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Megnyílt az új erdősarki
bolt

Az eseményrőI tudósító írásunk a 99. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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oszomszédoló

Zákányszék Csengelén
Evekkel ezelőtt a Délmagtarország szerkesztősége indította el a
szomszédolúsokat, lehetővé téve azt, hogy a köaégek is
megismerhessék egymás kulturálís életét. Közben a napilap
kiszállt a rendezvénysoro?atból, de a települések nélküle ís

folytatj ák a baráti látogatásokat.

Csengele ktizség párja az idén Zákányszék lett. Így március

22-én ők látogattak el településünkre.
Elsőként Sánta Ferenc csengelei polgármester köszöntötte a

vendégeket és a megjelent közönséget. Röviden bemutatta a

községet. Elmondta, hogy Csengele 2000 fős lakossága nagyrészt

hajtatott zöldségtermesztéssel foglalkozik, sok_sok munkát vé_

gezve. A szomszédolást jó dolognak íartja, mivel javítja a lakosság

közérzetét.
A zákányszéki po\gármester, dr. Kovács József elmondta,

hogy a két település nincs közelségben, azonban a sport terén

régőta kapcsolatb an áll. A településén 2800 ember é1, több, mint

Csengelén. Náluk is a zöldségtermesztés dominál, ami kiegészül

még abarack termesztésével. Sajnos az idén a terméskezdemények

nag7,részt elfagytak. Beszéde végén egy ajándékcsomagot adott át a

vendéglátó falu első emberének.
Ezutén következhetett a músor. Elsőként a szeptember óta

működő mazsorett csoport lépett fel. A nekünk megszokottól
eltérően nem indulóra lépkedtek. A tánckar két részre volt tagolva,

és azok nem azonos koreográfiát mutattak be, Czirokné koreog-

úfiái/Jrroz szokottaknak ez kissé furcsának tűnhetett.

A következő műsorszám is mazsorett bemutató volt. Ezt
azonban nem kislányok, hanem középkorú és idősebb asszonyok, a

zákányszéki óvónők mutatták be. Igyekezetük nagyon becsülendő,
hiszen munkájuk, családjuk mellett még arra is szántak időt, hogy
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músorukat betanulj ak. Elismerésül nagy tapsot kaptak.
Daka Zsolt ftatal zenész, szintetizátoron játszik. Frank Sinatra

örökzöldjét, a My Way című számot adta elő. Eú. gyal<ran hall-
hatnrk már a helyi művészeti iskolásoktól is. Az andalító muzsika
után r,érpezsdítő dél-amerikai dallamok következtek, a Tico-Tico-t
játszotta el.

A könnyűzene után a komoly következett. Börcsök Hajnalka
1 i ér,es tanuló hegedűn - zongorakísérettel - adott elő egy hosszú
műr,et. Előadását egy szakember, a hátam mögött ülő Czirok tanár
úr értékelte: "Nagyon ügyes volt!". Nekem csak annyi észrevételem
l,olna, hogy a komolyzeni fellépéshez talán nem a citromsárga,
kapucnis dzsekit kellene viselni. Na de ez a művészi teljesít-
ményéből nem von le semmit.

A következő műsorszám is komolyzenei volt. A középiskolás
Dongó Éva zongorán mutatott be egy vil,tuőz előadást. Profi módon
bánt hangszerével, és sikeréhez az is hozzájárult, hogy vidám
dallamokat v álasztott.

ltlagy sikert aratott a Zabosfa tánceg,lüttes felnőtt csoportja
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A Vadrózsák citerazenekar l974-ben alakult. Az évek során
sokszor ért el kiváló minősítést. Most a képviseletükben három
lány szerepelt a tanáruk, Monoki Lajos kíséretében. Kodály Zoltán
Háry Janos című da\átékáből adtak elő egy ftszletet Nagyon
ügyesen váltogatték a különböző típusú zenéket,

A Nefelejcs citerazenekart 3 lány és 3 fiú képviselte, akik
szintén Monoki Lajos kíséretében léptek fel. Náluk mar észre
lehetett venni, hogy régóta bűvölik a pengetős hangszerüket. Nem
véletlen, hogy az Arany Páva dtlat is elnyerték. Bácskai népdal-
csokrot adtak elő. Virtuóz játékllk végén az 1964-ben alakult, és
szintén Arany Páva díjas Parasztkórus csatlakozott hozzájuk, és
citera zene melletttítpai és nlrségi népdalokat énekeltek.

Az 1988-ban létrejött, és több országot megjárt Zabosfa
néptánc együttes felnőtt csoportja lépett fel először. A négy lányból
és négy fiúból álló csapat fergeteges műsort varázsolt a színpadra,
kalotaszegi és fiizesi tácokat mutattak be. Előadásukat vastapssal
honorálta a közönség.

Citera muzsika is volt az állófogadáson
(fotók: Törköly Ágnes)
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A neptánc együttesnek nem lehetnek problémái az utám-
pótlassal, hiszen a gyerekcsoport igen szép l étszámmal lépett fel.
Rábaközi és szatmári táncokat mutattak be. Az ő műsorukat is
hálasan fogadta a közönség.

A szomszédolás zárásaként az iskolásokból verbuválódott
Indi_gó együttes mutatkozott be. Ők tavaly az országos szintetizátor
\-ersen),en aíany minősítést kaptak. Fiatalságukr a jellemző, ho gy az

szintetizátorosból és két dobosból állő zenekar közel féI őráig
szerepelt. Közben a csengeleiek állófogadást adtak a vendégek
tiszteletére,

A közönség körében végzett szavazás eredményeként a
Zabosfa táncegyüttes felnőtt csoportja által előadott "Füzesi
táncok" végeztek az éIen. Második legtöbb szavazatot ugyanennek
az egyittesnek az ifiúsági csoportja által bemutatott "Rábaközi
táncok" kapta, míg a harmadik helyen a Zákányszéki Parasztkórus
végzett.

Áprili s 5 -én C sengele fo g bemutatkoz ni Zákány széken.
M. M,

Gondolatok Jézus szenvedésé ről,
halá!áróI és feItámadásáról

Nincs semmi kétely abban, hogy Jézus munkálkodásának
helye Galilea volt. Itt tanított, itt múködött, itt fejtette ki gon-
dolatait. Itt állt Ő leginkább kapcsolatban a néppel. De Jézus tudta,
hogy ha neki az egész zsidó néphez kell szőlnia, akkor Jeru-
zsálembe kell mennie.Itt leruzsálemben, a vallási és politikai élet
központjában kellett neki, mint Tanítónak megjelennie. Itt kellett az
embereknek és a vezetőknek tanításáról hallani, Ezért is ment Jézus
Jeruzsálembe, annak ellenére, hogy Ő tudta, neki itt szenvednie
kell.
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Nem lehet elképzelni, hogy Jézus a körülményekből ne értette
volna meg, hogy mi vár rá JeruzsáIemben. Mar Galileaban mindig
ellenkezésbe került a vezetőséggel, mennyivel inkább fog itt
bekövetkezni, hogy teljesen ellene fordulnak. Józus mégis elment.
Jézus erőszakos haláIa tanításának munkájának és meg-
győződésének egyenes következménye volt, Ezt mutatják a vádak,
melyeket ellene felhoztak, amelyek végül is a halálához vezettek:
eretnek tanítő, hamis próféta, istenkáromló, népek félrevezetője,
túlteszi magát a templomon és a törvényen. Ezek<hez kapcsolták a
politikai vádat, hogy uszítja a népet a hatalom ellen, Ez csak azért
volt, mert a politikai kormánlmál, a rómaiaknál akartak eredményt
elémi.

Jézus haláIa valóság volt, elhagyottsága teljes. Tanítása,
munkája félbeszakadt. Emberileg nézve mindenben teljesen
megbukott. Komolyan gondolkozó ember ezt nem vonja kétségbe.
Még a nem keresztény történészek is elismerik, hogy a mozgalom,
amiben Jézus nevét segítségül hívják, csak halála után kezdődött.
Ezt mutatja, hogy halá|a nem jelenti a véget, Jézus ügye
folytatódik, Itt kezdődik igazin a keresáénység. Ezzel kap-
csolatban itt több kérdés is felmerül bennünk, amire válaszolnunk
kell. Ezek a kérdések a feltámadásban taláIják meg a feleletet.
Feltámadás nélkül sem Jézus haláIát, sem az utána következő
történeteket nem tudjuk megérteni. A feltámadás adja meg ezekre a
feleletet. Nem a hit hozta létre a feltámadást, hanem a feltámadás
megtapasztalása lett a hit alapja. Jézus é1 saját isteni erejéből.
Innen jön a tanítványok hite és meggyőződése. Jézus feltámadt,
vagy az Isten feltámasztotta, ezérthiszink benne. Mi láttuk azUrat,
mert Ő él, és mi hiszünk benne. Így érthetjtik meg, hogy a halál és a
feltámadás a legszorosabban kötődik egybe. A feltámadás a halálon
keresztül történik.

A halálon keresztül az Istenhez érkezni meg, nem egy
természetes folyamat, ami szükségszerűen következik be. Nem az
emberi természetnek igénye olyannyira, hogy szükségszeníen fog
bekövetkezni. A halál ugyanis emberi dolog, a feltámadás pedig
Isten ügye! Az embert Isten felveszi, hazahívja, végül elfogadja ós
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meqnenti. Az ember Isten által é1. A feltámadás Isten hűségének
tette, hogy megmentse azt az embert, akit teremtett, Isten nem
hajlandó az embert elhagyni, ezért tánasztja őt fel. A teremtéssel
Isten a frzikai létbe hozott bennünket, a feltámadással pedig az örök
életbe visz minket. Isten teremtette az er;rtbert,Isten fel is támasztja,
mert hűséges. Hisziink az Istenben, aki nem á11 meg félúton, amit
elkezdett, azt be is fejezi az örökkóvalóságban. A feltámadásba
vetett hit elfogadj a azIstent, mint a Kezdetet és a Véget.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden kedves olvasónak
boldog ürrnepet!

Laczkő Ferenc plébános

O Kis ünnepség keretében

Felavatták az űj erdősarki boltot
Az Erdősarok kömyékén lakó csengeleiek, kistelekiek és

kömpöciek régen várták már az új üzlet megnyitását, ami marcius
24-én következettbe. Az ünnepélyes aktusra kb. ötvenen jöttek el.

Elsőként a kisebbik Kuklis lány játszotta el szintetizátoron a
Himnuszt, majd a tulajdonos, Kuklis András mondott beszédet:

"Tisztelettel köszöntöm az itt megjelent csengelei lakosokat, a
környékbelieket, a szomszédos kisteleki és kömpöci tanyákról jelen-
lévőket. Mindannyiuk nevében kószöntöm a Polgármester urat és a
Plébános urat. Az új üzlet elkészült és ezen kis ünnepség keretében
szeretnénk átadni az itt élőlcnek és vásárlóknak.

A faház állapota az utóbbi időben oly mértékben romlott,
hogy abban üzemelni már nem sokáig lehetett volna. Két válaszut
előtt álltunk: vagl teljesen fel kell újítani vagl újat építeni.
Tekintettel az egyre szigorodó szabályoltra, az utóbbi mellett
döntöttünk, A beruházás megtérülési ideje azt hiszem évtizedekben
mérhető, de nyugodtan állíthatom, hog/ ez az üzlet - figyelembe
véve a körülményeket - már a 2 ]. századnak épült, és remélhetőleg
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sokáig szolgálja a környékbeliek ellátását.
Felmerülhet, ltog,l szülaég van-e ilyen beruházásra a tanyán.

Az épület környéke mindig kis találkozóhely volt. Azért, mert itt van
az erdő sarka, viszonylag sűrűn lakott tanyás környék, itt van az
összekötő út, itt áll meg naponta a postás autó, itt van a
szomszédban a takarmánybolt, gázcsere, és itt áll meg az autóbusz
is. Amennyiben ez az épület csak egy picit járul hozzd a tanyón élők
helybenmaradás ához, akkor már megérte.

Az építkezésről néhány szót. A kezdete 2002. május ]4. volt.
Az épület alapterülete 100 négyzetméter. A bekerülési költsége I2
millió forint volt, amely saját és családi pénzeszközöket is igényelt.
Ezuton szeretném megköszönni szüleink anyagi segítségét! Az uj
berendezésre l millió forintot költöttünk.

Szeretném megköszönni az építőknek az elvégzett munkájukat
és minden olyan mesternek, aki valamit is dolgozott az építésen! Ha
valakit a munkák során esetleg megbántottam, attól elnézést kérek,
de míg egy épület elkészül, artnak nem csak napfényes, hanem
borongós órái is vannak. Ezt, aki épít vagy építtet, tapasztalhatja.

Köszönöm a környékbeliek segítségét és biztatását! Kívánok
mindenkinek békességet és jó egészséget és természetesen azt, hogy
minél hosszabb ideig járjanak ide vásárolni, hiszen ez az épület
Ónöknek épült."

A megnyitó beszéd után Sánta Ferenc mondott rövid avató
beszédet. Kiemelte, hogy az í| úzlet már az Eurőpai Uniós
normáknak is megfelel, Ünnepólyesen átadta a múködési engedélyt,
majd a bejárati ajtónál lévő nemzeti színű szalagot átvágta.

Mielőtt a vendégek "birtokba vették" volna, az új épületet
Laczkő Ferenc plébános megszentelte, Ezután mindenki megszem-
lélhette a szép kivitelezésű boltot.

A vendégsereget a tulajdonosok ebédre is vendégül látták. Jól
fogyott a finomra sikeredett marhapörkölt, majd utána pedig az ital.

M. M.
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OIn memoriam Tóth István

Egy vitéz a töfténelem
sodrásában

Volt Csengelén egy vítéz, aki nem ís igazán volt vitéz, akinek
volt vitézi telke, s mégsem volt. 1941-ben örökölte apjátőI a címet,
és csak néhány évig, a II. világháboru végéig "élvezhette" a cím
előnyeit. Yttézitelket amegszállt Ú3videken kapott, ami hamarosan
visszatért lugoszlávíához. Tíz éwel ezelőtt art mondta, hogy
szerencsére nem maradt ott, mert az eltelt 50 év alatt az égvilágon
semmit sem fejlődött az a kömyék.

A hadifogságből' t947-ben térhetett haza, de itt sem fogadták
a hivatalos szervek nagy örömmel. Technikusi végzettsége ellenére
csak a lapátnyélhez engedték, mint osztályidegen vitézt, Még a
háboru előtt letette a motorkerékpar, személygépkocsi és
tehergépkocsi vezetői vizsgát, de ezt 1 95O-ben nem hosszabbították
meg. Vadászként nem kaphatott fegyvertartási engedélyt, hiába
voltak meg hozzá a vtzsgái. Ha visszagondolunk a legsötétebb
Rákosi időkre, ez íem meglepő. Aki viszont ismerte "Makalica"
Pista bácsit, az tudja, hogy tőle jámborabb embert nehéz elképzelni,
mégis tőle feltették a társadalmat.

A rendszerváltozás után újra felvette a kapcsolatot a Yitézí
Renddel. Azonban vísszaszerzett címével nem kérkedett, a
családján kívül talán nem is sokan tudtak róla.

A falu ftírészeséhez sok-sok ember járt munkát végeztetnt.
Ilyenkor mindenkivel el tudott beszélgetni, és szívesen anek-
dotáagatott. Az egész életét végigdolgozta, s taltn ezért is adott
neki a. Teremtő ilyen hosszú életet.

Temetésén lehetett látni, hogy mennyien tisztelték ezt az
egyszerű, de nagyszerű embert.

Molnár Mihály
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visszatekintő
Róka-rege

A gyermekszemrehányások kereszttüzében sunftó apukák
meg a csacsogást hallgató nagyszülők a megmondhatói: micsoda
megbocsáthatat|an gaztettet okozott a Simabőrű a rókák szabad
népének, mikor villámló botjával odacsörrentett Vukék familiájá-
nak. A nagy sikerű rajzfilm láttán még a legzordabb szívű áIIat-

üldözők is megsajnálták ajó öreg Karakot búcsúZató legényrókát.
A most cseperedő generációnak sajnos legtöbbször csak ilyesfajta
találkozás adatik meg az erdők, mezők áIlataival, s természetes,
hogy a kicsik - akárcsak a természet nagy mese-mondója: Fekete
István is - a védtelenek, a kiszolgáltatottak pixtjára állnak.

A tanyán élő háziasszonyok és az erdei szárnyasokat dédel-
gető vadőrök viszont azt tudjík: micsoda kárt tehet a róka, ha
beszabadul a baromfiudvarba yagy a fácánosba, A puskás emberek,
ha csak tehetik, irtják nemcsak a tyűkpícéző rőkát, hanem a csir-
kelopó szarkát, a tojást dézsmálő szajkőt, a veteményest trancsé-
rozó vaddisznőt, meg a többi szapora dúvadat.

A Pántlika út csengelei kanyarulatában szinte beleolvadna az
erdőbe Túri Józsefek tarryája, ha a hatalmas fóliasátrak nem
fénylenének rikítóan. A tavaszvéltó munkálatok nyomai fedezhetők
ftjl érkezéskor, friss az ásőzás, még a szerczétm is ott van a
barázdihan. Vígh János, a vő éppen visszaérkezik a területről, s

bizonyéra, ha nem lábatlankodnánk, már fogná is a kezébe űjra az
ásót.

Beljebb az udvaron a kutyák csaholásától ijedten rebbennek
szét a tyukok, A hTz előtti kisfáról megdermedten 1óg ősi
ellenségük, a hosszú farkú róka. Gallyra kerülésének módja:

- Hajnalban lőttem meg - mondja a talpig zöldbe öltözött
vadőt, mikor tokba íeszi a lőszerszámot. - Három napig lestem a
nyomát, itt az erdő alatt, s most jött kapóra.
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Ahogy összeszárnoltuk, ez a szuka volt négy tél alatt a
szíaharminckilencedik, az idén pedig a negyvenhetedik róka,
amelyet Vígh János kapott puskavégre.

- Csak az értékesek közül, mert a nyári meg a kölyökrókákat
nem szoktam számolni.

- Sok ez?
- Nem tudom, de hallottam, hogy mások hetet-nyolcat fognak

egy idényben.
Közben Ica, a feleség, és Anikó, a nagylány a tíszta szobába

invitálnak, mondván, belobbantották a kályhát. Ettől fuggetlenül a
tata b ort hoz az asztalra, b iztos, ami biz}os jelszóval. Aztán szép
sorjában kiderül, hogy Jancsi éjszakékat áldoz a jelet hagyó
zsákmányra, s kilométereket talpal a zsombékosban a jó fogás
reményében. Azt ő maga arulja el, hogy métr tizenkét évesen
meglőtte a nyulat a leittasodott vadász helyett, s amióta az eszét
tudja, mindig ott lábatlankodik a vadásző emberek körül. Idejében
megtanulta a vadfogás fortélyait, lévén tanyai gyerek, s arnak az
ilyesmi régebben még iratlan kötelessége is volt. Eleinte
próbálkozott más munkálatokkal - vállalati sofor volt, traktort
vezetett a téeszben, vályogot vetett, követ tört a tűző napon - de a
szenvedélye nem hagyta nyugton. Kecskeméten iskolában is
kitanulta a vadászás szúáIyait, és így negyedik éve a hétezer
hektáros csengelei birtok haszontalan vadj ainak az ijldözője.

kevés biztatással a díszes szobában is kerekednek a
rókafogások történetei :

- Fene fineszes állat, becselezi az embert. Ahogy a szeme
közé villant, jobbra mozdul, balra lapul, majd villámgyorsan
ftilugrik, csak aztán ered futásnak. Előre sosem lehet tudni, mit
csinál, és aki nem ismeri, alávagy mellé durrant... En megvárom,
amig szalad és akkor puffantok oda neki...

Lassacskárr újrajátszódnak a zsákmányszerzés izgalmas
percei és közben vázolódik a kép a ravaszdiről, Eszerint a
leghamisabb kutyával is azormal megbarátkozlk, ha az i|dözi.
Mindig a szeme közé néz a kergetőjének, cikcakkban menekül, és
amint csak teheti, az autő hátsó kerekének a nyomába szöklk, az
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ablakon derékig kihajló vadász legnagyobb bánatára. Képes fölven-
ni a 6 0-70 kilométeres s ebességet i s. Akkor a legbátrabb, amikor
fias. Ha véletlen lelövik az anyát, a családtól különben külön élő
kan hordja az ewivalőt a kölyköknek. Hajnalban szeret mozogni,
és leginkább, amikor esik vagy fuj.

Nem mindig papsajt a jó vadász éIete. A családbiztatására
János is elmondja, hogyan ódalgott el már jő párszor a kiszemelt
áIdozat.

- Lapulok egyszeí fönt a fenyőágon, vártam nagyon
őméltóságát. Hát látom, hogy hozza kifelé a nyiladékba a kölykeit.
Gramancon ragadta őket és eldobálta magéiől, majd mint a kígyó,
elcsúszott hason a ftiben, Amikor a kicsik rossz irányba indultak,
utána lopakodott az elsőnek és jó1 megrázta, meg megint elhajította.
Addig meresztettem a szemem, míg be nem slisszoltak a
fenyvesbe...

A másik történetre a kutya adja az indítékot.
- A kis foxik cefetül haragszanak a tyúktolvajra, Ha tehetnék,

egyből szétmarnák. A kotorékozásnál a kutya csak abban a lyukban
marad a sok közül, amelyikbentalál is valamit,..

Az asszony, meg a kályhánál lábát melengető nagylány
kipirosodva biztatják Jánost, mondja csak, mondja,

- Egyszer csak eltűnt a ku§a, letesszük a fiilünket a koto-
réI<hoz, halljuk átm, hogy piszkosul nagy a zaj odabent. Azonnal
szaladtam segítségért. Ástunk, lapátoltunk egésznap, ruha szárazon
emberen nem maradt, Elmentünk olyan jő tíz-tizenöt méterre, egy
házra való homokot kidobáltunk, nyomkodtuk befelé a dorongot, de
sehogy se akart előugrani a koma. Siettettem a többieket, fölhúztam
a puskát, hogy odasózzak, ha megszalad egy kicsit. Még most i s
végigjár rajtam a viz, képzelhetik. A hatalmas kan róka helyett
ökölnyi sündisznóra prüszkölt a kutya...

Azőta már százszor is megbocsátottak a magáről megfe-
ledkezett segítőnek, már csak azért is, mert a rőkásző foxi a hatéves
Zsolti legjobb pajtása. A kisember - ki pontosan tudja, melyik
patron hova való az apa vadászövén - ottjártunkkor éppen
kényszerű óvodai kötelezettségének tett eleget. Apja szerint minde-
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ne a rókaszás. Ejszaka barnarébb megpillantja a kazal tetején
folpirosló szempárt, mint az "öreg". Eső után azonlal elktil<;níti a }

macska- meg a kutyanyomot arőkáétől.
Nem maradt titokban az sem, hogy a jő szemű és gyors kezű

l,ad őr fo gta a b al ásty ai v adásztár s aság b álj air a a nyereményró kákat.
Nemrég a csengelei nádas mellett pedig ezüstrókát ejtett. Minderre
a család is nagyon büszke, még akkor is, ha rókafogó erdőszéli
tanyájáből aravaszdi rendszeresen hordja a tyúkokat...

Majoros Tibor

(Megjelent a Délmagyarország ]983. március 1-jei számában)

cFoci króníka

Folytatődik a baj noks ág
2003. március 16.
Sándorfalva - Csengele 0:5 (0:3)
Csengele: Polonkay (Bencsik 46.'), Túri, Ambrus, Pálfi, Góra,
Sándor, Heim, Yárszegi, Haraszti R. (Polonkay 46.'), Wenner
(Zsemberi 70.'), Kubát (Kis 60.').
Csengelei góllövők: Yérszegi, Kubát, Wenner, Túri, Kis.
Áz eredmény önmagáért beszél!

2003. március 22.
Csengele - Zsombó 3:0 (0:0)
Csengele: Kopschitz, Szabó (Kis 60.'), Ambrus, Túri, Pálfi, Sándor,
Heim, Yátszegi, Góra, Wenner, Kubát.
Csengelei gőlszerző: Góra, Wenner (2).

Magabiztos glőzelem született az örök riválissal szemben.

Kun-Szabó Tibor
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Készülődés a falunapokra
Bár még több mint két hónap van pünkösdig, a falunapokat

szervező bizoltság már megtartofra az első egyeáetését. A tervek
szerint két napos tesz az ünnep.

A jelenlegi állás szerint a következő programok lesznek:

Június 7. (szombat)
10.00 Fúvószenekarokésmazsorettekfelvonulása

Motorosok gyülekezése
11.30 Únnepélyesmegnyitó
II.45 Kulturális műsor aFaluház előtti színpadon
13.00 Ebéd
14.00 Tétzene

Motoros ügyességi verseny
16.00 Motoros díjkiosztás
16.30 Díjkiosztás azenészel<r,lek, mazsoretteknek
17.00 Motoros felvonulás

Egész nap: Nacsa Jánosné festő tárlata; Művészeti iskolások
kiállítása, Gobelin bemutató

Június 8. (vasárnap)
08.30 Mise a templomban
09.30 Koszorűzás azI-II. világháborus emlékműnél
10.00 Főzőverseny (értékelés 13 órakor)
10.30 Torta-túraügyességiverseny
16.00 Lovaskocsis felvonulás
20.00 Utcabái élőzenével

Az elképzelések szerint a művészeti műsor kőzeléből a motoros
találkoző arrébb, a posta előtti téne költözik. Így a két műsor nem
fogja egymást zavarni, és a Petőfi utcán kirakodó árusok is el
fognak femi.
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Hirdetések
Kb. 150 kg-os anyakoca eladó. Április első hetében mdsodszorra
JiaL Elsőre 12 malacot nevelt. Erdeklődni lehet: Gémes Antal
Csengele, Tanya 13. szám a06-20/5 309 066

MTZ-80-as traktor eladó. Irányér:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. Ü 06-3012 951 901

Eladó benzin-gáz üzemű Lada 1300-as személygépkocsi, friss
műszakival. Irányár: 360.000 Ft. Erdeklődni: Novák Imréné
Telefon: 286 037

Eladó a Csengele, Tanya 552. szám alatti ingatlan 4 hold ft'lddel.
Két családnak is alkalmas. Ipari áram,3 nortonkút van. Erdeklődni
lehet Balí.zs Tibornál a Csengele, Tartya 53I. szám alatt ( Ü 06-
3019 677 763).

*********************************

Ha bőrproblémúi vannak, allergíája, be nem gógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fújdalmas ízületi mozgdsai,
arc- és homloküreggyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiús
kezelést nagy méretű lámpával

Érdeklődni: Kormányosné Vdradi Ildikó glógytorndsznúl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt, Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban)

**{+*** ************************{+**



-108-

Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héa-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őtáig.

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

@ 286 241 d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványlrép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelcsorozat, ballagás, esldvő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékb an kaphatók !

- Fénykepezőgép j avítás, s zaktanács adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

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

@ 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 168

v
Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. Bmail: csengele@freemail.hu
Alspító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő; Kontesz Józsefiré

C,s}fgelei,,-

Kffiúba,
A Csengelei Polgárőr Csoport

havonta kétszer megjelenó lapja


