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Az eringi polgármester

Josef Neunnal készült interjúnk a 207. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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Mesielent a tűzelhalás
fertőzés
Az elmúlt időszakban az almástermésűek tűzelhalásra gyanús
tünetek megjelenése volt tapasztalhatő a fogékony gazdanövényeken. A kórokozó fellépésénekés elterjedéséneknövény-

egószségügy v eszélyességerendkívül nagy, ezétíellene védekezni
kell.
A birs, naspolya, alma kultúrákban a hajtások végénmegj elenő, azok herv adásában, majd elszár adásában j elentkező tünetek
jelentkezése esetén a fertőzött részt 30-40 cm-es egészségesnek
tűnő hajtással együtt le kell vágni, összegyűjteni és elégetni. A
levelek a hajtáson maradnak, olyan képet mutatva, mintha tűz
égette volna meg őket.
A csonkolás után a gyümölcsfákat tűze|halás (Erwina amylovora) ellen engedéIyezett szerek valamelyikével (Kasumin 2L,
Aliette 80 WP, rézkészitményekaz érzékenységfigyelembevételével) meg kell permetezni. A gyümölcsfák á|Iapotéú,folyamatosan
figyelemmel kell kísérniés a tünetek ismételt megjelenése esetén a
fenti műveleteket újból el kell végezni. A fertőzést a Csongrád
Megyei NTSZ-nek (Hódmezővásárhely, Rárósi u. 110.) be kell
j elenteni a zárlati intézkedésmegtétele célj aból.
Az elmúlt napokban megjelentek az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) vizsgálatköteles károsító hernyófeszkei a tapnövényüI szolgáIő növényeken. A jelenlegi rendkívüli
forró időjárás nem kedvez a hernyók fejlődésének,cle a második
nemzedék felszaporodásának veszélye és az exporlszállítmányok
mentességének veszélyeztetése miatt a védekezésellene kötelező!

Rácz Sándor
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Az eringi polgármester nyilatkozik

"Csengele egy modern,
európai falu"
A bajor

testvérközség delegdciójával Josef Neun polgármester is
falunkba látogatott feleségével. Ezt az alkalmat használta ki
lapunk, és egy hosszabb interjút készítettvele. A tolmácsolást dr.
Tóth Tibor és dr. Vurga Szabolcs végezte.

Azt tudjuk, hogy először van Csengelén. De járt-e már Magyarországon?
- Először vagyok Csengelén és Magyarországon is.
Ön a h armadik eringi polgármester, akit falunkban üdvözölhetünk. A kis német településeken gyakori a polgármester váltás?
- Minden hatodik évben van polgármester váIasztás. Az a
gyakoribb, hogy új polgármestert választanak. Ritka eset, amikor a
régi marad, mert az emberek jobban szeretik az ujdonságot, a
váItozást.
Erin gb en milyen a közbiztons ág, van-e polgárőrség?
- Nincs nálunk polgárőrség. Rendőrőrs is csak Simbach-ban van,
tőlünk 10 kilométerre. Jó aközbiztonság, egy hónapban egyszer jön
ki egy rendőrautó a faluba. Éventeegy-két baleset fordul elő.
Van-e még sebességkorlátozás?
- 30 km/óra sebességkorlátozás van. Átmenő forgalmunk nincs,
mert az országut elkerül. Németországban az az általános, hogy az
utak elkerülik a településeket. Ering i200 éves, ősi falu. Összevisszaépültek aházak, nem egy meghatározott sorban, mint Magyarországon.
Milyen az idegenforgalmuk?
- Nálunk magánhínak vannak, és azokban egy-két szobát ki lehet
bérelni. Nincsenek hoteljeink, csak panzióink. Főleg hétvégenként
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forgalmunk.
A strandot támogatja az önkormányzat?
- Igen, a falu pénzébőI támogatjuk. Erre külön állami támogatást
nem kapunk.
Van-e elég munkahely Eringben, vagy sokan más településre

járnak dolgozni?
- Kevés munkalehetőség van. 30-50 km-re is eljánrak dolgozni,
Passauba, Bad-Füssingbe, Burghausenbe. Eringben családi alapokon nyugsztk a mezőgazdaság, az emberek saját magukat foglal-

koztatlák,
Milyen arányú a munkanólküliség Önöknél?
- Négy százalék körül van. De ezek is azért otthon dolgoznak.
Miórt lesz valaki munkanélküti?
- Ez nagyon nehéz kérdés.A problémák gyökere az, hogy Németországban nagyváIlalatok vannak. Az a törekvés, hogy minél
kevesebb emberrel érjékel a minél nagyobb eredményt. Nálunk
drága a munkaerő. Viszonyítás kérdése,hogy ki miiyen jól keres,
mert igen meg kell dolgozni érte.
Mít tudnak tenni a munkanélküliség ellen?
- Vannak munkaügyi központok, melyek feladata főleg az átképzés,
nem a munkahely keresés.
Eringben van-e szegény ember? Ki számít annak?
- Nincsenek nagyon szegények, nincsenek nagyon gazdagok, hanem
középszinten élnek az eringiek.
Csengelón folyamatosan csökken a lakosság lélekszáma.
Önöknél is?
- A falunkban kb. 1900 fő é1. Most már nem csökken a lakosság
száma, de korábban nálunk is elég komoly probléma volt.
Próbálj uk a fiatalokat itt tartant.
Nálunk korábban is születtek ikrek. Ha iól tudom, most két
család is azokat vár. Eringben mi abelyzet?
- Az elmúlt évben születtek 1krek az egylk nagyobb családnál, de ez
nem túl gyakori eset.
Hány gyermeket vállalnak á|ta|ában a családok, és van-e sok-

i
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- Átlagosan két gyermek van, de a trend az, egyke felé mutat.
Eringben van olyan család, ahol kettőnél több gyermek van?
- Nagyon kevés, de akadnak olyanok, ahol4-5 gyerek is van.
Ók milyen támogatást kapnak?
- Gyermekpénn. Egy gyermek után 100 Euro, kettő gyerek után
200 Euro jár havonta. Ettől felfelé már 200 Euroval emelkedik a
t átno gatás gyermekenként.

Eddigi polgármestersége alatt mire a legbüszkébb, ami az Ön
nevéhez fűződik?

Arra vagyok büszke, hogy sikerült spórolni a falu pénzéve\.
Nem szerzett ezze| ellenségeket?
- Nem, az emberek is megértették ezt. Nem a fontos kiadásokkal
spórolunk, hanem azokkal, melyek nem igazán fontosak. Például a
kátyus utaknál nem az egészet aszfaltoztuk újra, hanem csak a
gödröknél javíttattuk ki. A falu kínézetéttovább javítjuk, elTe nem
sajnáljuk apénzt.
Meg tudja-e mondani, hogy a könyvtár mennyi pénzt költhet
könyvek vásárlására?
- Évente 3 mitlió Euroval gazdá|kodlk a falunk, enn},l az áIlami
támogatás. Könyvekre nem sokat költünk - a pontos adatot sem
tudom megmondani -, a meglévő állományt próbáljuk megmenteni.
Mi az, amit még meg kell valósítani Eringben?
- Az uszodínk már elég régt, muszáj renoválni, Az utcákat és a
gátakat kell javítani.
Ön szerint milyen a jő vezető?
- Sok település tartozlk hozzám: Stubenberg, Primbach, Kirn,
Müncham, Ering, Pildenau, Petenau, Kühlstein. Ezek próbálnak
önállósodni, nekem pedig az afeladatom, hogy összetartsam őket.
Mennyire nyugodt ember? Yolt-e már olyan, hogy kihozták a
béketűrésből?
- Alapjában véve én egy nyugodt ember vagyok, nem tudom, hogy
hol a határ, amikor ki tudnanak a béketűrésből hozni. De amikor
órákig mérgelik az emberí, akkor az felsokasodik. PrőbáIom az
ilyen helyzeteket elkenilni. Néha muszáj kikapcsolódnonr, félre kell
-
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Milyen lakosságot megmozgató rendezvényeket szerveznek

Eringben?
- A katolikus "Kirta", a falu fesztivál. Ekkor a sátorban nagy
korsókból lehet inni a sört. Van még tűzoltő, lövész és katonai
fesztivál is.
Önöknél a katolikusok vagy az evangélikusok vannak nagyobb
számban?
- Varrrrak evangélikusok is, de a katolikusok vannak legtöbben.
Mi a véleményea Csengelei Falunapok programjairól?
- Nagyon j őI érzem itt magam. Tetszik nekem, hogy a falunapok
nemzetközivé váIt, Romániából is voltak külföldi magyarok. Köszönöm a csengeleieknek és Sánta Ferencnek, hogy itt lehetek.
Remélem, hogy a következő évben ez fardítva lesz, és a csengeleiek is eljörrrrek az eringi ünnepségekre.
A mai napon milyen programokon vett részt, ezek közül melyik
tetszett a legiobban?
- Nagyon tetszett a mazsorett felvonulás és a motoros bemutató, bár

nekem csak egy 50 köbcentis robogóm van. Nálunk lovakkal
szoktunk felvonulni.
Eringben van fúvószenekar?
- Sajnos nincs. A rendezvényeinkre Ausztriából, Miningből szoktunk hími,
Mit szól Magyarország európai uníós csatakozásához?
- Személyes véleményemaz) hogy mindenképpen jó az összefogás
és a tapasztalatok kicseréléseEurópán belül, mert ez a jövőben
fejlődést hozhat maga után. Az első években nem lesz könnyű, de
hosszú távon mindenképpen megéri.
Mi a benyomása a faluról és az emberekről?
- Barátságos, szívélyes emberek a csengeleiek. Ez egy modern,
európai falu. Csak gratulálni tudok minden helyóelinek ahhoz, amit
elértek. Nem ismerem még Magyarországot, és örülnók, ha a többi
falu is ilyen lenne.

kontesz Józsefné
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Uj helyen az állatorvosi rendeIő
A korábbi űzoltő szertár a benne lévő állatorvosi rendelővel együtt
eladásra került, Dr. Sikter András ezentíl a Felszabadulás u. 40.

szám alattí "pártházban" kereshető fel. Telefonszáma: 06-2019 364
208.

M. M.

Kiegészítésekés helyesbítések a
tele fo n sz á m-j egy zékhez
Ábel Vince Egyetértésu. 7.
Átrel VincénéEgyetértésu. 7.
Bangóné Kovács Magdolna Tanya
Bangó PéternéTanya73,
Fődi János Tanya 601.
Kontesz Krisztina Tanya 601.
Kovács István Tarrya 627
Kovács Szilveszter Tanya 627
Kucsora Péter T artya 7 7 0.

06-3013 I73 073
06-3014 876 946
627

.

.

.

Mihályi Attila

T anya 615,

Polgárőrség Felszabadulás u. 11.
Tóth János Május I. u, 47 .

06-3014271633
06-30/5 770 717
06-3014101 484
06-3013 098 601
06-3014 275 979
06-30/5 749 053
06-3019 950 270
06-3014 381 738
06-3016 025 070
06-7015

l01 605

Kérjük a telefontulajdonosokat, hogy a t,elefonszám változásokat
hozzák a Csengelei Krónika tudomására, azokat folyamatosan
közzétesszük. A változás személyesen bejelenthető az óvodában
Kontesz Józsefnénál, a Faluházban Törköly Agnesnál, a Korona
sórözőben és Novák Imrénéboltjában, vagy a szerkesztőség
telefonszámán: 0ő-30/9 950 392. A következő jegyzék a tervek
szerint augusztus hónapban fog megjelenni.
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A talyigás szenátor pipája
A történeti hűség kedvéértmindenek előtt legyank tisztában
azzal, hogy voltaképpen a társadalomnak miféle kimagasló egyénisége lehetett az, akit a nép egészséges észjárása a "talyigás
szenátor" elnevezéssel különböztetett meg a többi jöldi halandótól.
Biz ez gunyoros titulus volt, amellyel a hananas évek [az
l860-as évek - A szerk,J legelején eg/ ma is élő városi hivatalnokot
csúfoltak meg. Ez a jeles ftrfiú a mondott időben még mint kulterületi tanyai kézbesítő fogyasztotta a vóros kenyerét: szerény
javadalmazásához mérten talyigán hordta szét az intő és egyéb
cédulákat a kclpitányságokban, A nyikorgó talyiga meg abba fogott
gebe volt az összes vclgyona. De azért büszke volt a címére,amit
őki g,,elme v al ami j ól me gérdemelt kitüntetésnek tartott.
A mai nemzedék fiatalabbjai is jól tudják, hagyományként
szállt rájuk, hogy Szeged város történetének az ötvenes évek végéts
a hatvanas évek elejét felttintető lapjai szomortiak, sötétek, feketék.
Rablóvilágvolt akkor a szép Alföldön, s különösen Szeged óriási
kiterjedésű határa afutóbetyárok állandó fészke, búvóhelye volt. Á
hatóság éberségenem volt képes az alapján megrendült közbiztons ágot helyreállítani.
Rózsa Sándor garázdálkodása is erre az időre esik.
De a vezér rettegett hírénkívül a kegyetlenebb futóbeQárok
neveit is országszerte ismerték már. Ésezeket a szomorú neveket a
legvakmerőbb gaztettek egész serege övezte karUl.
A híres Hudoba, a legvérengzőbb betyárok egyike, az akkor
még vízzel körülvett szokonyi réten élte gyöngynapjait. A rét közepén sűrű nádassal betakart magaslaton állott a Becsei uram
tanyája. A hozzáférhetetlen tanya volt a főhadiszállás, ahová
ladikon minden harmadnap benézett Krémikker Nogy Tóni,
Hudoba hűséges cimborája, meg a szegény Zóldág Gyurka, aki
fiatal, deli legény létérea Hudoba rábeszélésefolytán hagyta el
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bad pásztoréletet.

a félegyházi hármashatár ölén kínálkozó sza-

Harangozó Abel, a majsai határból került a szegediföldre.
Jómódú szülők gyermeke volt, de őt is, mint móst, futóbetyárrá tett
a cimboraság, de leginkább a katonasorozástól való félelem.
Gyónyörű termetű, nyúlánk legény volt, kitűnő lovas s amellett
szelíd természetű. Irtózott a vértől, hanem $ulllfi| elhajtani vag1l
ménest szétugrasztani, párját ritkította. Mint Hudobának, úgy az ő
fejére is nagyobb díj volt kitűzve.
A ragyás képű Osztovits Pista a dorozsmai határban
bolyongott. Korán kivált a bandából, a maga kezére dolgozott.
Mint később kitűnt, a péteri csárda volt a brivóhelye, ahol meleg
étel, vetett ágy, ólelő kar várta. A csárdásné szenvedélyeses szerette
ezt a romlottlelkű embert, kitűnő búvóhelyet készítetta számára. A
csárda udvarán ugyanis egy nagy kip kukoricaszár volt
összerakva; a leleményes asszony kunyhó alahi üreget vájt annak
belsejébe s a bejáróul szolgáló nyílást egy nagyobb kévéveltakarta
el.

Fazekas Dávid a csongrádi határban garázdálkodott; ű
hetyke Csányi Bandi pedig a gyevieket rémítgette, Gacsi Jóska a
kisteleki bandának volt a feje, Juhász Peti meg Tömörkény körül
fosztogatott. Veszelka rmre, a "legszöbb paraszt", Rózsa Sándor
leghűbb cimborája, afelső tanyákon, a dorozsmai járásszélen tette
rettegetté a nevét. Ráday alatt életfugytiglan ítéltékel, királyi
kegyelemből azonban fOltételesen visszanyerte szabadságát. Most
teljesen megőszülve, de azért életerős öregember s lcünn a Veszelkalanyán csöndesen szántogat és becsületes munkával keresi
kenyerét. Olyan jóságos az arca, szelíd a nézése.Ki ismerhetné föl

benne a hatvanas évek híres zsiványát, akinek könny és átok hullt a
nyomába..,
Csányi Bandinak nyoma veszett, legalább kevés életjelt adott

magáról. Annál jobban emlegették Kecskés Istenes Gergelyt, aki
Kátai Balog András cimborájával a csólyosi határcsőszt családostól legyilkolta,
Ilyen állapotok mellett csoda-e, ha a SzegedrőI kiinduló v,agy
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a

legnagyobb aggodalommal indultak
utnak, A fölforgatott társadalmi rend nyomasztó hatását megérezte
a környék ipara, kereskedelme. Magában a váro,gban napirenden
voltak a rablótámadások. Esy éj nem mult el egész sereg házásás
és lakásfeltörés néllcijl. Ahhoz pedig valóságos elszántság kellett,
hogy valaki a külterületen a tanyák között bolyongjon, hivatalosan
vagy saját érdekében.

A gyávu szenútor
talyigás szenátorunkat megálclotta a jő ég több jeles
tulajdonsággal, deli alakkal, ékes hanggal: csak a bátorságból
csöpögtetett szörnyen keveset a szívébe. Az év bármely szakában
napfölkelte előtt sohasem indult kt az éjjelt száIlásról s újabb
nyugvóhelyet keresett, mielőtt ráesteledett volna. Pedig a talyigasaroglyában folyton egy folfegyverzettpusztáző kucorgott, de drága
életénekmeg lovának a megvédéséreezt a födözetet kevésnek

A mi

találta.

novemberi délután a nevezetes talyiga a megszokott kettős teher"rel nyikorgott a csöngölei úton előre. A feg1,veres pusztáző - Dávidnak hívták - válogatott ékes szavakkal
biztatta a kifáradt gebét, minthogy a szenátor úr dühös gyeplőr ángatása az igetés elérésére vékony eszkö znek b izonyult.
- Siessünk, uram! - szőlt komoran a pusztáző, - Kordás
malma még messze, a félegyházihatáron van. Öreg este lesz, mire

Egy ködös

odaérünk.

Haszta|an volt minden földi erőlködés, nógatás, gyeplőrángatás, a szegény párát ki nem lehetett hozni a flegmájából.

csöndesen baktatott előre.
Így történt aztéln, hogy mire atalyigaa csöngölei erclőhöz ért,
sötétség borult a földre. Hideg szél tört keresztül a pusztán, belekapaszkodott az etdő ritka üstökébe, zűgva megrízta kegyetlenül.
A kezdetben permeteg, de később sűrűvé vált óimos eső sikamlóssá
tette az utat. A talyiga kétségbeejtő lassúsággal haladt előre. A
szenátor urat szinte kirézta a hideg a felelemtől.

-215Mintegy őráig tarthatott a rémes utazás. A két bátor férfiú
szólni sem mert egymáshoz. Bizonyára attőI remegtek, hogy a
beszélgetés ólálkodó rablőt, zsiványthoz a nyakukra.
Egyszer c sak a malomhoz értek. Hosszú, nádfodeles épület,
amelynek két szobája abban az ídőben kocsmahelyiségül szolgált.
A malomnak még tavassza|megszökött a molnárja.

A

kocsmárosné, egy éltes, alacsony asszol]y, szívesen látta a
két váratlan vendéget. A szenátor valami tanácsi végzésthozott a
számára, csakhogy errőlráér holnap is beszélni.
Vacsora, meleg szoba, puha ágy az ő kivánsága. Fáradt, el
van csi gázv a az űttől, az átéIt felelemtől.
A kocsmárosné félreintette Dávidot, a derék pusztéaőt.
- A lovat íem az istállóba, hanem a színbe kösse be. A
szerszámot meg vigye föl a padlásra.
- Ugyan miért? -kérdezte szorongva atanyai rend eme kiváló
őre.

- nlrercor vendégek jörrnek. Affajta szegény|egények: Gacsi
Jóska negyedmagával, Az istálló kell a lovaiknak. Gondolom,
kegyelmed sem óhajtja a velük való találkozást. A padlás tele van
rakva szénával.
Dávid elérlette a szerény céIzást. Egyszene elfelejtett mindent: hideget, éhséget,talyigás szenátort. Összenyaláb olta a szerszámot s flirgén ftilmászott apadlásra. Elbújt aszénaközé.
A korcsmárosné, hihetőleg ismerte a másik vendég bátor
természetét,egy árva szőval sem említette előtte az éj lovagainak
bekövetkező látogatását. Főzött neki krumplistarhonyát avas szalonnával, ami jólesett a szeníúorúr elkényeztetett gyomrának.
Vetett neki ágyat a kályha mellett s midőn a pusztéző felől
megnyugtatta, lefeküdt a szegény,jó helyre jutott.

A pihenő szenótur

A

korcsmarosné csöndes jó éjszakát kivánt vendégének s
kitipegett a konyhába. A szenéíorúr pedig titkos gyönyöníséggel
nyújtózkodott végig puha fekvőhelyén s igazi megelégedésselkons-
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magát. Szent igaz azonban az is,hogy
mióta kézbesítő, amaíhoz hasonló veszedelem nem fenyegette még
tatálta, hogy nagyon jől

soha.

csakhamar elszenderült.
A félónk embernek mindig éber az á|ma. A szenátor úr
egyszerre csak fcilriad: valaki megbökte a vállát. Fölpislantott. A
korcsmárosnét égő mécsessel akezébenlátta az ágya előít.
- Keljen föl a ténsúrszaporán - szőlt csöndesen - egy kis baj
Van.

megtette ahatását A talyiga boldog tulajdonosa
úgy kiugrott az ágyből, mintha vízzel öntötték volna nyakon.
- Talán rablók, zsiványok törnek ránk - hebegte rrragánkívül.
- Csak látogatőbajöttek, Gacsi Jóska, Harangoző Abel meg
négy cimbora.
- M it akarnak velem, szegény tanyai kézbesítővel? - nyögte
amazremegve.
- Rosszat aligha. Meg akarják ismemi. A talyiga elárulta,
hogy rajtuk kívül más vendége is van a korcsmának. Hiába, a
szegénylegénlmek óvatosnak kell lenni. Hát csak öltözzék föL az ír.
Már ennek aztán fele sem volt tréfa.
- Hová visznek?... Kifosztanak, megölnek.
- Szó sincs rőIa - kedélyeskedett a korcsmárosné -, nem olyan
közönséges kapcabetyárok ezek. Vacsorát készítettem a számlkra,
A kisházban ott ülnek már az asztalnál. Tíz ttce bort tettem elébük.
Csak az urat várják.

A "baj" szó

Kedélyes ismerkedés
A szenátor űr az öItözködéshez látott. A széken hevert arahája, hanem azér1 semmit sem taIált, amire hirtelenében szüksége lett
volna. Fölhúzta a csizmáit és csak akkor vette észre, hogy a
nadrágot fordítva vette magátra. Magyaros lajbltlát meg éppen a
kab at fö lé akarta erő szakolni. Minden izében reszketett.
A korcsmárosné szánakozó mosolygással nézte ezt a gyerkőcviselkedést. Jó tanácsot osztott neki.
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- Majd az urat közéjük ültetik az aszta|hoz, De nekérdezzen
semmit tőlük. Azt tegye, amit parancsolnak. Akkor jót állok érte,
nem lesz semmi bántódása.
Hát te érted ki áII jőt, te vén égetni valő? - gondolta a
szenátor úr elkeseredve, Csak gondolta, de nem merte mondani.
- Most mar mehetünk - sürgette a korcsmárosné - nehogy
érrtink jöjjenek, Tartson utánam. Ne feljen semmitől.
A mécs halvány vtlága mellett keresztülhaladtak a konyhán.
alacsony
ajtőhozjutottak. Az asszony nagyot rántott a fakilincs
Egy
madzagán s a másik pillanatban ftltárult ellőttük a szoba belseje.
Amint a faggyúgyefiafényénélkivehető volt, hat szűrös alak
ü,lt az asztal mellett. Az ajtőnyilás zqára egy visszatekintett közülük s vontatott hangon megszőIalt.
- Kerüljön beljebb az ír. Eppen megfér köztünk! Teca néni,
hozzabe a paprikást. Korog a gyomrunk.
A szenátor úr egyre-másra kívánta a"szerencsés jó estét mind
közönségesen", de biz ar::a egy hang váIaszt sem kapott. A barátság:talan fogadtatás végképp elcsüggesáé. Szentül meg volt győ-

ződve, hogy ezek
h as

a vad

emberek csupa kedvtelésből szíjat

ítanak kövér hátáb ől.

Az, aki előbb beszélt, maga a híres Gacsi Jóska, egy vad
kinézésűvállas befiár, a fal mellett a padon helyet mutatott a

vendégnek, aki előtt összefolyt a világ s hideg verejték lepte el a
homlokát.
Olyan nyomasztó volt a csönd a szobában. Azok a kérges
szívű emberek némán maguk elé bámultak s még fáradságot sem
vett magának valamelyikük, hogy a gyertya meggyűlt hamvát leütötte volna. Sötét, durva arcukat szinte ljesztővé tette a félhomály.
Yadtűz lobogott a szemekben.

A

jó vacsoru

A korcsmárosné nem sokáig váratott magára, Pár perc alatt a
bográcsos hús ott párolgott az asztal közepén. A jeles kompánia
mohón hozzálátott az evéshez, de a szenátor úr se várt többet egy-
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az

asszony tanácsa. Es

csaknem kifordult a szájábőI a paprikás falat.
Elfogyott az eledel, kiürültek azitcés palackok, a korcsmá-

rosné szó nélkül megtöltötte

valamennyit. Jól ismerte a vendégei

szokását, gusztusát.

Eddig Gacsi Jóska beszéIt, de most megszólalt Harangoző
Ábel is sokkal szelídebb hangon.
- T án r á is gyúj thatnánk. Van-e az umak pípája, dohánya?
- De még milyen! - pattant fol a szenátor önfeledten, a
dohányos ember lelkesültségével. Majd mindjárt behozom.
- Maradjon a helyén! - szőIt rá abetyár parancsolólag. - Az a
gazdasszony

A

do

l

ga lesz.

korcsmárosné kisietett s csakhamar egy szépen szívott,
hatalmas tajtpipával meg egy öblös dohányzacskóval tért vissza.
A szennyes szűr belsejéből előkerültek a mocskos cseréppipák, mialatt a dohányzacskó kézrő\-kézre járt.
Harangoző Ábel szintén megtömte apipáját, de nem gyujtott
rá,hanem ehelyett kiürítette az itcés palack piros tartalmát.
Gacsi Jóska egyre feszelgett a helyén, mialatt sóvár
pillantással nézegette a szép sárgára szívott tqt-szerszámot,
amelynek szakavatott megtömését a nekibátorodott szenátor éppen
befejezte. EVezettel rágyújtott. De alig szippantott egy-kettőt: az
értékesszerszám szopőkája kirepült a foga közül nagy hirtelenséggel.

A végzetes tujtékpipa
- De szép pipája van az úrnak! - kiáltott fcil Gacsi Jóska
gúnyosan, - Jó lesz ez nekem: emlékül vagy ajárrclékba. Jobban is
illik az én számba... nézze csak|.
Éshátradőlve olyan hatalmas fiistfelhőt fujt a gyertya felé,
mint valami elhízott török basa.
A bortól fölhevült cimborák nagyot röhögtek, h anem a d eli
Harangoző Ábel mint avadáIlatugrott föl a helyéből.
- Teszed le azt a szerszílmot mindjár1! - fcirmedt Gacsira dü-
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A vén betyár Ijesztő pofqa most torzult el ígazém,Kidülledt

szemei aHarangozO ÁUet dacos arcához tapadtak. Aztán engedelmesen letette apipát a tulajdonosa elé - egy hang vagy megjegyzés
nélkiil.
Hanem rá nyomban széles kedve támadt. Mintha mi sem
történt volna, fi,ityörészett, nyelvével, ujjaival csettentett. Barátságosan köze| simult a szenátorhoz, akit a hideg borzongatás fogott
el ettől a vonzalomtól.
- Igyunk tovább, ténsúr!- kiáltott harsányan. - Hamindjárt
kapcabetyár vagyok is, megkívánom a barátságot. Tud-e dalolni?
Ért-ea nőtázáshoz. Hát hogyne értene, a képéről látom.
A szenátor úrban másféle emberi gyöngeség éledezett. Nagyon hízelgett neki abetyár előleges bízalma. A bor gőze a fejébe
száIltmár, nem is unja a cimboraságot.

A szendtor beQdrnótája
Megköszörülte a torkát s egy régi betyárnőtára gyújtott.
Megátkozott engem az édesanyám,
Hogy ne legyen se országom, se hazám.
Csipkebokor legyen az én szállásom,
Ott se legyen solta megnyugvásom.
Az érces, erős hang, a meglehetős előadás vegyes hatást tett a
társadalom üldözött v adj air a,
Gacsi Jóska tüzesen verdeste az asztalt, a cimborák szájtátva
hallgatták anőtát, amelynek minden szayarájuk illett, mintha rájuk
csinálták volna. Harangoző Abel könyökére támasztotta a fejét s
elmerengeni látszott a dal értelmén.
- Még egyet, másikat - ujjongott Gacsi Jóska.- Megaranyoztatom a torkát. Csak minél búsabbat, siralmasabbat.
Harangoző Ábel ftitkap á a fejét.
- Cimborák, e\ég volt a jóból. Indulrrnk, messze a csöngölei
puszta.

A szenátor úrnak a torkán

akadt az újból megkezdett nóta és
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- Isten áldja meg az urat - köszönt lassan a szenátor úr felé.
Majd hirtelen a fi,iléhezhajo|t és súgva mondá:
- Ilyen drága tajtékpipája nem volt, de nem is lesz azűmak
soha.

Aztán bevágódtak az ajtók, csakhamar
hallatszott. A banda nekivágott a sötét qszakának

eros

1ódobogás

*

A mi jeles talyigás szenátorunkat az átélt kaland után annyira
elnyomta a blzgőság, hogy Dávid, a padlás szénájáből előkerült
plsztáző, még délfeléis alig tudott bele lelket verni. Amint aztán
kibújt a vackából, a korcsmárosné után kiéűtozott.
Nagy sokára került eIő az asszony valahonnét az udvanől.
Alakja meg volt görnyedve s kötényével törülgette a szemét.
- Szegény ÁUetI - zokogta panaszosan. - Az én jótevőm,
oltalmazóm!
- Mi törtónt vele? - kérdezték mindketten egyszerre.
Ma reggel halva ta|áIták a csöngölei itatókútban, Saját címborái földelték el. Egy hét óta ő volt a banda feje, de a Gacsi Jóska
azőta trigységből mindig ellene tört.
A bátor szenátor úr agyán hirtelen átclkáutak annak az elvetemült rablónak akkor még alig érthető szava|.
- Ilyen drága tajtékpípája nem volt, de nem is lesz többé az
úmak.
Gacsi Jóska kegyetlen bosszút áIIt a kapcabetyár szőétl.
Idegen előtt így megcsúfolva, megszégyenítve. Nemsokára őt is
elérte a sorsa.

A

reményteljes Bogár-gyerekek bandá4áha került. Cimborái
egy vitás osztozkodás alkalmával botokkal agyonverték.

(Palotás Fausztin-Békefi Antal: Sötét idők című, ]887-ben
Szegeden megjelent művében kazah ftrténet)
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Foci krónika

Onfeledt végi áték
Bajnoki meccs:
június 15. Tempó Taxi (Szeged) - Csengele 2:6 (0:3)
Csengele: Kopschitz, Szabő, Ambrus (Túri 50,'), Gőra, Pálfi, Heim
(Haraszti Zs. 60.'), Yárszegi, Kubát, Haraszti R. (Mészáros 60.'),
Kis, Wenner (Zsemberi 55.').
Csengelei góllovők: Kopschitz (2),Yérszegí(2), Kis (2)
A már bajnokságot nyert csapat önfeledtjátékknl ünnepelt. A
4T_szeres magyar válogatott urbán Flórián is megtiszteke jelenlé_

2003.

tével a bajnokság utolsó mérkőzését.

Kun-Szabó Tibor

A bajnokság végeredménye
1.

Csengele

2. Ópusztaszer*

30

30
30
3. Károlyi
4. Sándorfalva II 30
30
5. Ruzsa
6.IKV-Alsóváros 30
30
7. Pázsit SE
30
8. Zsombó
9. Pusztamérges 30
30
10. Balástya II.
30
11. Rendőr TE
12. Fonáskut 30
30
13. Baktó
]4- ÖttömöSx
30
15. Röszke II.* 30
16.Zákányszék* 30

*

)?
2I
19

l8
15
15

14
11
11

I2
9

10
10
10
J

2

4
8
4
5
5
1
4
6
6
2
9
5
4
5
4
2

3
1
7
1
10
14
12
13
13
|6
12
15
16
15
23

80-22 73 pont
82-28 69 pont
65-35 61 pont
63-41 59 pont
59-52 50 pont
75-51 46 pont
55-45 46 pont
64-72 -]9 pont
52-12 39 pont
59-66 38 pont
51-48 36pont
48-56 35 pont
40-53 34 pont
46-64 31 pont
21-93 10 pont
26 33-100 5 pont

A büntetőpontok levonása után.
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Hirdetések
A legújabb technika - ELEKTROMOS XBnBXPÁnt

Há|őzatrő| tölthető. Egy töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 1 km
üzemköltsége 0,,5 Ft. Árusítás és garanciális szerviz a csengelei
benzinkútnál. Ara: 138.500 Ft. Július közepétől kapható!

Ezüst színű, ]986-os éujáratú].6-os dízel Volkswagen Golf 2004.
juniusáig érvényesműszakival eladó. Irányár; 400.000 Ft Erdeklődni lehet; Árvai Kálmán, Csengele, Vadgerlés u. t7. dOO-ZOtg
194 302

Eladó a Csengele, Kelőpatak u. 29. szám alatti 900 négyzetméteres
építésitelek. Nortonkút, villany van. Érdeklőclni lehet: Pigniczki
Eva Csengele, Május L 1.22. szám. 3286 t9I

JAWA

350-es Twin Sport motorkerékpár eladó. Irányár
100.000 Ft. Erdeklődni lehet: Balogh János Csengele, Tanya
210. it 06-3012 098 253.

MTZ-8O-as traktor eladó. Irányár:400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 701. É06-3012 951 901

*********************************
TISZTELT LAKOSSÁG!

Takarékszövetkezetünk fiókjában lehetőség nyílik élet- és lakásbiztosítds kötésére.
- Gondolt már Ón és családja jövőjére - megtakarítási életbiztosítás.
- Folyószámla- és egyéb hitel fevétele könnyebb egy hitelfedezeti
biztosítással.
- Otthontűnak biztosításútis megoldjuk, lta igénye van rá.

Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet
C s eng elei Kirendelts ége

***** *** *********+k****** *** ******
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€

Akció 5 %

moltech

A Moltech AH I§t. kínálata:
- Töm i ők öntözé shez, he ge s ztéshez, sze|,lő ztetó shez
- Gumilemezek, autőszőnyegek, szilikon gumik

-Ékszílak,hajtőszijak,szállítőszalagok,klingerit

2003-ban is keressen bennünket!
Legyen a vásárlónk!
Elérhetőségünk:
Szeged, Kossuth L. sgt. 49-51.
E-mail: kalman@moltech.hu l (62) 555 320

Hődmezővásárhely, Kutasi u. 20.
E-mail: info@moltech.hu l (62) 238 334
Web címünk: www.moltech.hu

Ha ndlunk vdsárol és u hirdetési szelvényt be-

T:":::::__:

*M

-224Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidőveI ház_
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árakt,

Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig,
Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u, 1.
8 2,86 24I @_06-3013 228 453
Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, eslaivőJakodalom, egyéb rendezvényekfelvétele.
- Fényképezőgépek,filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékban kaphat ók !
- F ényképe z ő gép j avít ós, s zakt anác s adás,
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- P asztell- és olaj képek vás árolhatók!
N a c s a Ján o s n é fényképés z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.
E 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 168

v'm'ftfu,

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

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

