ízlésének megfelelő _frlmet. Újra akciót szemezünk: nKefiőt 

frzeí -
hdrmat vihet" jeligevel köIcsönözhet mindenki, aki videóui szereí

Nagl Tamósné

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta tehersállítást (15 tonnáig), Ford
Transit mikrobusszal személysállítást vállalok. Erdeklődni lehet: Csókási
Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. 8286 l02

Árpa, kukorica, búza, zab, roz§ vetőmag, köles kis és nagl táelben,
tovtíbbó tdpok és őrlemenyek kaphatók a csengelei vasúttúlloruísndl
levő Risbetérő tetménybokjóban (Kistelek, Tanya 3I2.). Nyitva GtóI I8
óróig. Hétfő szünnap.

Fotó szpküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Gyermeksorolpt, ballagós, esküvőí-lakodalom" egéb rendeué-
nyekfelvétele.
- Fényképezogépek, filmek, elemek, albumok, képkeretek nagt
vúl aszíé kb an kap h ató k !
- Fényképezogép j avűós, sznktanácsadós.
- Filmkidolgoztís 7 nap alatt!

Nacsa Jánosné fény képé sz
Kistelek, Kossuth u 16.

rúdióa0fu60/488 324 Z(este) 329 659
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() t taaa aaaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaa
Villamossági nagy- és kiskereskedés
Ha Ón beruház, épít, vagy villanyszerelési szak-
ember, szüksége lehet eg,l megbízható társra, aki
minden villamosipari anyagbeszerzési gondját

ánóllalja!
Gsak egy t"lffi:,i§L:§§éggel állunk

Na§yobb megrendelósekeú
ín§yen ltánhoz szállíúunkl a

lakos§ág rőszőre is.
Villanymotorok és fiínyírók értékesítése

nagy kedvezménnyel!
Műanyag eldobható poharak árusítása.

{00 nó[yzetnéhres raktárunklan

szóles áruváhsztíkkal uáriuk

ntunkanapokon 8-tűl l8 órái{.

Ami manincs, holnap lesz!
A majsai strand és Jászszentlászló között figlelje

eligazítótáblónkat !

Győződjön meg kedvező átainkról!
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Közvetlen a frlu mellett tanya eladó! nraenOOni lehet i{i. Novák
Jenőnél a Csengele, Tanya 147. számalatt.

Mindennemű szemes termény tisztíását vállalom. Ezen kívül szivattyúk
javitását és felújítását, valamint terménysállító csigák készítését rövid
határidóre vállalom. Vafga Mihály Kistelelq Tanya 345. szám 'E259 990
rádióO 06-201364 06l.

Túp-takartruúny kereskedésemá PB-gtíz, tüzelőanyag és qítőanyag
(baongerenda, cserép, tégla, kőpor, ceftEnt, mész, faanyag, sóder stb.)

órusítóssal bővítatem Előrendelés esetén néhóny napos hatdridővel
hózhoz szóIlítom a megrendelt anyagoL Gyors kiszolgóltís, kedvező
árak!
A nyitvatartósi rend:
12 órdig.

E286 24l ródióa 06-30/670 366

Csalódi eseményelcre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkadő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, PetőJi u, 20.

szám alatt.8286 082

HáztáJi gépekhez való alkatrészek gyártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes Ba|ázs vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u. 3.

O 06-60/487 337 és06-60l471 858

keddtőT péntekig 7-től 16 óróig, szombaton 7-től

Baranyi rózsef kereskedő Csengele, Árany r. u L

A Cserrgelei Polgárőr Csoport trimogatóinak

havonta kétszpr megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulás u. 11. Fel, szerkesáő: KonteszJózsefrré


