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A gazdajeglző rcvatg

Gaadaje$gaői értekeBlcú
Csen$elén

1996 június 27-én a Csongrád Megyei Agriirkamara gazdajegy-
zői érlkezletet taított a csengelei Faluháaban. Megkeresésemre a
rendezvényt támogatta a Vetter Kft., a Tiosol Kí. és Dénes Balázs
vállalkozó.

A g$ilésen megjelent a csengelei önkormányzat nevében Srinta
Ferenc polgiirmester. KöSzöntötte a részfvevőket, bemutatta a közsé-
get és helyet biaositott a tanácskozásnak. Meghívottként volt jelen a
Csongrád Megyei Füldművelésügyi Hivatal képviselete. Bemutatko-
zott a szegedi Délgabona Rt megbízottja.

A napirendi pontok közúl lényeges volt:
- a Csongrád Megyei Agrárkamara elnökének, Kovács Lajosnak a
beszámolója aktuális változasok ismertetése,
- a Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatal részéről Cserjési Lajos
adott tájékoáatót a foldhasmositási táLrnogatás állapotáról, majd
Szakril Sándor a pályrázatok helyzetéről tartott besziáLrnolót,
- a Csongrád Megyei Agrárkamara jo5arrácsosa, dr. Farkas Miklós
ismertette a gazdajegyzők szerződési feltételeit, mely 1996. július 1-

tő1 érvényes,
- a Csongrád Megyei Agrárkamara ügyvezetője, Futó Tamás előadá-
sában a kistermelők problémáival, a termelést érintő szabályozók
előre látható változasaival foglalkozott.

Az egésznapos tanácskozás, üzemlátogatás szerves része volt az a
finomra elkészitett ebéd és figyelrnes kiszolgáás, melyről Kiss
Ferenc, az Öregmalom vendéglő tulajdonosa gondoskodott. A
Csongrád Megyei Agrarkamara elnöke, ügyvezető.le és magam nevé_
ben köszónóm a támogatóknak és a segítőknek, hogy a vendég-
látasában segítettek, nemcsak színes, de kellemes, kedélyes napot
nyújtani a vendégeknek.
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A rendezvényen megjelent a Csongrád Megyei Agrárkamara
r ezetése, a megye minden gazdajegyzője (31 fij), akik jó benyomást
kaptak a megye szélén nehéz körülrnények között levó község
me_sélni akarásából. Mindez mellett a megye minden lakott területéró
hinll viszik a tá.,ínogatók és a falu jó hírnevét, melvnek szívből örülök.

Tál,ollétem esetén a gazdajegyzői fogadónap helyettesités a kisteleki
Polgiirmesteri Hivatalban, a Kamara kihelyezett irodájában van!

Crregus Sándorné

Tóth-cég a Szegedi lpari
Vásáron

Július 5-14. között rendezték meg az idei Szegedi Ipari Vá-
sárt.

A csengelei látogatók sok más eg;réb mellett egy honfitársuk
kiáilítá§át is látbatlálq Úgánis Tóth Tibor helyi vállalkozónk is a
résztvevők köuött szerepelt. A Bebrits-iskola előterében a több
kiállítá§t is már megiárt betűvéső gépét és csiszoltkő mintáit
mutatta be. A szegedi II. világhábonís emtékmű márványból
készült makettje is emelte standjának nívóját,

Arra a kérdésre, hory hogyan meg1l az üzlet, Tóth Tibor
szerényen csak ennyit válaszolt:''Nem panaszakodhatom!''.
Erről én is személyesen megryőződheítem, uryanis előítem
rendelt meg egy házaspár nrárványlípcsőket.

M. M.
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Dmlékezés íd. dr. §íkter
Antlr&srrr.

"Nekí tnőr netn jőn fel a,

nap, és nem lnegu le- Nekí mőr
nem fogg el a hold- "

EIég kisgyerek volíam, mikor ő
Csengelére kerüIt. Akkor elég sűrűn
lalálkoztunk.

L1jszuka, vagy ünnepnap volí, akkor is
bárki hkalommal fordulhatott hozzá,
bármilyen betegséget felismert és segített
az dllatokon. S4erette a munhájáí! Elősür kerékpárral, motorral,
majd személygépkocsival jáfia Csengele egész íerületéí.

A csengeleiek ismerték és ő is ismefi mindenkit Mindenkor jó
szóval közelítetí meg minden embert! Azt viszpní nem szerette, ha
dt akartáh hintálni

Elég hosszú ideig dolgozoű a csengelei íanytik közötí. A
munkája bővüIt a tsz-s4,ervezés után. Az állaííenyésztés sok gondoí
okozptí, de mindenre jutott az idejébőI. Ezért szerették a4, emberek,
ez látszott is a temelésén. A csengelei és khleleki lakosok és a
ro konsága megjeknésü k kel k kifejezíé k tkzíe letü keí.

A temetését csak pénzzel lerendezni nem leheíelt.
Ielkiismeret is kelleít, ahogy őt elbúcsúztatták. Négy pap úIlt a
koporsója melleíí, felvóItva imádhozva búcsúztatták. A papoknak
imokönyv a ke4ükben, hulloít a könny az, imakönyvre.

A család mindenkit szereleííel _fogadott, temeíés uíán minlen
gllásulóí ebédre invitáIíak. Úgy érzem, a ves4íeség nemcsak a
csalátloí érte, hanem a lakosságoí h, mindannyian sajnáljuk,
Köszijnjü k a családngk a vendégláíást!

"Wert'nekí tnár netn jön fel a t otr, és nem
megg le. Neki már netn fogg el a holtL"

Nyugodjon béhében!
Kiss Ferenc

Ehhez
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A rnegse II[. osztálybarr
folytatják a focisák?

Bes:éIgetés Kun-Szabó Tiborral, a csengelei labdarugó csapat
elnök-edzőjével

_{r utolsó helyen végeztetek a merye II. osztályú bajnokságban.
Hogyan tovább?
- Júüus l4-én találkozik a vezetőség a játékosokkal. Ekkor beszéliiik
meg a továbbiakat.
Yan-e e|egendő pónte a csapatnak az új bajnokságban való
induláshoz?
- Igen. A nevezéii díjat befizettiik. Az önkormiinyz attal az évi
szokásos támogatiisra szr{.,rníthatunk és reményeink szerint a szpon-
zoraink sern pártolnak el tőlllnk,
_{z önkormányzatnak vannak-e elvárásai a támogatás fejóben?
- Mlnél több csengelei játékost szeretnének látni a labdarúgók között.
Ea próbálom megvalósítani a most megszűnő {úsági csapatunkból.
Akik erre alkalrnasak, azok bekerülhetnek a keretbe.
Kiestetek a rnegye II. osrtályból?
- Papírfonna szerint igen, elviekben nem, Amennyiben tudniink
l,állalni, akkor a megye II. osztáLlyban indulhatná,rrk az 1996197 -es
bajnokságban i§. De egyelőre űgy néz ki, hogy nincs meg a
megfelelő játékosíllomáLrry és pénz sem a megye II. osztályu
werepléshez. Ezéít 90 7:o az esély arra, hogy a következő bajnok-
ságot a megye III.-ban folytatjuk. Mindenkinek jobb lenne ez, mert
valószínúleg ebben az oszti{lyban több lenne a sikerélmény a
játékosoknak és snrrkolóknak egyariánt. A végleges dóntés július 15-
én lesz ebben a kérdésben. Mi megye III.-ra neveztiink az önkor-
mányzat jóvá,hagyásával, de a CSLSZ pillanatnyilag a megye IL-be
rangsorolt be benníinket.
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Nemrég tartottátok srezonzáró gyűléseteket. Mi történt ott?
- Megbeszólttik az első megye IL osaálybeli szerep|ésünket, ami elég
siralmasra sikeredett, de azért a szokásos díjaintat kiosaottuk.
Citromdljas Bencsik Attila, a legszorgalmasabb játékos Szabó Péter,
a legjobb játékos Buknicz IstváLn és a gólkiráy Szanka Tibor lett. Az
értekezletet dismótoros vacsora zárla.

( -r Jy)

A bajnokság végeredménye

Helyezés és a
csapat neve

1. Algyő
2. Szegvár
3. Ferencszálás
4. Tanarképző
5- Kiszombor
6. Apáűalva
7, Röszke
8. Fábirárrsebestyén
9. JATE SC
10. Földeák
1 1. Zsombó
12. Tömörkény
13, Ujszegedi TC
14, üilés
15. Szikáncs*
16- Csengele

Iáts''ott Cryőze- Döntet- veíe- Góla- Pont-
mérk. lem len ség íány szá,rn

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30

l8
l6
16
15

13

l+
l3
13

10
9
11

9
9
9
5

4

4 8 59-46 58
8 6 58-30 56
6 8 58-42 54
8 7 57-31 53
13 4 56-35 52
8 8 52-42 50
7 10 63-43 46
4 ],3 57-51, 43
8 |2 50-50 38
l0 l1 49-43 37
4 15 52-51 37
7 14 43_58 34
6 15 36-42 33
5 16 34-80 32
4 2| 26-75 19
6 20 38-76 l8

* A Sziká,rrcstól jogosulatlan játék miatt még levontak 3 pontot, így
az utolsó helyre került,
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& T§.ziixtItthgialm ax,lh.

25 éwel ezclőtt, 197l-ben az alábbiak hötiitíek Csengelén házas-
ságot (és az még fenn is áII):

.iprilis I8-án Fekete Mihály és Herczeg Mária

.iprilis 24-én Laczkó István és Szalai llona

Június 30-án Tóth József és Horváth Klára

Auguszttls ]4-én Fekeíe István és Tatár Vihória

Auguszíus 2l-én Sári Ferenc és i4agony Piroska

Szepíember 25-én Tisóczki János és Tisóczki Gizella

Ohóber 9-én Tóth Isnán és Papp Rozália

Okíóber l6-án Maglar Györg,, és Herczeg Mária

Október 23-án Huszka József és Gera Rozália

Október 30-án Szász Antal és Szabó Teréz

\Iovember 20-án Horváth MiháIy és Kiss Erzsébet

December 29-én Molnár Antal és Hegedűs Erzsébet

Gr atrl.l&Iunh a I1*.zaxz&gi íbf.srbuIőhílszl



-196-

Gondolatok Müller Péter "Benső mosoly"
című könyvérőI

Kedves embertársam, szeretném e könyv olvasásának élményét
me7osztani veled. A "Látom, tudom, mégsem teszem!" íerméketlen
állapot. Csak azt hisszük el, amií látunk szemünkkel és hallunk
fiilűnkkel, mert csak eddig juíottunk el. Ígl a szellemi világunkaí
hagjuk meghalni, de van meditativ állapot, melyben elkezdtink
belijlről is látni és hallani. Jézus életének minden pillanatában
ebben a meditatív áIlapotban van, Jézusnak nem kell transzallapot-
ba kerülnie, hogt a bensejéből szóló Aíya hangját hallja. Bármikor
bárkihez szól, Péterhez, Piláfushoz vagl a szamáliai ass:onyhoz,
innen belülről beszél a szellemi világból.

Ha valaki például hiríelen halállal kölíözik át, glalcran előfordul,
hogl odaát még altatiák egl darabig, hogl létének ehhe: a tágabb
valóságához hozzászokjon, s ne érje őt sokkhatás. Lelkiink ttglan-
úgl lát, hall, érez és tud, mint a fizikai szervekkel rendelke:ő
lényünk, azzal a különbséggel, hogl a látás sokkal teljesebb, és ez a
tudás sokkal tökéletesebb, mint amit a szemünkkel lánnk és
agunkkal elgondolttnk. Kocsonyás szemünk nem egléb, mint lelki
látásunlmak a földi valóságra kialakitott szervünk, Fijlilnk is csak
roppant beszűkiilt rezgéstartományban hall, s minda:, amií e
világról gondolunN ezekből a lefokozott benyomásokból áll össze,

Ezt a tapintható, s,Íiríinek érzékelt yilá?ot nevezzitk a:tán
valóságnak, Eg példa: fehér-fekete sakktábla, rajta a bábuk,
Maróczy Géza világhírű sakknaglmestert megkérdezte egy
pszichológus, ho glan tud eg/szerre hat- hé t valrszimultánt j á tszani,
és minden játszmát megnyerni? A válasz roppant fig,,elemre méltó:
"Én nem a.figurákat látom, erőket és erőszerkezeteket látok magam
előtt. A .futó .ferde erő, mely átszeli a világos me:őket, a bástya
eglenes erő, a lezér ferde és egrcnes erő és a királyom a szivem,
melyet védelmeznem kell. Pontosan látom, hogyha az eglik szálat
meghuzom, mi rándul össze benne. Ha sakhábla előtt ülök, lótom a
figurákat is, de elsődlegesen a lr,,jpzeletemmel játszok. A bábukat a
kezem fogla, de a partit a lelkem irányítja, Ezért van az, hogl
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|l1illIeg) a jövőben látom, milyen tü"vények alapián bonyolódik le a
kóyetke:ő íízlizenket lépés. Ehhez persze ellenfelem |ejével is ketl
:ondolko:nom. Ó is ugyanazí az erőszerkezetet látjá, amelyet én,
rlkén.vs:erítem a lépésekre, Ak csak a figurákat látja maga előtt,
,lem sakkozó".

E: a benső erő fejli meg számunkra azt a titkot, hogl ebben a
roppaní bonyolult játékban miérí vannak csotlaglerekek. Á
-:-odagyerek ösztönösen lát. Még nem fokozódik le az érzékszervi
rtlág s:űk valóságára: még otthon van afizikai szemmel nem látható
lrók országában is. Ha nem is sakkban, de az életben vala-
nteltnyií.inhlek van ilyen "csodagyerek" korszaka. Ezért vig)ázz a
:l ermelorcvelésre, mert minden pici nemcsak az arcodat látja,
hanem a lelkedet is.

,1 sakk - Titus Barckhardtól tudjuk - az élet titkát sűríti magába.
Eredetileg nem játék volt, hanem ősi beavaíási dráma. A létezés
r:re, amelyen isteni erők színre lépnek. ht zajlik a jó és rossz, a
t:her és íekete erők nagl háboruja. Ez a sorsod lere, ugllanakkor
)Llked pozitív erőinek és negaíív erőinek szinhelye is. Dilettáns, aki
"nníeriálisan" gondolkodik, hogl amit nem látunk, az nincs is,
lga:ából ezért nem his:iink abban, hogl Isíen tényleg van, mert csak
l negfogharó, látható dolgokat vaglrunk képesek érezni. Jéns
Kris:ttts a mi unmk a2t tanitja: "Boldogok, aklopk szívük tiszta,
nterí meglátják az Istent". Az ember azért nem látja Isíent, merí szíve
nem tiszta. TudaíLnk, mint eql része7 inas, állandóan termeli s ontja
magából a téveszmékeí, zavaros gondolatokat. Isíen azonban van, és
s:ellemvilág is van! Es embernél fényesebb, boldogabb lények is
,.,ennak! Sze l lemhazánk lényeit, törvényeit, szintj e it, hatalmas kepeit
ltem kell elképzelnünk, mert azok éppoly valóságosan vannak, mint
e g,, könyv a kezedben. Mert állandóan sieíünk, nyiizsgünk,
ntocorgunk, gondolatokaí kergetünk - ettől nem látjuk Istent.

25 éves voltam , ífia az író -, mikor a tanítóm fölfedezte, hogy
ross:ttl imádkozom. Az a baj - mondta -, hogl íe elképzels:
magad fölé eg/ Istent, s hozzá imádkozol. Íg aztán imádságotl nem
s:áll föl a valóságig, csupán az általad képzelt Istenig, s ezért a
választ is csak a saját magad által teremtett Istentől kapod. Mit
teglek, ha nem látom Ót? - kérdeztem kétségbeesetten. Semmit,



-198-

felelte. Etég ha Ö ta ftged! S ő lát, nefélj! Minden fűszálból, az
egész látható és láthatatlan kozmoszból, de főleg a szí:,ed közepéből
csakis téged néz! Tud rólad, hall téged, ismer és szeret! Közelebb
van hozzád, miní az orrod hegle, s távolobb, mint a legmesszibb
galaxis. De ott is hall és lát téged! Ne teremts képzeleteddel bálványt
belőle, csak nyisd ki magad, mint a tág blendéjíi mozzanatlan
kamera, mely órákig is várakozik, hogy szíiz,filmjén megielenjen az
éjszakai táj hiteles képe. Es ott lesz rajta az Ó üzenete!

Báthoryné Jójárt Rozália

@ Tanácsok Görögországba utazóknak II.

A haíárun

A romá,,n határra nem érdemes a váltás körüli időben érkezni, mert
órrikig nem engednek át senkit. Aki nem akar a román-bolgár
határon kompdliat fr?etn1, annak érdemes a romriLrr-jugoszláv hati{ron
lévő hídon átkelni. Igy meg lehet spórolni a 40 DM átkelési dljat.
Csak az a probléma, hogy itt rengeteg busz és kamion várakozik.
Némi készpénz ( l0 DM) után a határná lévő romá,rr rendőrök
készségesen a sor elejére kísértek Más honfitársunk is nem sokkal
jött utánunk, az is feltalálta magát. A híd használatrirért csak jelképes
összeget kell fizetni (lejben!), visszafelé nem.

A várnosok kifelé utazáskor nemigen foglalkozrak a csomagokkal,
visszafelé igen. Ne csodálkozzon senki, ha a román vámos "megvá-
mo|ja" (értsd: megdézsmálja) a rokonoknak vett ajáLndékokat!
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pénzváltús

_{ magyarok á|talában német miirkát visznek Görögoruágba, azzal
lehet is fizetni rnindenhol. Több utazási iroda a forintot is beváltja. Ha
a nagyobb címletű pénzrrek csak egy részét akaíjuk áWáLltani, akkor
aa délután, vagy az esti óráLkbaí tegyíi{(, mert a délelőtti óráLkban

nem tudnak visszaadni!

Yásátltís

Az ajáLrrdékok vásarlásít nem érdemes elkapkodni, mert egyes boltok
árai között jelentős eltérések lehetnek. Ez vonatkozik az élelrniszer
boltokra is, a nagyobb telepúléseken általában olcsóbbak az árűk.
Erdemes több boltban is szétnézni, és csak azutiin dónteni.

Postai szolgáhatús

Ha haza akarunk telefonálni, akkor azt telefonkártyával érdernes. Az
üdülő területeken fiileg fuen készülékek vannak. A krirtya valamivel
olcsóbb is, mint Magyarországon (magyar készülékbe viszont nerrr
jó!). A levelet, képeslapot célszerű nagyobb települesen bedobni a
postaládába, mert onnan hamarabb elviszik- A hazaérkezés kb. 1 hét.

HlRDíTEsíl<
FotGvideó üZletem új helyot, a po§ta mellett! Hétfón is nftva!
- IgazolváLrrykép, gyermek§orozat, ballagás, esküvGlakodalom, egyéb rendezvé
nyek felvétele.
- Fényképezőgepek, íilmek, elemek, albumok, képkeretek nagy válasaékban
k aphatók !

- Fénvképezögép javítás, szktanácsadás,
- Filmkidolgoás l nap alatt!

Nacsa JriLrrosné

Kistelek, Kossuth u. 16, szátn
rádió 006-60/488 324 8(este) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szátlítást vállalok 1700 Ft/m3. Érdeklődni
lehet CsóIcísi Zoltőnnál a Csengele, Felszabadulás u. 15/A. szám
alatt vagy a 386 173 telefonszárnon.

Táplakamaíny kereskedésemet építőanyag fuusílással bővítelíem
I0 q feletti ltísárlás eseűn Csengele terüIetén díjlulan h(khoazállítús!
A nyitvarailási renil: keddlőI pénlekig 7-1 16 óűíg, szombülon 7-től
12 óráig.

Baranyi Jó4sef keteskedő Csengele, Amny J, u. 1.

a386 024 rádíóa06-60/480 678

Családi esemétryekre (akndalom, ballagás stb.) 220 l/olttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókasi Laszlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám a]oíí. a386 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek gilríását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) áúlandóan kapható.

Dénes Baliizs víüalkozó
Csengelg Felszabadulás u. 3. 8386 017

A c§engelei Polgarfu c§oport támogatóinak

havonta két§zer megielenó lapja

Kiadja es sokszorosítja: Csmgelei Polgiárőr Csoport Felelós kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztóség: Csengele, Felszabadulás u. i l. Felelös szerkesaó: Molnár Mihály


