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Zd,rségtclucuő

I{ogyan tovább ?
A Csorrgrád Megrei ZOldségtermelók Szövetsége által rerrdezett

csengelei elóadás kb. ó0 fó érdeklődését keltette frl. Az elóadók a
ierrnelést Ltlönbözó n&öpontokbl közelltették meg.

A 5óléserr jelerr volt a szövetség elnöke, Abou-AMo Georg, aki a
neve ellenére ltifogástalarr maryarsággal sált a hallgatókhoz.
Elmondta hosr a Zoldségt€,rínelók §zovetsége a második évfordulóját
ünnepli. A szervezel,,et 37 tb alapltotta meg szerrtesi kö4onttal, de ma
mar ?000 tag|a varl Hrlsz telepttlésen varrrrak nagyobb lá§ámmel
jeten, má§it lrrisz településerr pedig még viszotyfu kevés r"ggal
rendelkerrrek. Tájékoáatót adott a jelerrlegi és távolóbi elkép
zeléselcról,

Mai célok:
- 5ólések vewezÉse
- érdelwédelem
- szakrrai segitségrryújíás, szaktanápsadá§
- olyan településekerq atrol már na$,obb létsámú üagság var; ott
szrrrgalrnazák a termelók álíal kiválasáott ep személy delegálását az
önkormányzathoa aki a tagság érdekeit képviselné.

Távolabbí cél a stali§dikai adatok 5ójtése a termelés jobb irá-
nyíthatósága miatt, hory minél ritkábban fordulhasson eló tultermelés
és hiány. A hilíny még csak jó lerme a gazdának, de az sajnos rogtorr
az import megielenését vonja maga utin. Addig azonbarr, arnlg ery
adott zöld§égfétéból a megternelt mamyiséget hiteltérdemlóerr rrern
tudják felrnérni, nem lehet a termelók érdekeit rem kepviselni.
Távolabbi é1 még az állandó infcrnáció áramlás biáogltása az
import- és oportórOk felé.

Aki belép a szövetségbe" u, az évi 1000 Ft tagdlj fejében kap l
inryures talajvizsgárlatot (ami ma kb. 1300 Ft-ba keíül), megkapja a
§zövetség lapjá| a KZR infót (mindig a legakfuáisabb kérdésekkel
foglalkozik) és résá vehet kis téítési költséggel sren erett, sokakat
ffieklő elóadá.eokon-
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Következó elrfudókérrt Fttlei Zoltára a DE RUITBR SEED§ vet&
magtermeló lff. kfuvisel§e szólall fel, Tájékoztatója §zerint a hollard
érdekeltségü cég l99l-tó1 varr jelerr Másiaíor§ágon. Termékskál4jg]6
paradicsom, paprika" ubork+ sárgadinnye és tojá§gy{tínölc§ vet&
nragokból á11. A helyi erdeklódés leginkább a paradicsom
termesáésére irányult, így erról tartott ésdetesebb el&dást. Be§zélt a
vetómag válasáélcról, az esre§ fajük termési képességeiról, novérty-
vedelmi és ápolási igényeiról. A paradicsom terrrresztésé}rez rlj és
egnzerrl technikai bercrrdereseket mutatott be.

Völryesi József a kisteleki Kertbarát Körrel ismertetett meg berr-

nonket, melynek ó az elno&e. Elmondt4 hory l978-ban alakuliak, ma
8Gl00 tagjuk van. A tagságot több§égében 5ómölcstermelók
alkotják, de sdves€n htpk gBzdtkat a termelés más ágazataiból ie.
Késő ósztól kora tavaszig kirárrdulásokat és elöadásokat srerveuírek. A
tagdtj 500 F! és edrt a szakrnai elóadások in5ren látogathatók.
Zárxzavában elmondt4 hoglr minderr cserrgeli érdeklódót sreretettel
vánrak l,agráguk soraiba,

Az előadások mellett a KZR szaktarrápsadói árrrsltással e5rbekOtOtt
vetómag és mrmkaeszkoz bemutatót tartottak"

Ald eaen az egész estét kitoltó elóadásokon ré§zt veü bizonyára
sok uj információval iéít hsza" melyeket otüoíri ke,ítészetébef,
ha.smosarr ög tu&i alkalmazni.

§, Kormányos Sándor

Agrárkamarai gyűtés
l99ó. március 4-én (hétfő,n) 17 órai kezdettgl a csengeleí Faluházban
tanácskoást trrt az Agrártamra. Elósdr a Mepei Agrórkamara tart
besámolot, majd üjékoáató harrgzik el az 1996, évi támogatási
í€fid§zeról. Mnden érdeklódót szeretettel láhrrik!

Gregus Sárrdomé

sazdaje§izó
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VÁsÁn,rr*ptÁR
A ü§rű a Kercslrcfuhfi Éulat yan* ű, u, fuolétt nem

tudal* felslősséga ldllahti Célszpll a vásbt megelőztian a helyi
Palgúntlesteti E l,úűb tele|onon renuú mefl q|e§ pásbo*
elngadhalnolt

Á tövWéseh íelalüs& oólr--otsúgos óM- és kitahoü lósb,
oh=orslágos h&:a*oű vásb, brbúcslcvásb, obotsúgos űlúló-
sfu, mgrmm*agépvtiub, osln atazúgos §efté§- é§ kbalíoű
vósb, aFautól,dsb, lsirhazUi jbmll vdsfu, krésiségvájfu,
ürüarupip&sdr.

Márclus 1. (péntck): Hódrrezóvásárhely - oá, Miskolc - ok, Özd - o{
Pécs - § Tomyiszerrmiklós - ok.

Márclu§ 2. (srombat): Abony - oá, Bélt&csaba - oóIt, Dórecen - av,
Dömsöd - oálL Eger - av, Hnjd(rszobosztó - ok Kecskemét - oálq Komló
oák és av" Mqrytrnárrdor - oók Miskolc - ary, Özd - ok Pécs oák és R és av.
§iófok-Kiliti - ey, Ture - &v.

Márchr 3. (vasárnap): Bonyhád - oálg Csongrád - oálr. Dóreccrr - arl,

Eger - av, Ilajdúszoboszló - ok, I{arta - oált, Hódmezóvásórhely - av, Jósz-
apáti - oálg Kapowár - oík és kjv, Kecskemét - liv és kjv, Kiskunhalas - oák
é§ av é§ kuty&vá§áí, Kistele& _ oál*" Misko|c - av, Nagykórós - oák"
Ny,lregyháza - av, Pápa - av, Pécs - ok & R és av, §iófok-Kiliti - w, Szofr,as
- oá,lq Szglts - oá. Szohok - av, Tiszakécske - av, Török§zmíniklós - av,
Zalaegerszeg - av, L{osnizse - oák es av.

Márcftrs 4, (hétíó): Prrtnok - oáL Szik§zó - oát* Nyhegyháza - oát.
Márdu§ § (lreilrr): Ceg|éd - ot Egeí - olc Nagyecsed - oát Nary-

karrizsa - oálí, §qiókaza - oílk.
Márctw 6. (§rfida): Eger - ok, Miskolc - oálq Polgár - oá,k, Sáro§pdát

- oá, Tab - oólc" Tömörk&ty - oák Tura - oák.
Március 7, (qrllt6rűt): Eger - ok, Bncs - oálr, Órrod - oák Vésáó -

oák.
Márclos t (péntek): Miskolc - ot<, Puwtam&ges - oát, §ásd - oó*"

Március 9. (smmbat); Bolaronar&ód - ok BáíO§zé*, - oák c§akvfu -
oérk, Debrgctrr - av, Eger - av, Hqiőszoboszló - olq Jáe.b€r&y - oálí,
Kadarküt- ok, Kecskerná- ok és kjv, Miskolc- av, Pécs - ok és av,
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Po§ardi - oálq Siófok-Kiliti _ av, Tura _ av.
Márdo§ 10. (ras:irnap): Bals§§as,rímaí - w, Béké§E€írtándrás - arl,

Dárecen - av, Dombóvár - oiü, DunaujváIo§ - oálq Eger - av, Gödöllő -
oslq G'yomsmdród - oálq HqidúgobovIó - ok, }Iódmezóvásárhely - av,
Izsak - oálq Já§záríokszálás - sv, Kcc§keíná - üv es kjv, Kiskunfeleryhaza -
oőq Mi§kolc - av, Mesdegayó - oálq Nagykóíö§ - av, Nylregyháza - av,
öcsöd - oáq Pá§dó , oát, Péc§ - oák é§ av, Siófok-Kiliti - av, Sz€nt€§ - oálq
Szolnok - av, Tompa - oag rlszitvás - oálr, Zalaeguszeg - arl,

Márctü§ 11. (hótíó): -
Márctu§ 12. Gedd): Eger - olr, Gönc - oálq Zalaegerszeg - oák.
Márdus 13. (szcrda): Csoma - oá<, Eger - ol! M€zócsát - oál<' Miskolc

- osk.
Márclu§ 14, (csüörö}): Eger - ok Komádi oá
Márctu§ 15, (péntel); Hajd(rszobogló - {lv, Hó<knezóvás&lteIy - ofrk.

Márclu§ 16. {§rombat): A§zód - oáí" Bercel - oálr" Dórecen - ar,, Eger -
&v, Fadd - oák, tl{dúszoboszló - ol Kecskaná - ok es kjv, Miskolc - av,
Mohács - oálq Negyom§zi - oálq Púvaíc - oó,lc" Pfu - ok és av, Siófok-
Kiüti - av, sz€ífítc§ - oák, Tura

Márclus l?. (va§árnep): Böhónye - oálr, Debreccn - av, Drnutjváros -

oát EB€r , ey, Hqidú§zoboilló - ob Helves - oík e§ ev+mgt, Kaposvár -

ok, Kerrderes - oók, Kecskernét - oát Kiskunfélryháza - av, Kunsz€nt-
márton - oálr" Kunszeirtnfiós - oák, Miskolc - av. Monor - oák es av,
Móralralom - oát Nyíregyháza - av, Paloíás - oálr, Pécs - oát és av, Siófok-
Kiliti - av, Sz-olnok - av" Terény - oák Tigakécske - oálq Vác - oálq
ZÁaegarae4 - n.

Mártll§ ls. (hótíó): Bélapátfalva - oálí. Kungentmárton - oák, Me-
zókOvesd - oó{c, Ricse - oá,lt,

Márcfus 19. (lrodd): Eger - oL Felsónyárád - oá*-

Márclm 20. (sr.erda): Bihamagybqiom - oáh Eger - ok, Ilajdúnánás -

oóJ<, Járroshatma - oóIq Mi§kolc - oáL Rudóánya - oálq Vaj§zló - oált"
Veszprémvarsany - oák.

Márciur 2l. (csütörtót): Edelfuy - oálq BB€r - ok Karancskevi - oát
Karcsa - oák.

Márcft§ 22. (póntel): -
Márclus 2l}. (srombat); Debrecen - av, Bger - av, Hajdúnánás - ok,

Kecskuná - kjv és ok, Kerekegyháza - oélq Mágocs - oált" Miskolc - av,
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Pécs - ok és ev, §árbogfud - oátq §iófok-Kiliti - av, Tarcal - oál Tura - av.

Mártiu§ 24. (vasánep}: Bála§§€yaímat - erl, Bujírk - oák, Dórecen _

ev, Egff - ev, Hajdu§zobo§zló - ok Érrekvadkot, ok Hó&nezóvás&he§ -
av, r*zjekOnama - oátr, Kalocsa - oák & av, Kapowár - av, Kecskerná _

kjv * Úv, Miskolc - av. Nyh€yhózs - sv, Pá§utó , w, Pécs - oák á arl,

Persvma - oálq §iófot-Kiliti - av, Szóadszdlás4sintova l. - oólg Szohok
- av, Tok4i _ oák Zrleegerveg - w.

Mártlu§ 25, (hótíö): Kapuvár - ok, Kccel - oá&. §zérsény - oá*"

Márc,trrs 26. (kedd): Eger - oli. Na$8tád - ok Pápa - oá, Rudóánya -

oá*, Soltvadkgt - oák.
Mártfus 2?. (szerda): Eget - o\ Miskolc - osk
Mlifctu§ 2t. (csütörtök}: Eget - olq MéVlút - oí,lt.

Márclu§ 29. (péntttr): Dévaványa - o, Miskolc - ok
Márclrx 30. (smmbat): Debrecen - av" Eger - av, Haj<títszobogló - olq

Jászírrokszállás - oálq Kapuváí - oá. Kecskeuró , ok & kjv, Mczöberény ,

ev+mBv, Miskolc - av, Pécs - ok és av, Siófok-Kiliti - av, Tura - av.

Márctus 31. (vN§árnap): Csongód - av, Csomr - av, Debrecen _ av,

Eger - av. Fegyvan€k - oáL" Ir4idü§zoboszló - olq HMm€zóvásárhcly - av,

Kapo§vfo - oák és hobbi és kisóllaí vásár, Kecskear& - üv és kjv, Ki§tel€& _

oáL tvtiskolc - av, Nagykáí8 - oá+9 Nytí€yház8 - &v, Péc§ . oák é§ &v, Pili§ -

oák §zohrok - av, Zalaegerveg - av.

Docí hrőníha
Edrómeccsok
t996. febrrár 21. KislnmfélegMri Hmvéd - Csengele 1;3 (1:1)

Csengelei gólszerzók: Mulrel (2), Sanka.

199ó. február 24. Csengele - Kishumajsa lli 4:0 (§:0)

Á csengelei csapatban az első félidőben a íebrőttek, a másodihban az
ifr sták játszottak, j eges hóbatl !

Csengelei gólsrerzók: Mrrlrel, §zarrka, SzaM P., llarasái.
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1996. febnrár 2t. Kislonfélegbári llonvéd - Csengele 3:2 (0l1)
Cse.lrgelei gólszerzó: Muhet (2).

Á Focilarsangot idén is Kishntnajsán rendeztltk meg, mivel
C sengelén erre nem volt lehetőség. A csengelei toclcsapat 4.
helyezést ért el a hat induló közül,

Á cselgelei eredmények a kavetkezők:
Cselgele - fuuszíaszer 9:3 (3:2)
Csengelei góllavők: Kun-Smbó (3), Buhicz (2), Pisniczki Á. Q),
Pigniczki T., Saúó P,
Csengele - Szotymu, I:I (0:l) E&náetaeklul: 2:3
Csengelei gólk)vők: Pigfticzki T,, Pigniczki Á ,, Dóczi.

Km-SmbóTibor

véradás volt az

A ba5mmányolrhm híven éveníe két allralommal rendenrek
véra.h§t C§ctryelén, ogrilreí az év elején, a másikaí peüg nyárcn

Az idei elsó véradást febnrár 27-re srcrvcríék meg, me§tar 29
ftií6l vettek véÉ Er ar adat nyári véradók sámáhrrr
jól bngrik, de ar év elejiher képesí sajnos mmló fundenciáú
mutat 1994. januárjában pélüul a0,cn adtak vért

Mindeueseúre lósónet illeti a megielentekeí arért, hogl ösr_
sreserr több mint 10 liter vért smlgáltatbk rásroruló ember-
társailonk!

yöűslreresrt
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8

S{/§.F Ná

Férévt brzonyítvfury
Aá hirzffi, €enmedom, r& le ir fttntom, hop cz a fáév ro& perdm& ét

i{írrrak fodoc id6Érk voh ereméayű: élttébe.
M& szepttder dqiéól íry{itógÉ6 á€hódd'folytdak a iskoló oban na§cn

i-'4Áó cd€rpal&úólc §pe** jó, dg rnr.q1 a rocgób jerydtct tlhca& ki*
'*oramkbn', Szccny rztoáyern inrreir ir, mrrr ir cripcgdeí, Minffiáe jcget
k+tam, beleértve a, oezlophoz igencrak hoonlít§ írltalábrr oly méáetetlcüol
gnllöl| rond&rak minó§fiGód ir. H& nem felhábofltó? MEt nrimofia €z €sl
frorrtr{lia kgíaí'trófrfir §z&trnk túú- Meuryire fudom s/úlóhi €d a eokak áíd a
szerenrxe*z&noú< közé bcroro|hd'q kevé tollvon&ból ólló ryrzcr{i §E&nd Dc Ez
ót hónáp 8ld' neo csalr ezzd ,z e§ j€8§d ev€adfá€& meg. Aho$rar mmdari
czoldáft; "E6t fecske nem cri!á írríti.8zéít nen az éí c5rcrtr6l kell lrnom,
hnem afáéwöl á afáan bizouyttványomót

Arfoylag jól telt r kü, l30 nap, ba a tanrlóC é a dolgozdok kupace a jók kózé
:colbajulc Mindea rye. ótalllok oly Dá8/e eg&deúdt jep befolyárolta a
félévi bizoqyítvfuy jegyeit Ez a fá& igacra* náéare* bizoayult e tmlárt illá6co"
§zainteat min&akind< tz a gen$es váemdnye §oka kdleü tmrhü és nem csak
az új aíyfigol Az. dózó evdóerr tínlt &d i:, nrdy l kií §áíkeó[ornetyuírkból
táe*a ér búcrúlevá néllúl eüávozotl R&tt i§ lácr rcndmi - vary tal&
begájdq trjak eger lzffian -, ho5r olymok vagyuot(, miú a kir elef&d andy
náezen tarnrl {* köulya felqir Táft a fáévi oflrál;zstnjm D€ú o legióbr} lcód(
Megláá. má* rdvcsca crerdnc vdrrn §z&n rzrint négt dsísb nés/€rt krytan, eg,
h&mrít, . e többi ótó5. A hárurar§ a b&l vaáá, t€fievdé§ból k4t m A
jeled*ezéi lapon sqino§ €zt iE trEntfrit Apropq tovóbtaulrb! Áz áItal&roc
iíkolí, utolíó odályánrk d§6 fdévét, amal jeryen ery lryra fdjeg/uik Az
ifftézméry ce* alryjer, iütve az elözö éw€i jery** íirydede v6le &ú, az
addigra mind a tlz kffi. lefuó raruló tovóbi 168&ól. M€8ie§z€ü én no
mohaarót.i a k6rmólnd

T" meg*rybk n fa6ti bi26yt1,1ttyt, rne|y ryedmdr tsr, mig ml"65pk 6sl
§ikg0h Regtdcm e rn{rodift fáév aeóm@e jób lez!

Cúlyi lltükó (8. odáv)
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0rsang
Smkásos módon ebben az évben is megrendezésre kpralt a

JehnezbáL Mindenki nagl izgabmmal Msz lt ene a napra.
Á gterekek elképzeléseit a szolők munkája yahsltotta meg. Eh-

hez ffirelBmre és némi áldozatvállahsra is szükség volt. A fursang
már az iskolhióan ts lngnnónryá vált, mint udJuk" Az elsö
osztálytól a nyolcadihig minden gterek jehnezbe bújt. Á tanulók
köüft lárhatfunk bosarkhtytól kezdpe a ündéng, és hallhatunk
ewfltteseket is,

Czirok Zoltórmé se§ségével a 4-5-ó. osztályosok a Macskák
cimű darabból adnk elő egl táncot, a 7-8. osztáIyosok peág
sa}ingetJálíalk Eztttful mhdm oszüly a tortáját Íog,,asztlmtta el.

Tombolasorsobs Jödlja eg CB-teleJon voh, Ezt lcövette a thrc,
a ni este 5 óráig tdftott.

Krizsán Máia (8. oszüIy)

Rögtönzött qap-tánc bemutató a bálon
(fotó: Lantos Istvátt)
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A Csengelei Polgarőr Csoport
1996. márcins 94n (szorubrton) 19 hai kqdúel

birkapxirkolt vacsorával egybekotott

NŐNAPI BÁL&T
rendez a csengelei Faluhazban.

Fellép a cseugeleí Asszougkórus és Citcra-
zenehar, tlalamínt a szegedi 'Eamímacik"

akrobatíkas rock & roll tánccsoport.

Az,enél a már jól ismert nyarlőrinci Nomád
zenekar szol gá,ltatj a.

A tnrnóokfőílja w aran!
nlaKŰííu mela{ktt

Jegyek március 6-ig elővételben vrált}ratók 700 Ft-os
egységárban Vígh Attila palackozott ital bol§aban

(\4ájus 1. utca52. szfun).
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HIRDETESEK
Vi$so\ ligtelem! Á, Csengele, Felsrabadulás rr- 19, srám alaíti
íodrásdrleúemben B€nyllt a vid€okareíta lrölcsönró. Félercr
íiün líöf,{U ráloptbat! A lólcsönrési űj a íilm frissességétól
függóen §}-90-150 Ft
§ityabríási idő: hétfő 14-19, kedd_péntek &19, smmbat &13 és
1G19, vasánap 1ó-19.
§reretettel várom kedves ügrfeleimeí!

F'rancria Gyöngd

Fotó szakboltom nylk febnár 5-én a Kistelek, Kossuth u. 16. szám
alatt.
- Fényképezőgépek, frhne*" elemeh albumok képkeretek rngt
vó la sztékbatz kaphatók.
- Fétuképezósép javítljs, smktanácsadás
- Fihnhidol-gozás I nap ahtt, ajándékflnnel is.

Nacsa Jónosné
Kistelek, Kossuth u, 16.

(SZTK-val szemben)

Eladó szí,rnltógéphez ló 1 db W-21400 §omyomtató (12.000 Ft) és
2 ó Philips mono morritor (5.500 Ft/db). Érdeklódrri lehet Vígh
Attila paiackozott ital boltjábarr (elefon: 386 063).

Tátrtatamány }ertsbdésemct épitóanyag árusiüs§al bóvitettem.
10 q íelettt vásárlás tsetón C§engek terűltíén dtJtahn házhozszál-
Iiti§!

Bamnyi Józ§cí [cfts}cdó
Csengf|t, Árany J. lL 1,

t366 024 ÉdtóE06-60i4t0 676
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Biilgtős lFÁ-vut sófur száltfrást vállaloft: 1.100 Fí/ms. Érde*üihi
leha Csókísi Zobfutál a Cseagek, Felszabaúdás n I§/A. szbn
afue vag a38ő 173 telefonszftnon

Családi eseményekre (Iakodalom, ballagás stb.) 220 llolrul műkadő
hűtőkocsit lehet bérehi Csókásí lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.
szám alatt. ö386 a82

Minderr üpusír sávat§ar javítását, továbbó ház{ii gép€khéz \áló
alkabészek gyártásót (fogaskerék stb.) vállalom. PB-gáz szabvárryor
csaíIakozó (porkolöhoz §tb.) állándóan laphaíó.

D&€s Balázs vállalkoá
Csengele, Felszabadulás u, 3. sáín

t 3860l?

Gararrcia felelóseég-, casco-, laká§- és varyonbiáosttást köthet
Csengelérr. Részleies üjékoáatóval álok a tisáelt t5delek rerrdel-
kezésere.

§üli lajosrré
t 386044

cseno6lei /7@IMfu A CrragdGi Pdgí& Caopoír ftrcgCljiln
hevdl L{nzc mcgidra8 l9je
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