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Súndor trűnűr trűrsasűgúban

,tr }ííivészeti Iskola bemutatkozásáról szóló cikktink a 63. oldalon!
(Fotó: Lantos István)
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T nwul anány úto n Hnll aw di áb aw

és TEelgiwanbaw

Falank gazdajegyzője, Gregus Sándorné az elmúlt év novem-
berében két Benelux államban bővítette mezőgazdasági ismereteií
Tapasztalatairól szóló Írásának második, befejező részét közöIjük
az alábbiakban.

November 22.

A tanulmányút befejező napján megtekintettük az AGNCO
burgonyanemesítő, vetőburgonya előállíto és forgalmazó cég
kózpontjót Emmeloordban. A vállalat közép-europai referense
Leffert Klok kalauzolt bennünket. A vetőburgonya előáIlítósában az
AGRICO 55-ő0 oÁ éirdekeltségi szintet ért el a piacon, Számtlnkra
megragadó volt, hogl a hollandok a tengertől hoglan vették vissza

területeiket. A mai Hollandiának 40 ?'o-a a tenger szintje alatt
helyezkedik el. A Svójcból és Németországból származó k)vekből
éptilt gátakkal a tengervíz átemelésével nyerték vissza a tengertől a
területeiket. Ez a munka több száz éve tart, de a ng! nqplg s9!
feieződr;tt be: A f;ü|,önbóző gótak építéset aXX. században 1932.,

lg45., t9ő2. és 1975. években fejezték be, Hollandiában 20.000
hektáron étkezési, ]5,000 hektáron vetőburgonyát termelnek. A
termelést 2000 .farmon, átszámolva ]7,5 hehár/farm területen

folytatják.
Az AGRICO az alóbbiak szerint részesedik a termelésből (tonna):

összes hoúand

Vetőburgonya 950.000
Etkezésiburgonya 3.200.000

Ebből AGRICO

400 000
1.000.000
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1: ,1GRICO "feladatának tekinti az alábbi s:empontok .feltétel
nelkiilt beíaríósáí:
- rermelés s:ervezése
- s:akmai olűatás
- úl faiták bevezetése
- érrékesítés (veíóburgonyát, étkezési burgonyát).

íIárom kontinensen, Eszak-Amerikában, Ellrópában és Azsió-
ban. illetve I3 országban működik leányvállalatuk. Esy 

"j, 
ígéretes

lajtara hívta fel vendéglátónkfigyelmünket, ez pedig az AR 87-103

nemesítési tórzsszámmal jelzett fajta jelalt, Termesztési ideje

róy.idebb a Kleopátlánál, Főleg az ujburgonya termesztés körzete-

iben remélhető elterjedése. A fajta jelöll már kísérleti mértékben

hení van a teríiletünkón.
Kérdésünkre Klok ur elmondta, hogy a burgonya termesztés

piacs:abályozása nem történt meg Hollandiában, jelenleg Európa
r e ! i t e t t burg,onyá ból.

\ovember 23.

Ltazás haza Hollandión, Németországon és Ausztrián keresztül.

A tanulmányút összegzése

,4 tanulmányut ió alkalmaí adott arra, hogy a résztvevőkben
teglegesedjen a szándék az értékesííő szövetkezetek szükségességé_

ról, A szövetkezéseket állami akarattal és pénzügyi támogatással a
b9lga és a holland gyakorlatot figlelembe véve lehetne léírehozni.
r,,gy tátjuk, hog,, az aukciós piacnak _ itt főleg a zöldség_, gyümölcs_

es virágkttltúrára gondolunk - a szervezettsége és részesedése a

ha:ai értékesítésből meghatározónak kell lenni. Ha sokan maradnak
kíyíil a szervezetí piacokon, akkor mind a termékszabályozásban,
tttincl a piaci mechanizmusban zavar keletkezik. A jelenlévők minél

elóbbi megoldásban partnerek, ha az elképzelés állami akarattal is
találkozik.

A nagt vetőmag termelők es .forgalmazók a kapcsolatot, csak jó
minőségű vetőmag megvásárlásában, esetleg a vetőmag termeltetés_
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ben való résnételben látják,
Nrgy hatással volt ránk a rendkívül igényes környezet, a

gazdaságos, minden igényt kielégííő gépesítettség.
Az Európa Unióhoz való csatlakozósra vonatkozó kérdésekre

őszinte válaszokat kaptunk, A fő motívumok a minőség, a megbíz-
hatóság, a magángazdaságokra alapulo eríekesítő szóvetkezetek és a
pi aci,v ers enyhe lyze t me gval ósítása.

Ugy érezzük, hogy tanulmányutunk qlérte celiót, és segít
kimozdítoni a haltpontról a szövetkezés és a piacszervezés kerdés-
körét.

Sruíirőwirlsgáúut CDM
tglsrutrpl

Az emberi szervezet morfológiai (alaktani) rendjét .a firmun-
rendszer tartja egyensúlyban. Ezt az egyensúlyt nagyon sok kUlső és
belső tényező megzavarhatja. Ezek lehetnek daganatok, stressz-
hatások, ké-i, anyagok és más környezeti ártatmak. Ennek az
egyensú\mak a megbomlása, tartós felborulása elősegítheti a
rosszindulatú daganatok kialakulását. A CELLADÁM Rakkutató
Csoport által kidolgozott nagyon érzékeny eljaras képes ezt a
felborult egyensúlyi allapotot kirnutatni. Az eljírás vénás vérvételen
alapul. Az eredmények kozlése orvosi konzultáción történik. A teszt
eredrnényét a vérvételt követő napon tudjuk ktizolni.

Ho gyan értelmezzik a teszt eredményét ?

A negatív eredmény (kódja 600; 510) felel meg a normális
esetnek, tehát ekkor az emberi szeryezet immunrendszere megfelelő
állapotban van. Negatív esetekben újabb kontrollvizsgáIatbI - a
rizikótényezőktől fiiggően - fel év, egy év múlva javasolunk.
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Labtlis az immunegyensúlyi állapot 420 és 330 (határeset) kód-
számú eredmények esetén. Ilyenkor esetleges ismételt vizsgáatot és
on osi konzultációt javaslunk.

Poztív eredmény azt jelenti, hogy az immunrendszer dinamikus
eerensúlya - avasgálat időpontlában me$bomlott. Mivel az eljírás
rendkiWl érzékenyen detektálja ezt az állapotot, előfordulhat
bizonyos esetekben, hogy egyéb betegségek (pl, vírusfertőzés, gyulla-
úásos folyamatok, anyagcserebetegségek, allergia) váltjak ki a pozitív
eredményt, de ilyenkor a 8-10 nap múlva rnegismételt vasgilat mán
negatív eredményt ad. A tartósan pozitív eredmények azonban azt
jelentik, hogy a szervozet rákbetegséggel szembeni ellenállóképes-
5ege meggyengült. Az orvosi konzultáción a szűrővizsgálárajelent-
kező személy amnézise (kórelőzménye) ismeretében javasolunk újabb
kontrollvizsgálatot, orvosi kivizsgálást, illetve kezelést. Pozitív ese-
tekben az orvos javaslata alapjátl lehetőség van a CELLADAM-
terápia igénybevételére.

A CELLADAM- cseppeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet
gl.ógyhatású készítménynek minősítette, amely a szervezet védőké-
pességét fokozza, és vizsgálataink alapjan képes helyreálhtani az
emberi szervezet normális immunegyensúlyi állapotát.

CELLADAM Laboratórium - Szeged

A CELLADAM
18-án (kedden)
Faluházban tart
melyre §zeretettel

Laboratórium 1997. február
l{-től t7 óráig a c§engelei
kihelyezett szűrővizsgálatot,

várja az érdeklődőket!



Fáuhazl hirel<
AFaluház nyitvatartási idejében a következő váLtozás történt: hétffin
18-tól 19-ig női torna, 19-2l kozott asáalitenisz van.

A Faluház nyinafurtdsi rendje:

Hétfo 13-17 Társastánc
18-19 Női torna
19-2l Asztalitenisz és biliárd
09-16 Könyvtár
I4-I7 Graftka
17 -19 Néptánc
13-17 Társastánc
18-20 Teremfoci
09-17 Könfiár
14-17 Graftka
I7-I9 Néptánc
17 -20 Népdalkör és nyugdí-
jas klub
19-2l Asztalitenisz és biliárd
I4-|7 Graftka
16-1 8 Teremfoci
1 8- 1 9 Női torna
09-1 1 Teremfoci

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

Vasárnap

Lantosné Horváth Iren
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Bernuúaúko zott a IIaMMíDó
Művószeúi Iskola

Febrruír 5-ón délutan 3 órakor kezdődött a Művészeti Iskola tanu-
lórnak bemutatkozó műsora a Faluhazban. Bar az iskola csak 1996.

szeptemberétől míiködik Csengelén, az elrnúlt rövid fel év alatt a
gl,erekek jelentős eredményeket értek el és mutattak fe1 a rendez-
\ enyen.

A zenetagozattöbb fi;vós hangszeren mutatkozott be: megszólalt a
fu*lyu, a harsona, a vadászkürt és a trombita. A tarsastáncon és a
néptáncon kívül a két sznjátszó csoport adott elő hosszabb-rövidebb
műsort. A rendezvény alatt megtekinthető volt a grafika és kézműves
csoport kiállítása, amely most is rnegnézhető aFaluhí:r. nyitvatartási
idejében.

A gyerekek sikeres fellépését segítette lelkes kitartásuk, valamint a
művészeti tanárok lelkiismeretes felkészítése, segítsége és a szülők
megértő odafigyelése gyermekeikre.

Nagy örömmel láttam az iskola tanulóinak rövid fel év alatt

r egbernenő változását, személyiségük gazdagodaiat. sokoldalú fejlő-
dését. Rernélem a Művészeti Iskola keretén belül még sok-sok évig
n_víiik lehetőségük szabadidejtik hasmos eltöltésére, képességeik
felszínre juttatásár a és fejlesztésére.

Lantos Istvan

stedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

A köv etkező önkormá nyz;ati
ülés 1997. február 18-án

16 őrátőI lesz a Faluházban!
leg gEdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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ölnrrmerri-l rrséú
Az eg,,házakban a XX. század eleje óta eq)/re tabben

elkötelezetten fáradoznak a Krisztusban hívők q3,,ségéért. A meg-
újult egyházképünk alapján a kUlanbaző karizmákat ffu3lelem-
be véve "teljesen egyenlő mindnyájunk meltosága és tevékeny-
sége minden hívő kózas feladatában: Krisztus testének építésében".

ILG 32.J
Az elmult évtizedekben az öktlmené háromféle formában

valósult meg:
l,) Teologiai párbeszéd kezdódött a kilanbaző eg,,házak, illetve

fe l e keze ti vilá gszöve tsé ge k kózótt.
2.) A g,,akorlati ókamenizmus a karitász (segélyező) munkában;

együttmííködés a társadalmi és kultílrális életben van meg.

3.) A lelki ökumenizmus, ami a megtérésben, a lelki
megujulásban, az eg,,ségért végzett magón- és közös imádságban
nyilvánul meg: "Ahol ketten vag1l hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott közöttükvagyok". [Mt l8,20J

1997. juiius 23-]9. kazatti napokban Európai Ókumenikus
találkozó lesz Grazban. Alapgondolata: "Megbékélés és kiengesz-
íelődés, mint Isten ajándéka és az uj élet forrása". Ennek vállalá-
sára g1,,űlnek össze eg,,házaink és közösségeink hépviselői és a hívek
ezrei Grazban. A magllarországi eg,,hózak pásztorai hisznek abban,
hog,, ez a találkozó ugl lesz Istennek kedves, ha a megkeresztelke-
dett hívek imója segíti a részís,evők törekvéseit, Ezért kéri a
Katolikus Püspöki Kar, hogy februir 24. és marcius l. közötti
napokban különösen "testvéri szeretettel imádkozzunk a talákoző
célkitíizéséért, Isten dicsőségét és az emberek javát szolgáló sikeré-
ért!" Ha az imádság által kdzelebb júunk Istenltez, akkor
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megíaláljuk az utat embertársainkhoz is. Az eg,,ik konferencia
hasonlata szerint: "Az eq)/es egyházak a kerék küllőihez
hasonlithatók. A lcúllőket nem ugy kell egymáshoz közelebb vinni,
hogv a kerék pereménél ósszenyomjuk őket, hanem haladni kell cl

kó:pont felé, és ott, Krisztusnál a küllők is eg,lre kjzelebb kerülnek
egvmáshoz."

Remeljük, hog,, a Megváltó áldása erőt ad Európa népei_
nek a kiengesztelődés és a megbéhélés megvalósítására az új
eye:redbenl

Frányó Károlyné

Telt ház lesz a
Kís!rcgyed-bálon!

A Csengelei Polgárőr Csoport hat éves története során most
fordult elő az az örvendetes eset, hogy egy bálja előtt több mint
három héttel elkett az összes belépőjegye.

A hoppon maradottalarak sajnos nem tudunk több jegyet
kiadni, mert így is 270-en leszünk és a rekord létszámú résnt-
vevőaek táncolási helyet is biztosítani kell.

A bálrót előre annyit elárulhatun\ hogy a tombola sorsolás is
rendkívüli lesz. Mintegy 80 ezer forintnyi ajándék lesz kisor-
solva a Polgárőrség suponzorainak köszönhetően. A fődíj egy
CD-lemez és egy műsoros l<al,etta lesz, amihez pluszként adunk
egy CD-lemeujátsuőből, dupla kazettás magnóból és több sávos
nídióból áUó Hi-fi tornyot - hátha nincs mivel meghallgatnia a
szerencsés nyertesnek a fődijat.

Akinek sikerült idejében belépőt váltania: március 8-án 19
órakor találkozunk a Kiskeryed-bálon!

Polgárőrök



Falusi turizmus
A házaspár olcsón akar nyaralni, parasztháznáI vesznek ki szobát,

kosztot is kérnek. Egy nap után kérdi tőlük a házinéni:
- Hogy tetszik nálunk?
- Nagyon kellemes, csak egy baj van. Az összes légy ott nyüzsög a

mellékhelyiségben.
- Ez a probléma? Ha rátm hallgatnak, délben mennek oda, akkor
minden légy akonyhában van.

Ku§ad"o1og
Kovács összekarmolí, bevert képpel dllít be az irodába.
- Mi történt veled? - kérdik a koIIégáL
- Képzeljétek,'tegnap későn mentem ha4a, és a kutyóm nem ismerí
meg, rúmugrott és ezt csinálta.
- Na hallod - szól közbe felhdborodva egy szobaíórs- , En az ilyen
kutyótól rögtön elválnék.

Nászajándék

- Háí, szívem, ez a merítőkanáI, amit nászajarrdékba kaptunk a

nénikédtől, nem lehet ezüst! - mondja az újdonsült ferj.

- Jé, te ilyen jól ismered a femeket?
- Azokat nem. Csak a nénikédet.
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Hirt,etésclr
A Csengeleo Kossuth u. 12. szám alatti báz eladó. Erdeklődni
lehet Varga Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. suám

alatt szombat délutánonként.

EIadó 65_11_es Zetor 700.000 Ft_ért, XT_3_as kétsoros túrcsa

felújítva (összes csapágy cserélve) 170.000 Fí_ért. Erdeklődni
Gémes Antalndl a Csengele tanya 13. szám alatt leheí.

Fajtiszta német juhászkutyo kölykök előjeglezhetők Rényi Lászlónál
a Csengele, Felszabadulás u. ]7. szám alattl a 386 ]2]

Eladó terménydar álő, 5,5 1óerős dízel MIA motoros szalag{ór észgép,

i0 mazsás utánfutó és csempesparhelt. Erdeklődni lehet Kopasz An_

talnáú a Csengele, Felszabadulásv.29. szám alatt.

Eladó a Csengele 93. szám alatti, kövesút melletti 3 szobás tanya,
gazdasági épületekkel, fóliákkal, 10 hold fiilddel, 2 nortonkúttal,
szőlővel, erdővel, újonnan bekedtett, jőszágtartásra alkalmas
udvarral, eperfákkat. Továbbá eladó egy 10 éves Lada 1300_as

gépkocsi, gáz-benlin üremű, 2 év műszakival. Erdeklődni lehet

Vígh Istvánnál a Csengele, Május l. u- 8- szám alatt.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
_ Igazolvdnykép, gyermeksoroÚ,aí, ballagás, esküvő_lakodulom,

e gy é b ren rlezv ény ek felv étele.

- Fényképezőgépek, ji,lmek, elemek, albumok, képkeretek nagy vd-

lasztékban kaphatók!
- Fé ny kép ező g ép j avítás, szakt an ác s adás.

- Filmkídolgozás 1 nap alatt!
Nacsa lánosné fényképész

Kktelek, Kossuíh u. 16.

rádióa06-60/488 324
8(esíe) 329 659
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Billenős lFÁ-val sóder szállítást vállalok 1700 Ft/m3.
Erdektődni lehet Csókísi Zo|tánná|a Csengele, Felszabadulás u.
15/A. szám alatt vagy a 386 173 telefonszámon.

Táp-takarmány kereskedésemet építőanyag árusítással bővítet-

íem 10 q íeletti vásárlds eseíén Csengele íerüleíén díjtalan
házhozszáIlűds! A nyitvatartási rend: keddtű péntekig 7aű 16
óráig, sz,ombaton 7-től12 óróig.

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

83S6 024 ródióO06-60/480 678

Családi eseményekre Qakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műlaidő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Pető.fi u. 20.

szám alatt. 8 386 082

Hé.r;táji gépekhez való alkatrészek gyírtását (fogaskerék stb.)

vállalom. PB-gíu szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes B alins vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. 8386 017

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak

lravonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u.11. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály


