
\II. évfolyam 3. szám t997. február 1.

?agi cőenguleí rezeőbanda

A régi bálolcról szóló írásunk a 46. oldalon!
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ArIITífrIIm
Ez.t írtáh CsenselérőI 30 éve:

lá:számadás a c§engelei
firanykaláslTstrben

A csengelei AranykalászTsz zérszátmadásán a szövetkezeti gazdál<

elégedetten vették számba a közös mrrnka tavalyi eredményeit. Bár
52a ezer forint értékű belvízkárt szenvedett a gazdaság, ennek
ellenére biztosította a megfelelő tartalékalapot és elfogadható jöve-
delmet juttatott a gazdálmak.

A tsz dolgozói a krárokat a burgonya és kukorica, illetve a dohany
go*dos művelésével igyekeztek pótolni. Az említeu növényekből jó
termést értek el. Ugyanakkor az átadott 56 db hl.a,ő marháért is jó
pénzt kaptak.

Az ál7atgondozók munkáját dicséri, hogy harminchat huő marhát
exportáruként vettek át.

A csengelei gazdáÍr. eredményei azértérdemelnek elismerést, mert
jarásunk egyik leggyengébb termőképességű homokjan gazdálkod-
nak. Tavaly a közös munkából M ew fore jutó jövedelem 9 ezer
háromszilz forurt lett. Az egy munkaegység értéke pedig 43 forint. A
zárszátmadás jó hangulatát növelte az, hogy közvetlenül a közgyúlés
utánr egymillió forintot osztottak ki munkad!, illetve foldjriradék
címén.

Az Aranykalász Tsz tavaly 12

munkaerőre igen nagy szükség
gyümölcsös fordul termőre.

fiatal taggal gyarapodott. A friss
van, hiszen a jövőben 230 hold

Szabó NÁénia
Csengele

(Megjelent a Delmaglarorszóg I967, január 26-i számóban)
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Ezt írtdh Csenselérű 25 éve:

Ki mit veszthet Csengelén?
Néhány nappal ezelőtt, amikor beszámoltunk a közös gazda-

sagok készülő zísrszámadásairól, megemlítetttik a csengelei Egyesúlt
Termelőszövetkezetet is azok között, melyek 1971-ben ismét rosszul
gazdálkodtak, mérleghirinnyal zárnak. Tóves tájékoztatást kaptunk
volna róluk? Az Egyesült Tsz fokönyvelőjének helyesbítést kérő
leveléből erre lehetrre következtetni: "Valóban, a csengelei Egyesült
Tsz-ben az l970-es év végén az előző évek mérleghianyai alapjín
szanálási e|iarást foly.tattak le, de a mérleghiany nagy részének
lendezése utén' az 1971-es évben mar elkerültiik a >>bajt<<, mive1
sem komo|y gazdasági, sem pedig súlyos pénzigyi problémáink
nincsenek, és rgy ez év végére mérleghiany sem várható, melyre
tekintettel szanálási eljarás megindításara sem kerül sor téeszünkben."

Jogtalan részesedés

Ez eddig rendben is volna. Csakhogy az említett 1970-es
mérleghiany rendezését a Csongrád rnegyei tanács végrehajtó bizott-
sága 197l. március 9-én hozott határozatával tette lehetővé, melyben
4 millió 450 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást adott a
téesznek. Neni sokkal később a vb az Egyesült Tsz-t a kedvezőtlen
adottságú szövetkezetek kozé (a költséglérítés jellegű árkiegészítés
folyósítása szempontjából az első kategóriába) sorolta, évenkónt 980
ezer forint jövedelemkiegészítő támogatást állapított meg részére.

Sajnos azonban a téesz még így sem kerülte el a "bajt": tavalyi
gazdálkodása is veszteséges és a szanálási eljarás során megállapított
rnunkadij-alapot is tullépte. A szövetkezet vezetői azonban még
tetézték is a "bajt". Az a vb-határozat, amely a veszteség rendezésére
a közel 4,5 millió forintot odaadta az állarn pénzéből, aá is kimondta,
hogy mivel a munkadijazás törvényes rendjét megsértették a téesz-
ben, a vezetők részére kifizetett l04 ezer forintot követele vissza.
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Mivel a frzetett alkalmazo§akkal a téesz vezetö i jo gszabátyellenes

munkaszerzödést kötöttek, töliik a péúL nem lehet üsszakérni. Az
elnoktól és az elnokhelyettestö1 azonban lehet. Csak éppen rninded-

dig nem sikerült. Alkudozásaik történetét most nem vetji,ik papkra,

csak azt a szomorú tényt, hogy a decemberi téesz-közgyülés javasla-

tukra úgy határozott, nem követeli vissza tölük a jogtalanul felvett

részesedést.

Jóra fordítható

Az, hogy a szerkesáöségünket és olvasóinkat a helyreígazítő
ievéhen felre akartiik vezetny eltörptil amellett, lrogy fekevezették

szövetkeze§ik tagságát is, befolyásukkal nagyon rossz iranyba

terelték döntésüket. Az állami támogatiis ugyanis nem arra való, hogy
kiosszák, eá kellett vo]na megérteniük, s akkor a megyei tanács

végrehajtó bizottságát nem kényszerítik annak elhatarozásara, hogy
az évi 980 ezer forinto s jövedelemkiegészitö támo gatast felfiiggessze

és utasítsa a vb mezögazdasági osztályát, hogy átmenetileg az áüami

tiimogatás más formáit se biztositsa számukra.
Az ügy azonban még jóra forditható, s ez részben attól fiigg,

hogy a téesz vezetöi levonjak-e végre a személyiikkel kapcsolatos

konzekvenciil<at; részben és sokkal inkább attóI, hogy a termelö-

szövetkezet tagsága belássa, rosszul dontott a legutóbbi kozgyűlésen
és a legközelebbi alkalommal kötelezi az e]nököt és elnökhelyettest a

kiegészitö részesedés visszafizetésére.

A feltétel

Ha a pénzt visszafizetik , azoí nyomban véget ér a tárnogatás

megadásának felftiggesztése. Gondolanak csak bele az Egyesült Tsz
tagat. évi csaknem egpnillió forint jövedelemkiegészítés megnyerése

vagy elvesztése mit ér az évek óta sok bajjal-gonddal gazdálkodó
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ször etkezetnek? És ne a megyei tanács végrehajtó bizottságára
nehezteljenek azért, hogy megelógelte ahuzavolát. s ilyen szigoru
határozatot hozott. Avb azzal, hogy az iilam pénzén őrkodik, az ő
erdekeiket is védil

Fehér kalman

(Megielent a Délmaglarország 1972. január ]9,i számában)

A gaz.dajeglző rovata

,,
osterm€lői tájétloptatÓ

Kinek tanácsos őstermelői igazolványt kiváltani?
- Minden magánszemélynek, aki a családi szúkségleten felül
értékesítésre is termel mezőgazdasági terméket. Ebből a szempontból
mindegy, hogy a mezőgazdasági tevókerrységet fbfoglalkozás mellett,

öregségi vagy. más okból nyugd{jaskén1, gyermekgondozás alatt,

munkanélküliként, vagy éppen fiifoglalkozásban végzi. A termelés
mérete e SzempontbÓl közcimbös. Aki bármilyen őstermelőitevé-
kenységi körbe tafioző termelést folytat, és eá nem egyéni váüalko-
zóként végzi, tanácsos az őstermelői igazolvanyt kiváltania.
}Iire jó az őstermelői igazolvány?
- Piacon, közterúleten vagy felvásarlónéú, ezzel igazolhatja a termelő,
hogy az értékesítésre felkínált terméket saját gazdasigában iúlitotta
elő. Maganszemélyek köréből az egyéni vállalkozókon túl csak az
őstermelők vehetik igénybe a különboző mezőgazdasági támogatá-
sokat. Ha felvásaílónak értékesít, a felvásarló csak az igazolvény
tulaj dono sától nem von le személyi j övedelemadó-előleget.
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Hol és mikor lehet az igazolványt kiváltani?
- A termelő a lakóhelye szerint illetékes gazdajegyzőt keresse fel a
helyi fogadőőrájátl. Atmenetileg 1997. évben egész év során kivált-
ható az igazolvany. A felvásarlók június 30-ig nem vonnak, 4, illetve
12 %o-os adóelőleget, de legjobb, ha az ígazo|vany mar az elsó
értókesítés sorián a termelőnélvan. Az igazolvány harom éwe szó| de
a második, harmadik évben legkésőbb marcius 20-ig a helyi gazda-
jegyzőnél újra kell hitelesittetni.
Milyen okmányokra van szükség az igazolvány kiváltásához?
- A személyi igazolványát és az adóazonosítő kártyáját, valamint ha
valamelyik gazdasági kamarának tagja, a kamarai nyllvéntarlási szá-
máttutalmazódokumentumotfeltétlenalhozzamagával.
Mityen nyomtatványt kell kitölteni a gazdajegyuőnél?
- Az igazolvány igényléséhez egy kétoldalas nyomtatványt kell
kitolteni. Enaek egyik oldala a termelő nevét, születési idejét, lakcí-
mét, levelezési círnét, adóazonosító szimát és kamarai nyilvántartási
számátt tartalmazza. Itt kell nyilatkomi arról, hogy melyik adózási
formát választja. A nyomtatváLrry hátoldalan nyilatkoznia kell a

termelés feltételeiről. Fe1 ke11 írni, mekkora foldterületen gazdálko-
dik, abból mennyi a saját, a bérelt és az egyéb jogcímen használt,
melyik milyen művelési ágba tartozik (szántó, 1egelő, szőlő, vagy
gyümölcs), melyik mennyi aranykorona értékű és hol helyezkedik el
(közigazgatási terület, helyrajzi szám). Ktizolnie kell, milyen
állattaítő épületekkel rendelkezik: saját, bérelt vagy egyéb, hol
taIálhatő, mekkora az alapterülete, a feróhelye és milyen állat
tarláséra alkalmas. A nyomtatványra azt ís fel kell írni, hogy a
targyévben várhatóan milyen fb terméket, és abból mennyit kívan
értékesíteni,
Mikor kapható kézhez auiganokány?
- Az tgazolvanyt az igényléstől számított 15 napon beltil a gazda-
jegyzőtőlkapjak meg.
Meddig nem vonnak le a jövedelemből adóelőlgget?
- Östermelői igazolvany hianyában adőazanosítási szám,valamint
személyi igazo|v44y felmutatása mellett a jövedelmekből 1997. június
30-ig semmiaemű levonást neln alkalmazhatnak. Erről figyelem
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felhí\,ást kapott a sertést és a tejet felvásarló cég.
\íiért célszerű an iganolr-ány kiváltása?
- Ha Ön mezőgazdasági terrnéket értékesít, a felvásárló részére
köteles megadni az adőazonosító számát, ha ezzel nem rendelkezik,
akkor a nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét és anyja leanykori
ner,ét. A felvásarló vagy kifizető köteles adatot szolgáltaai az
adóhatóság szarnára, a magánszemélyek adóazonositő számára vagy
a személyi adatalra hivatkozv4 milyen kifizetéseket teljesített, az áru
ertékén feltil mennyi kompenzációs felarat fizetelí, és az összes

ellenértékből vont-e le személyi jövedelemadó előleget és mennyit.

Ih,en kifizető többek közott az állat-, termény-, "zöldség- és

glümölcsfelvasarló, a szövetkezet, a kereskedó, az ővodai, iskolai
konyha, ABC, ,tb. Így tehát az adóhatóságnál ismert, hogy az Ön
adószámához, vagy személyi azonosító adatalhaz a tárgyévben
mr}yen értekű bevétel tartozik. melyet a kifizetőtől vett fel. Ezt a

bevételt kell kiegészíteni az egyéb, pl. hí:a,től, tábláíő| kispiacon
történt értókesítósével.
Az adózó őstermelőket hogyan osztályozzák?
- Az adőző őstermelőket harorn ő csoportra célszerű osztani:

I. Éves bevételtik nem haladja meg a25O ezer Ft-ot.
II. A második, szűkebb, kiknek a bevétele a 250.000 - 3.000.000 Ft
kozé esik.
III. Az őstermelők lényegesen szűkebb köre tartozik a harmadik
csoportba, ahol, az éves bevétel a 3 millió forintot meghaladja.

^{z őstermelőliet érintő társadalombiuto§ítási jogszabályokho_

5van változtak?
-1997. január l-jétő1 megszűntek a mezőgazdasági kistermelőkre
r,onatkozó szabályok. Ez időponttól kezdve nincs tb fizetési
kötelezettsége őstermelői tevékenysége után az egy éb jogviszonyából
eredően biaosítottnak, vagy a biztosított eltartott hozzátaraozójanak.
\em tb köteles tehát az egyéni vállalkozói, barmilyen nyugd$,
gl,ermekgondozási díj és segély, rendszeres szociális sególy,

munkanélküli jövedelempótló támogatás mellett végzett őstermelői
ter-ékenység. Ha az óstermelő semmilyen biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyban nem áll, ib megélhetési forrása amezőgazdasági
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tevékenység, ahhoz, hogy nyugd{jogosultságot uerezzen, külóa
szerződést kell kotnie a Nyugdíjbidosítási lgazgatősággal.

Tájékopíató Suűlésolt
Az AgrirkuT\aratájékoztatő gyűléseket tart Csengelfu 1997. februar
3-an (hétfon) és február 7-én (pénteken) 14 őrai kezdettel aFahthán-
ban.

Crregus Sandorné

ráuházi hirel<
Lányok, asszonyok részére nól
Ildikó gyó gl.tornász vezetésével.
vannak 18-tól 19 őráig.

A Faluhúz nyitvataríási rcndje:

torna indult Kormárryosné Varadi
A foglalkozások hétfön és pénteken

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Pentek

Vasárnap

l3-17 Tarsastánc
l 7,30- l8,l0 Női torni
l 8, l 0-20 Asztalitenisa tollaslabda és biliard
09-16 Könfiár
14-17 Gtafika

'17-19 Neptanc
13-17 Társastanc
18-20 Tergrrfoci
09-17 Könfiar
14-17 Grafka
17-19 Neptanc
17-20 Nepdalkör és nyugdíjas klub
l9-2I Aszíalitenisa tollaslabda és biliárd
i4-17 Grafika
l6-17 Teremfoci
18-19 Női 1orna
09-1l Teremfoci

Lantosné Horváth Irén
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ODarts bajnokság

%atborg kat zurőungőzámban

ís ggőzötí

Január l9-én folytatódott a Korona sörözőben a darts bajnokság,
me\-en sok meglepő eredmény született.

A cricketben Csókási Tibor lett a bajnok 79 pottt*al. Vörós Tibor
l47 ponttal második, Kopasz József 201 Boutta] larma{ik lett.

A bajnokságokon nem régóta vesz részt Báthory Ferenc. Most
srkerúlt a legtöbb pont dobásában diadalrnaskodnia 55l ponttal. Őt
Tsóczki Ferenc követte 462 pottttal és a harmadik helyezett pedig
Vorös Tibor Lett 447 ponttal.

A 301-nél folytatódott Báthory Ferenc sikersorozata, ezt is meg-
n!,erte. A második és harmadik helyen 30-30 ponttal holtverseny
alakult ki, ezért miíldkét versenyző hármat dobott legtöbb pontra.
Tóth Sandor (Balástya) €y 98 ponttal második, Kopasz lőzsef 42
ponttal harmadik lett.

A legizgalrnasabb versenyszám a mester 501 volt. A dontőbe
jutísért is hatalrnas harc folyt, de ezt még tetézte a végső küzdelem.
Több mint 30 kör utánr sikerült Kopasz Józsefirek kidobni az utolsó
pontot. A rnásik ha:om versenyzőnek 2-2-2 pontja maradt, így itt is a
legtöbb pont dobásával lehetett csak a sorrendet eldönteni. Horváth
Péter 36 ponttal a második helyezett lett, a harmadik helyen pedig
Tóth Sandor (Balástya) végzett 35 ponttal.

A Shanghai versenyszámban Kucsora Péternek - nem kis ideges-
kedés mellett - sikerült győzedelmeskednie 133 ponttal. A másik
nag.v esélyes Báthory Ferenc a 67 pontjával csak második lehetett.

Kopasz József 39 ponttal a harmadik lett. 
M. M.
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WfuL@ZÁ s nzígse"As ÉvreKDEN

A Mag,,ar Királyi Rendőrség Szegedi Kapitányságának napi-
parancsai megtalálhatók a Csongrád Meg,,ei Levéltárban. Á
megsárgult lapokból - tabb más csengelei vonatkozásu adat mellett -

ki lehetett gyűjteni az ]930-]936 közötti bálolcról szóló iníor-
mációkat. Ebben a korszakban rendőrségi engedély kellett a
re nd e zv é ny e k l e b onyol ítás áh o z.

A fent említett időszakban Paragi István és Paragi József (Tanya
556.), Halász Lőrinc (Tanya 51.), Kálló János (Tanya 635,) és a
Csengelei Levente Eg,,esület foglalkozott bálok szervezésével. Á
vendéglősök saját helyisegeikben, a leventék pedig a vendéglőkben
rendezték táncmulatságaikat. I934. május 3]-én a csengelei erdő-
ben is volt levente bál.

A rendeményeken gyakoriak voltak a verekedések, ezért
általában eg,l rendőr fófelüg,,előt, egy altisztet és 4 rendőrt ktildtek
ki a rendbontások megelőzésére. A rendőri biztosításért fizetni
kellett, ez alól kivetelt csak a Levente Eglesiilet élvezett,

Á bálak általában este 8 ora tqlba1 kezdődtek, le volt amelyik
délután 3, 1 :ga é qrakq. A bejlle<égt időpont is változatos:
többnyire éjfélig tartottak, de volt amelyik 2-ig, 4,ig is.

A, 1930-1936 közötti bálak szervezői

Paragi Istvan és

József Tanya 556.

1930 1

1931 1

1932
1933
l934
1935
l936

Halász Lőrinc
Tanya 51.

5
4
7
5

Kálió Janos
Tanya 635.

Levente
Egyesület

1
,,

5
5
4
1

I
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Ebbett a: idős:akban igen kevés fenykep készíilt. A szerkesztő-
segíinhtek mégis sikeriilt eg,,hez ho:zájutnia (lósd a címlapot!), mely
c5:i, csengelei zenekart ábrázol Kovács Ferenc pálmonostori
kocsntaros vendéglője előtt, A fotó készítesi ideje nem ismereíes, de
legkesőbb az ]94}-es években készülhetett. A rajta szereplő
s:emél,vek (balról jobbra); Csordás Pál, Rabi lllés, Kovács Ferenc
kocsmóros, Laníos Lukács, Sebők Balázs és Lőrincz Jónos.

Molnár Mihály

Tnn lunánywtow LtoII andiabaw é s'}B ul giwwllan

Falunk gazdajegyzője, Gregus Súndorné az elmúlt év novem.,

berében Íű Bnrólo* áIlamban bővíteűe mezőgazdasdgi ísmereteit.

T a p aszt alatair ó l szó ló ír ds át fo ly t at ás o kb an közö lj ü k,

\ovember 18.

.-1 bel ga S i n l - Ka í e l y ne_Wawer_ i na gtban i zö l dsé gp i acot te ki n t e tl iik

meg. vindéglátónk, L,/itly siemons ilr egész nap rendelkezésünlcre

allÍ, ftradhatatlanú válaszolt kérdéseinkre. Bemutatta délelőtt a

bórze mííkodését. A börzén eltakau idő alatt megismertiik a míikadés

mechanizmusát, a íermék áruvá válásának utját. A börze 44

hefuáros területet foglal el. A teriiletből l9 hektár a .fedett rész, és

ebból 10.000 m2 a hűtatt úroló teriilete. A börze alkalmazottainak

s:áma ]ss fő, amely fele_fete arányban oszlik meg a,fizika.i illetve
adminisztrativ létszámra, ]995-ben a veiling forgalma 8 milliayd
belga frank (kb. 40 milliárd Ft) volt, A fő termek a paradicsom, aZ

o_ss:es .forgalom 5l %_át teszi ki, amely 200 millió kg árutómegeí

ielent. Irigylésre méltó szervezettséggel cserél gazdát a beszállított
rermék, amely 24 orán belül elóhíiís,e a fogllasztó asztalára kerül.

Termeléss:ervezés, az ár és piacvédelem, valamint a .iövedelem
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iga:ságoiabb elosztása mind fellethető ebben a; érrékesitési
szisztémában. A minőség, az arúértékesités bizalmon alapul. A
becsületesség alapján működő értékesítés szerint maximum kétszer
tévedhet a termelő. A termelő és kereskedó szemelyes kapcsolata
kizárt az ánm keresztül, Az eladott és visszamaradt áru mennyisége
a termelő szemelyetől fúggetlery. A miryóseg yts::o1t n1,1o4on követ-
hető a termelő felelősségére" A börze penzüglli.feglelme szigoru, a
teljesítések feltételrendszere irigllésre melto.

A börze után megnéztük a hozzá szorosan kapcsolódó zöldség
kísérleti állomást. Itt Peters ur, az intézet igazgatója ismertette
munkájukat. Kísérleteket szabadban és üvegház alatt folytatnak. Az
üvegház alatti kíserletek a hidrokulturás termeléssel, illetve a
környezeti terhelés csökkentésére a biológiai védekezéssel kapcso-
lutosak.

Ezután megtekintettünk egy 1 ].000 m2-es iivegfelület alatt és egy
11 hektóros teriileten gazdálkodó farmot. Megg,,őződhettünk a
gepesítettség ma4as színvonaláról, az igényes, ma4as színvonalu
munka végzéseről.

Este Leuvenben a Belga Parasztszövetség székházában vendégei
voltunk a szeryezetnek. Vendeglátóink, Franz Hffiens főtitkár és H.
tr'an Gucht igazgató urak ismertették a szövetségük történetét, majd
válaszoltak ké.rdéseinlrre, Az érdeklődéseink az Európai Unióhoz
való csatlakozás, az {rtélcesítő szövetkezetek és a mezőgazdasági
támogatási rendszer témakörét alelték .fel. Az értékesítő szövet-
kezetek tagjai, mint a neve is mutatja, csak az értékesítésre és
további feldolgozósra tórsulnak, a termelést önállóan vag3,, bérelt
területen végzik. A szóvetkezés nem rendelkezik ónálló földterülettel,
illefue termeléssel. Szabólyozott a földbérleti időszak, 9 év vag3,,

ennek íöbbszóróse lehel. A Parasztú;öveíségnek önátló biztosító- éi
bankhálózaja ian. Befolyása az agrárkormányzaíra meghatározó.
Ónálló mérnökj iroda, mélyhűtó hálózat, utazási iroda stb. nóveli az
eg,lesülés pénzüg,li és társadalmi sulyát a belga gazdaságban,
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\ovember 19.

Látogatást íettünk a Haspengottw Veiling-ben. Belgium g7,,ümölcs-
termesztéséból az alma és a köríe a megltaíórozó, területe 20 ezer
hekíárt tesz ki. Termelnek még szamócát és cseresznyét. Az almábol
a Jonagold, a kórtéből a Conference fajta az uralkodó, A gyűmölcs-
bór:e hasonlóan műkadik, mint a zöldség esetében tapasztaltuk.
.1 I'eiling íerülele 20 hehár, amelynékfele van beépine. Jelentős
tény, hog,l a termelők termésük 55-60 %-át tudjók hűtőházaikban
tárolni. A börze is vállal bértárolást, ennek köveíkeztében az
árue ll átás folyamato san bizto sítható, ame ly ki e gllensulyozott árakat
is lehetővé tesz. A szabályozott légterű hűtőházak megfelelő minő-
ségeí tudnak biztosítani a piac számára. A hűtőház és azon beliil
minden hűtőkamra adatait srámítogép rögzííi, amely az esetleges
reklamóció esetében visszanézhető. Á börze 60 fővel dolgozik,
has onlóan 5 0 - 5 0 oÁ- os admini sztraíív/munkás aránnyal.

Délutón megtekintettünk eg,l családi vállalkozásban míikadő
gyümölcstermelő gazdaságot. Láttuk a szabályozott légterű hűíőtá-
rolót, az osztályozó helyiséget és a manipulálás gépeit. Belga gazda-
társun k ké szs é ge s en b emutatta gazdasógát é s vál qszolt kerdé s e inkre.
A g1,,ümölcs megtekintésekor megállapíthattuk, hogy a növényegész-
segügyi gondolcra odafig3,,elnek, de nem esnek tulzósokba.

November 21.

Zon Veiling vendégei voltunk. Ez Hollandia legnaglobb bórzeje.
Eg1,,edüli a nag,tsága, valamint abból a szempontból, hogy zóldseg,

41liimölcs és virág eladásával is foglalkozik. Belgium után lépték
n a 3y s ógú v ál t o zás t ér zé ke l ttin k.

L'endéglátónk, Müller Deyks úr, a bórze vezetője, ismertetést
adoít tevékenységülcről. A börze 100 hehár területen helyezkedik el,
amelyből 4() hektár afedett rész. Éves szinten a börze t5-20 millió
gulden (l gulden kb. 92 Ft) beruházást eszközöl. A zöldsegfélékből
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60 millió gulden, virágeladásból ]00 millió gulden az éves

forgalom. A termelés, az értékesítés, a pénzforgalom megfelelő
szervezettséggel történik, a körbetartozás ismeretlen fogalom, A
börzének 32 kisebb szövetkezet a tagja, így a specializáció naglt
hatékonysággal működik, Minimál ár alatt, melyet a bórze határoz
me4, nem adják el az árut. A befolyt pénz 80 ?6-a kerül kónetlenül
kifizetésre a termelő részére. A visszamaradó 20 % egy finanszírozó
alapba kerül, aítonnan az értékesítésből visszamaradt órut fizetik ki.
A Hollandiában megtermelt mezőgazdasógi termék közel 90 oÁ-a

börzéken bonyolódik, A kereskedők, ígl az exportőrök is csak
bankgarancióval működhetnek az aukciós piacon, A terméket, illetve
árut íu.lajdonságától függően az értékesítés előtt előhűtik és utána
kerül biszállításra a fog,,asztóhoz, ll,íinőq9gi probléma felmery-
lésekor a termelőnek a börze területén kell az ujra osztályozást,
válogatást elvégezni. Az átvett termék maximum 2-3 %-át semmisítik
meg. Az átvett termék 80-90 oÁ-a kerül exportra, melynek zöme a
könetlen közelbe, a németorsrági Ruhr vidélcre kerül.

Délután felkerestük a 80 éves Nunhems vetőmagnemesítő és

forgalmazó céget, Vendéglátónk Jack J. M. Kessels úr, a kelet-kazép
európai ügyehlrt felelós alkalmazott volt, Rövid történeti áttekintés
keretében megtudtuk, hogy egl textil kereskedésből jómódzná vált
rotterdami egyén vásárolta me7 a kasíélyt és az apáca rend
kolostorát. Itt alakult me7 a világhíressé vált nemesítő intézet. A cég
a II. világháboru után terjeszkedeít, ma már 3 kontinensen vannak
leányvóllalatbi. A fejlesztes fő iránya a bioenergia hasznosítása. A
s:ervezel fejlődése még dinamikusabbá vált, amikor a HOECHTS
multinacionális növényvédőszert g,,ártó cég megvásárolta ]0 éwel
ezelőtt. Az összes alkalmazottak száma 450 íő, amelyből 250 íő
Hollandiában dolgozik. Hazánkban a Nunhems cég képviselete
Szolnokon található. Foglalkoznak vetőmag termeltetéssel. A
vetőmag a megtermelés után Hollandiába kerül és ott osztólyozzák,
csomagolják. A vetőmag értékesítésből éves szinten 110 millió
gulden az órbevé.tel, A t97melé1 iP szempontja a fajtaazonos-
sóg, faj tatisztaság, fertőzé smente s s é g, c sírázásképe s sé g é s c sírázási
erély,
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& 4§,ziixtlahchalm axrh,

25 ánel ezelőű, 1972-ben az alábbiak köíötíek Csengelén
házasságoí (és az még fenn is áll):

Január 29-én Fekete Ferenc és Csáki Piroska

Április 29-én Varga Mihály és Horváth Mária

\,{ájus 3-án Seres László és Tarjfuryi Eíelka

tríájus 6-án Kiszner József és Pölös Mária

Május 6-án Turi Lajos és Balogh llona

Június 3-án Hegeidűs Mihály és Bencsik Mária

Jtinius l}-én Szabó Tibor és Katona Matild

Áugusztus 5-én Konnányos Sándor és Király Mária

Szeptember 9-én Szeri János és Kiss Veron Mária

Ohóber 7-én Kernács Józsefés Szalai Erzsébet

Október 2]-én Auer Mihály és Bozóki Klára

Október 2]-én Rókus Imre és Kelemen Klára

}'o,-ember 20-án Jójart János és Sindulár Marta

Iovetnber 29-én Hegedűs Józsefés Hegedűs Anna

December 30-án Majoros János és Novák Etzsébeí

Gr aíuI&Iuíh e \&zarx&5i óft fnr}u lírh\nz!
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@ poci krónika

Dobogós hely a teremlabdarúgó tornán

A Csengelei Krónika előző számában szá:rnoltam be a Kiskunmaj-
sín folyó teremfoci bajnokságrőI. Az azőta eltelt időben a verseny
befejeződött. A csengelei csapat összesen 5 győzelmet ért el és 3
vereséget szenvedett (dontetlen nem volt). A gólarany 34:19.

A kilenc csapat közül az első helyezett a King Tirne (Kiskun-
majsa), a második pedig a Scholler (Jászszentlaszló) lett. A két erős
csapat mellett szép eredmény a csengeleiek III. helyezése.

A még nem közölt eredmények a következők:
t997.január 18. Csengele - Roma II. (Kiskunmajsa) 5:3 (1:0)
Csengelei gólszerzők: Dancsok (3), Kiszner (2).

1997.január 25. Csengele - Leone 510 (Kiskunmajsa) 63 (4z2)
Csengelei gólszerzők: Sejbea I. (2), Kiszner (2), Dancsok, Czeiger-
schmidt.

Kun-Szabó Tibor

Il{yerteseink

Az elmult éri utolsó számunkban közöltünk eg1l Csengeleról szólo
totót. Az igen nehéz hérdésekre ő megfejtés érkezett be. A sorsoláson
Kiss Ferenc (Öregmalom vendéglő) ajándékát Kontesz Józsefné,
Csókási László (Fortuna presszó) vásárlási utalványát Magony
Józsefné, míg Víghné Juhász Anett (Korona söröző) felajánlását
Lesták Mátyásne nyerte el. A nyerteseknek gratulálunk, a szpon-
zorokrtak pedig köszónjük a támogatást!

A helyes tippsor a k)vetkező volt: l, 2, X, ], ], X, l, X, 2, 2, 2, ],
X,2.

A szerk.



Gsen áei

Erthetetlen
- Géza, adjál pénzt! - fordul a feleség a férjéhez, mielőtt az
munkába indulna.
- Egyszerűen nem értele§ drágám. lYem dohányzol, nem iszol,
nem kár§ázol, de még csak lóversenyre se jársz. Nőre se kell
költened. Hová teszed azt a rengeteg pénzt?

Nagy ltülönbség
.4 fiatalember nősülni akar, de két barátnője közt sehog1", se tud
yálasztani. Megkérdezi az apját, mitévő leg1,,en.

- Lássuk,.fiam, mi afoglalkozásuk?
- A: egtik asszisztensnő eg,, rendelőben, a mósik meg nyelvíanárnő.
- En a helyedben az utóbbit venném el! - vágja rá habozás nélktil az
apa. - Egy asszisztensnő örökke csak azt hajtogatja: "Kérem a
kóvetkezőt!" Eqy íanárnőnek ezzel szemben ez a kedvenc fordulata:
"}íost pedig az egészet ismételjük el még eglszer!"

Szükség

- Részvétem! Hallom, el kellett temetnie a feleségét
- Mit csináltam volna, ha egyszer meghalt?



1997. március 8-án (szombaton) 19 őraí kezdettel
a Nőnap alkalmából birkapörkölt vacsorás

rendezünk a csengele i F aluhazban !

Fellép:
lr|ag,lar Dénes parodi sta

koltács Andrea táncdalénekes
Táborosi Imre nótaénekes

A zenét a nyárlőrinci llomáil zenelat
szolgáltatja.

Jegyek elővételben válthatók
Víghné Juhász Anett palacko-
zottital boltjában (Május 1.

utca 52.) március 6-ig
1 000 Ft-os egységárban.

Pol qárőrség
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Hirb,etésclt
EIadó 65-11-es Zetor 700.000 Ft-ért, XT-3-as kétsoros tárcsa
felújítva (összes csapágy cserélve) 170.000 Ft-ért. Erdeklődni
Gémes Antalndl a Csengele tanya 13. szám alatl lehet.

Fajíiszta német juhászkuQa kólykök előjegyezhetők Rényi Lószlónál
e (-sengele, Felszabadulós u. ]7. szám alatt! a 386 12]

Eladó terménydar íúó, 5,5 lóerős dízel MIA motoros szalagfiírészgép,
l0 mázsás utanfutó és csempesparhelt. Érdeklődni lehet Kopasz An-
talnál a Csengele, Felszabadulás u. 29. szám alatt.

Eladó a Csengele 93. szám alatti, kövesút melletti 3 szobás tanyao
gazdasági épületekkel, fóliákkal, 10 hold fiilddel, 2 nortonkúttalo
szőlővel, erdővel, újonnan bekedtett, jószágtartásra alkalmas
udvarral, eperfákkal. Továbbá eladó egy 10 éves Lada 1300-as
gépkocsi, gáz-benzin üzemű, 2 év műszakival. Erdeklődni lehet
\-ígh Istvánnál a Csengele, Május l. u. 8; szám alatt.

Fotó szaküzlet kkulrkrn, a posta mellett!
- Igazohlúnykép, gyermeksoro4,aí, ballagás, esküvő-lakodalom,
e g, é b ren dezvé ny e k fe Iv étele.
- Fényképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek ncgy vá-
Iaszíékban kaphatók!
- Fényképeaőgép javítás, szakíanácsadás.
- Filmkidolgozús 1 nap alatt!

Nacs a Jónosné fényképész
Kistelek, Kossuth u. 16.

rádióa06-60/488 324
8(este) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok 1700 Ft/m3.
Erdeklődni lehet Csótcísi Zottánnála Csengeleo Felszabadulás u.
15lA. szám alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Túp-takarmány kereskedésemet építőanyag árusítással bővítet-
tem 10 q felafi vdsárlás esetén Csengele területén díjtalan
húzhaz;zóllítás! A nyi*atartási rend: keddtőI péntekig 7-íű 16
óráig, szombaton 7-től 12 óróig.

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

8386 024 ródióa06-60/480 678

Családi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műIujdő
ítűtőkocsit lehet berelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u, 20.

szám alatt, B 386 082

Háztáji gépekhez való alkatrészek gyírtását (fogaskerék stb.)

vállalom. ?B-gi:a szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balazs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. 8386 0l7

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenö lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesaőség: Csengelg Felszabadulás u.l l. Felelős szerkesztő: Molrrar Mihály


