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A gtermeícttapi versenyekrőI szóló írásunk a Suli Firkában!
(Fotó: Molnar MiháM



-194-

JA gazdajegyző rcvata

Ta$ítíj ungu
r€gi§püráeió§ (tij?

Az őstermelői igazolvanyok kiadása kapcsán és az elmúlt napok
eseményei során is felmerült annak kérdése, hogy az őstermelői
jogviszony bekivétkezése, amely az adatlapok kitoltése uíén az
őstermelői igazalvíny kiadásával, illetve a kérelmező éltal történt
tényleges átvétellel viilik hatályossá, létesíthet-e kötelező agrér-
kamarai jogviszonyt.

A kérdésre a vaLasz egyé*eknű ,re*. Úgy is értelmezve, hogy
önmagában az őstermelői igazolvany kiválttísa nem jelent a törvény
szerint előírt kotelező tagságot.

Vissza kell azonban nyúlni a kamarai törvény mellett e kérdés

vasgálatínái az adőtörvényekhez. A tObbszörösen módosított, de
jelenleg is hatályos 1995. évi CVII. törvény 3. §-anak 19. bekezdése,

továbbá az 1997, évi XVIL törvény szerint "mezőgazdasági
kistermelő az a mezőgazdasági őstermelő, akinek ezen

tevékenységéből az adóévben elért bevétele a 4 millió forintot nem

haladja meq."
A kamarai törvény egyértelrnűen előírja, hogy az adóbevallásra

kötelezett mezőgazdasági kistermelő (ennek egyik alfaja a törvény
szerint az őstermelő) a törvény erejénél fogva kamarai taggá kell,
hogy vá|jon . Tehát az őstermelői jogviszony a jelenleg érvényes jogi
szabályozások alapjan addig valóban mentesíti a kamarai tagság alól
az őstermelőt, amíg nem lesz adóbevallásra kötelezett.

Igen á7Tl, de az adóbevallási kótelezettségek, illetve az
adóhatóságnál torténő bejelentkezést a kamarai torvény l2.§-ának
(2) bekezdése aképpen rendezi, hogy az agrárkanatai tagság az
állami adóhatóságnál "bejelentés alapjánr történő nyilvántartasba
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r etellel jön létre". Adóhatóságnál torténő bejelentkezésnek minősül
mlndenfele költségvetési támogatás kérelrne - kompenzációs ÁFA,
kedr-ezőtlen termőhelyi területek foldhasznosítási tárnogatása,
gazola3 fogyasztási adó visszatérítés, stb. -, tehát ezek benyújtása is
adóbel-allásként kezelendő, fiiggetlenül attól, hogy valakinek van-e
ó*ermelői igazolványa vagy éppen nincs. Ezé* a fentebbi kate-
górüba tartoző kistermelők, akik a fentiekben leírt kedvezményeket
az ÁPEH útjan igénybe vették vagy megkapták, ab ovo kamarai
tagnak, a törvény szerint tehát katelező tagságunaitekintendők.

Eg_r,ébként mi az őstermelőtől az igazolvány kiadásakor, a
re_eisztrációs nyilvántartási szám kiadásakor a törvényben meghatá-
rozott és az országos, rnajd a megyei kamarák önkormányzati
szen,einek dóntése alapján (erre az T994. évl XVI. törvény nemcsak
lehetőséget, hanem l<)telezettséget is ír elo) a megállapítctt 2000 Ft
regiszrrációs díjat kéryük, Tagőíjat azonban e természetes személyek
részére nem írunk elő és ilyet nem koveteltink, majd csak akkor, ha
az adőhatőságtól a visszajelzést oly értelemben megkapjuk, hogy e
ter,ékenység során olyan kategóriába kerül, ahol adóbevallás, illetve
adófizetési kötelezettsége a törvényi rendezés során majd fennáli.

Eddigi tapasztalataink szerint ebből semmifele ütközés, feszultség
ning5, hiszen a termelők tudják és igénylik, hogy ezért a gazdajegyzőt
Szervezet Útjan rendszeres szolgáltatást, információt, eligazítást
kapnak mindenfajta őket érintő kérdésekben. lngyen és téritésmentesen
(mert ez nem hivatali kotelesség vagy előíras) ktilon kérelern nélkiil
ad3uk a szüksóges igénylési nyomtatványokat és katokat, megkímél-
l e idejtiket a gazdajegyzők terjesztik be az APEH illetékes irodá,ihoz,
vagy támogatás esetén az aíra illetékes FM hivatalhoz.

A regisztróciós díj tehát egltszeri és nem óvente ismétlődő anyagi
kötelem. Nem jelenti a tagsági viszony létrejöttét, mert a tagsági
\ §zony létrejottének alapvető kötelme a rendszeres tagdíl'fizetés,
amely az árbevételektől (nem az adófizetési feltételektől) fiigg, és
jelenleg 2 millió forintig 3000 Ft-ban van megállapína. Ilyen
k]szilíriilzással, nyilvántartással az őstermelőket nem terhe|iük, csu-
pán a törvényben megallapított kötelességekkel és lehetőségekkel
r égezzük munkátrkat.

Gregus Sandorné
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INDll§TBlfi,gl
Május hóqap végén re4dezték meg a Budapesti Vásárkozpontban

aberubénásijavak vásánát. A kiálításokon 30 arczág 653 kiálítója
mutatta be termékeit.

Hogy miért írunk erről a rendezvényről? Olvasóink már többször
olvashattak Tóth Tiba{ cs94gelei gqplqkalor bőfaragő szerep1ésekől
különböó vásárokon. Ó - rtVPUsTruAD7;éndezvOnyt sem hagyta
ki, és számítógép vezérlósű kőfaragó gépével nagy sikert aratott.

Rajta kívill is voltak hasonló kiállítók, csak azok berendezései l
millióval többe kerültek, és kisebb befogadó képességgel rendelkez-
tek. A csengelei gépekből a vásiár néhárry napja alatt kettőt siker*lt
értékesíteni.

Az egyik, vésőgéppel készült Szeged címer annyira megtetszett
valakinek, hogy a kiállítás bontásakor el akarta lopni, Kell ettő1

nagyobb elismerés?
Molnar Mihály

Sokan érdeklődtek a gépről
(fotó: Molnar Mihály)
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l./lit l<cll &,inrnunk
A lu,ila.yrcsol<rő?

}Iikor van kullancsveszóly?
- _{. kullancs szabad szemmel alig látható, gombostűfejnyi élősködő.
Erdös. bokros vidékeken az alnövényzeten él. A meleg idő
beköszöntével bújik elő az avarból. Aprilistól októberig szarníthafunk
támadásukra, melyet hang, szaginger és a sarga szín is kivalthat
(Teg,rünk egy 20 X 20 cm-es sarga kendőt vagy papírlapot
tartózkodási helytinkre. Fél órás varako zás utérn kullanccsal fertőzött
tenileten nagy valószínűséggel a sarga szín előcsalogat néhany
egl-edet). Az ember bőrén megkapaszkodva arra alkalmas helyen
(teshajlatokban) vért szív, amely fajdalrnatlan. A vérrel telt kullancs
szemölcsre emlékeztet. Nyálával viszi át a fertőzést az emberre.
Krrandulás utan vizsgáljuk át bőrtinket!
Hop,an kell biztonságosan eltávolítani a kullancsot?
- A bőrbe furódott kullancsot óvatosan csipesz segítségével távolítsuk
el Ne 1jedjtink meg, ha a kullancs feje a bőrben marad, mert nem
tartalmaz fertőző forrást. Az a fontos, hogy minél rövidebb ideig
elősködjön a bőrben a kullancs.
}Iit_ven veszélyes fertőuő betegségeket lehet kapni a kullancstól?
- Ter.lesztheti a vírus okozta agyvelőgyulladást, valamint a bakté-
riumok okozta Lyme-kórt.
}tet"vik fertőzést előzhetjük meg védőoltás segítségével?
- A virus okoaa agyvelőgyulladás l99l ótahazankbanvédőoltással
megelőáető A töké!-etes védelqLet 3 oltással érhetjük eL. Az első két
ohás egy hónapos időközzel kell adni, lehetőleg a tavaszi hónapok-
ban. Néhány hét alatt90 Yo-os védelem alakul ki. A harmadik oltást 1

ér múlva kell adni és így 3 évig l00 %-os védettségünk lesz a
kullancs által terjesztett agyvelőgyulladással szemben.
}Iilven tünetei vannak a Lyme-kórnak?
- A baktériumok okozta Lyme-kór nem előzhetó meg védőoltással.
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Enc ephal iti s v írus s al fert ő zó tt kul l an c s o k e l őfor dul á s i he ly e i

Ezért kiilonösen fontos, hogy idejében felismerjük, mert antibiotiku-
mokka] győgyithatő. Első figyelmeztetó jel lehet a kullancscsípés
köfül kialakult gyűni alakú bőrpír, arnelyet néhány hét múlva
követhet az htlletek gyulladása. A ttinetek észlelésekor feltétlenül
orvoshoz kell fordulni. Hónapokkal, sőt évekkel a kullancscsípés
után is jelentkeáetnek idegrendszeri és mozgásszervi ttinetek, ezért
az orvosunknak feltétlenül mondjuk el, hogy mikor csípett meg
bennünket kullancs.
Hogyan kerülhetjük el a kullancscsípést?
- Nyaknál, csuklónál és bokrfuáü jól zárődő ruha viselésével.
Rovarírtó szerek alkalmazasával. Jelenleg forgalomban levő szerek:
Protect-B, SZI]RI aerosol és SZIIKU rovarriasáó krém. A riasztó
szereket a használati utasítás szerint, bőrre vagy ruhazatra kell
felvinni. Á.Nj.sz
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MENtTRtNDEK
Buszjúratok

Csengeléről Szegedre Xó.13 Xl0.35 (Kisteleken át) l3.33

Csengeléről Kistelekre M7.50 X10.35 X16.48 +17 58

Kistetekről Csengelére M6.50 Xl1.55 Xl5.05 (Lippai sarokrál
atvállassal) 77.17

Szegedről Csengelére X5.20 M6.15 (átsz.) X9.20 Xl0.50 (átsz.)

Xl{20 16.40 (átsz.)

.Jelmawará:at:

I : iskolai előadasinapon
- : munkaszüneti napon
M : munkanapokon (hétő-péntek)
x : munkasziineti napok kivételével napoata (hótfő-szombat)
átsz : kisteleki átszállással

Yonatjdrűtok

Csengeléről Szegedre M4.27 5.23 6.31 +12.43 11.39 M14.38*
l6.53 1,9.02 22,12

Csengelérőt Kiskunfélegyháuára 5.45 8.44 12.43 l5.36 P-V
l7.a2 17,27 X20.12

Szegedről Csengelére 4.54 7.50 11.50 14.42 P-V16.15 16.43

22.50
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Kiskunfélegybánáről Csengelére M4.04 5.00 6.12 11.17 Sz-
v12.20 Il4.20 16.35 18.40 21.56

,lelmawarázat:

I : szeptember l-től május 3l-tgtanttási napokon közlekedik
M : munkanap kozlekedik
P-V : pénteken és vasárnap közlekedik
sz-v : szombaton és vasarnap közlekedik
* : VI.9. - Ix.l. között nem közlekedik

ry vnvár szquÉs
A politikai rendszerválttíssal egyidőben a szüléseknél is
rendsz,ervúltoztís történí, eglre több apa akart otí lenni
utóda világra jövetelekor, Információink szerint ü
csengeleiek közül először Csáki Ágnes és Rtícz Ándrds
vállalkozott a "közös" szüIésre 1992-ben. Azóta szúmos
ilyen történt. Á papús sziilés mellett és ellen több érv szól.
Ezek köziil gyűjíöttünk össze néhányat"

Kontesz Józsefnóo óvónő: Remek dologaak tartom, több szempont-
ból. Kétszeres tapasztalatból tudom, milyen elhagyatottnak, kiszolgál-
tatottnak érzí magát a nő, s a szemérmesebb még szégyenkezik is a
legintimebb szferák kitarulkozása közben. Gondolrrnk bele: eleve
izgu| szorong, hogy egészségesen jöjjön világra a bab4 a szülós
komplikációk nélkül folyjon le (p1.: ne kelljen alkalmazni császármet-
szést, vákuumot). Vegyük hozzá az ljesrtő műszerek tomkelegét; a
vajúdót körbevevőket, akik hÁba kedvesek, megértőek, mégiscsak
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r adidegenek. futkálrr, de ki lehet fogni barátságtalan dokit, ennek
ti,enetlkus a hatása! Mindehhez fiíszer az eléggé kellemetlen
rrzs_sálatok sora. Hab a tortárn, ha esetleg végig kell hallgatnia egy
másik szülés felhanglait, vagy irigykedve: "De jó aeki, mar túl van
rajtal". netán elborzadva: "{Jristen, én is ennyire fogok szenvedni?" S
ha ráadásul egy orvostanhallgató csoport csodalja körbe, az a csúcs.

Szerintem, ha mellette van az, akit szeret és aki viszontszereti,
fog]a a kezét, becézi, a legnagyobb fajdalmak is eltörpülnek.
\íegsánik a külvilág minden ridegsóge, csak ők vannak egrimás
vámára a harmadikért.

A rudósok egyre többet foglalkoznak azza7, hogy a magzatot
mih,en hatasok érik a méhen belül. kiderítették: szereti a kellemes
zenét. ha beszélnek hozzá - sőt megktikinbtixeti, felismeri szülei
hang.lát már vl7ágrajöttekor is -, a pocakon belül a símogató kélhez
huzódlk. Rájöttek, hogy a megszületés folyamata olyan megráz-
kodtatás a babának, ami tudat alatt negatív élmény marad, felnőttkori
kihatásai varrnak (pl. felelem). Többnyire hipnózis során derül feny a
k§,áltó okokra. Emiatt ölelheti magálhoz az anluka gyerrnekét a
szúletése percében, megnl,rrgtatva őt szívének biztonságérzetet nyújtó
ltiktetésével. Ezáltal a közötttik mar meglévő érzelrrit kötelék is
erőteljesebbé válik.

Ez a gyakorlat végre emberi, gyermekcentrikus. Mi volt régeb-
ben? A bébi megérkezett, megordíttatták, lemosták, megmérték,
pó\,ába gyömöszölték, elvitték a többi kisded közé. Mindezt úgy
csinálták, hogy kózben még a fiile hegyét sem mutatták meg, csak
hossá-hossá órak múlva lehetett ismerkedni egymással. Mint a
konzerv-gyári futószalag.

A ferfiaknak - a begyepesedett nézetekkel szemben - neln csupán
M űj élet létrehozásában van fontos szerepük, hanem az utőd
felnevelésében is. Lényeges, hogy a varakozás hónapjaiban a kispapa
s o\,an közeli kontaktusba kerüljön a magzatlal. mint a kismama. A
már említett beszélgetés-símogatás módszerével elérhető, s a papás
szülés még jobban eknélyíti kapcsolatukat. Jalul a szülők viszonya,
Isaz, mint mindenben, akad elvétve kirívó ellenpélda. Olyarr ritka
eseíől is hallottam, amikor a ferJ szeretete nem csökkent, viszont
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évekig képtelen volt nejéhez közeledni, megszentségtelenítésnek
tartotta azt az utat bejarni, amit gyermekük megtett.

Mindent egybevetve a papás szülés létrejotte elsősorban a párok
kozoti legőszintébb, leggyengédebb érzelmeken alapszik. Nagyon
fontos, hogy a gyermeket önmagáért akarJak. Meghatároző az an}u-
ka lelki beallítottsága, igényli-e, hogy tarsa olt sertepertéljen

körülótte. A teremtés koronájanak a szereteten kívül kell még nagy
adag bátorság, erős idqgleJ és jó gyollor, m€rt az aggódás és a
LáW í.rr,y együttesen ájult apukát eredményezlret.

Őszintén tisztelem a*. a fér§t aki jelenlétével konnyebbé teszi a
szülés-születós megpróbáltatásait. Tényleg nem semmi, amit vállal!

Lantos István, pedagógus: Amikoí elterveztiik, hogy gyermeket
szeretnénk, még nem gondoltam ?íí&, hogy a szülésnél bent
szeretnék-e lenni, vagy sem. Ez a gondolat fokozatosan érlelődött
meg bennem a magzat növekedése közben.

Áíandó vfuakozés és izgalom tartott készenlétben. Mikor mozdul
meg először, mikor rug egyet. A feleségem kérése volt, hogy legyek
benn vele a szülésné| mert így telies felelem nélktil mer belevágni a
csodalatos eseménybe.

Természetesen ferfiúi gyengeségemet palástolva nem mondtam,
hogy nem szeretem a vér láwínyát és akőrhénak jellegzetes illatát.

Ugy gondolorq hogy ettől a ponttó! kezdve érlelődött meg a tény,
hogy mi, ferfiak kimaladunk valamiből, ami a természet egyik
legszebb csodája. Ébtet adni egy masik embernek, akiért felelős-
séggel tartozrrnk életiink végéig, gondoskodunk róla és szeretettel
halmozzuk el. Szerencsére a fbiskolan a gyermekgondozas is
tqlanyag volt. -A szülés folyamatát és a lehetséges problémák
megoldasát oktatták. Igaz, ei ott az orvos és a szülésznő felaőata, az
enyém csupán a lelki támasz és segítség. Azért van szükség az apás
szülés előtti felkészítő tanfolyamr4 hagy az édesapa fel tudjon
készülni ezen összetett eseményre. S4jno; ilyen194folyam legkoze-
lebb Szegeden van és vállalni kell a faradságos beja:ást.

A vrárakozással teles öröm időszakában a megszabott idő gyorsan
és megállíthatatlarrul telt. A gyermek érkezésére már akkor fokoza-
tosan ráhangolódotl, az egész család. Amikor a szülőszoba elótt
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r árakoaarr1 rengeteg gondolat kavargott a fejemben, mit kell
tennem, hogyan kell viselkednem. Villámcsapáskónt ért a szülésmő
szava: "Jöhet az aplska előkészülni!" Az előkószülés abból áll, hogy
egl,kekszínű overálba bűltatjéú< az embert, nylont kell a lábára húmi
es eg},,sapkát nyomnak a fejére.

A szúlőszobában a feleségemen már rajta volt a CTG vizsgálati
gep. mely a gyermek szívhangiát és a méh összehúzódásait jelezte.

_{ki mar hallott ilyen szívhangot, soha nem felejti el. Monoton
han5át megszokja az ember, es amikor valamiért megmozdul a

evermek, a szívhang elhallgat, belényilall a górulolat, talan valami baj

Yan.
Az orvosok és nővérek tették a dolglkat. Attól a pillanattól, hogy

r áüaltam a szülésnél való részvételt, ők minden lelki támogatást

tólem vántak. A papás sziilések léayege ez. lelki támaszt nem egy
idegen orvos vagy nővér ad, hanem egy kozeü hozzátartozó, aki
ismeri a vajídó nőt. Hallottam olyat is, hogy a kismamánál az
edesanyja volt bent.

Kicsit elmodernizalódott világrrnkban elembertelenedett a szülés
levezetése. Úgy gondolorn, hogy a hazzéúartozók beengedése a
szülőszobába már megoldódott, de a legszebb azt hiszem az otthon
szülés lehetne. A megszokott környezet jótékonyan hatna mind a

mamára, mind a babára. Természetesen a kompükációtól való felelem
ea eléggé visszaszorítja.

Remélem másoknak is olyan kellemes élményben lesz részük, ha
r,állialkomak az apás szülésre, mint nekem volt!

(A velemenyek kózlését a következő számban folytatjuk)

,reá*4
),\
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@poct króniku

D őczit megint kiáUították
1997. május 3t. Csengele - Ruzsa 2z4 (2:4)
Vezette: Jakus. 50 néző.
Csengele: Kucsora, Nagy (Kovács Sz. 80.'), Buknicz, Vincze S.

1Ádím +a.'1, Horváth, Pataki, Vígh Cs. (Dóczi 60.'), Franczia
(I{araszti 30.'), Heim, Kun-Szabó, Molnár.
Csengelei gólszerzők: Heim, Horváth.
O:4-ről is lett volna lehetőségünk az eglenlítésre. Pataki a 60.

percben ]]-est hibázott. Dóczit szövegelésért a 88. percben
kiállították, Osszességében a jobbik csapat nyert.

lgg7.június 7. Baktó-Szilánk - Csengele 6:2 (2l2)
Vezette: Szekeres. 300 néző.
Csengele: Bencsik, Sisák, Buklicz, Horváth, Vincze F., Pataki,
Szabó, Haraszti, Vígh T., Kun-Szabó, Túri.
Csengelei góllövők: Turi, Kun-Szabó.
A II. íélidőben a hazaiakjobb erőnléte dantatt.

Kun-Szabó Tibor

NyíIdobó bajnoksóg

§imán nye;lrt. Csengiele
Május hónap végén került megrendezésre a Csengele és Béketelep

(Szeged) kozotti darts bajnokság újabb fordulója. A helyszín most a
csengelei Korona söröző volt.
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Doczi János most hiányzott (focizott), így a csengelei csapat a
kör etkezőkből állt: Vígh Attila, Csókási Tibor, Fődi Zoltán és
Kopasz József Béketelep színeiben Balogh Józse{ Fogas Zokén,
Szepesi Isn,án és Mészaros László versenyzett Mindkét egyittes 2-2
pa}_r an játszott a legtöbb pont dobásara (high score). Az eredmények
a kör etkezők:

I. játék lI. játék
,,_'settgele 1047 1143
Beketelep 777 894

III. játék
l022
868

A béketelepiek igen gyengén dobáltak, így Csengele vesztés
nelkill nyerte meg a fordulót. Még két alkalommal kell gyózedel-
meskedni ahhoz, hogy a kupa végleg nálunk maradjon.

M. M.

Á b aj n okság harmadi k fordul ój ának r é s ztv evői
(fotó: Molnár Mihál$
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|Popuerutefes

Június 7-én Csanád megyéből 4 fiatalembert szentelt pappá a
szegedi Fogadalmi templomban Gyulay Endre püspök ur.

Csengeleiek is résá vettek a szertartáson, hiszen két diakonus
(Salamon Lászlő kisteleki és Perlaki Gyo.gy szegedi) itt is
tevékerrykedett, akik az egyhéuirend szentségében most részesültek.

"fiz egyhárzi rend az a szentség, aminek köszönhetően a
Krisztustól apostolaira bizott küldetés gyakorlása folytatódik az
Egybénban az ídők végezetéig." Akik zarandoklatukkal és imáikkal
részesei lehettek e szent cselekménynek, átélték és megértették a
feladat súlyát és örömét, amit érettiink, az egyhéataguért vállalnak a
papi szolgálatr a kész fiatalok.

A szentség kiszolgaltatása szentmise keretében történt. Már a
bevonulás is csodálatos élményt nyűjtott: a feszúletet vivő fiú után a
ministránsok tömege, a kispapok, majd a környező településekről kb.
30 pap, a püspök a§a és a szentelendők ahítatos serege lépkedett a
lelket felemelő orgonaés ének hangjaira.

A bevezető szertartásban a jelöltek bemutatiis4 megkádezése,
püspök úr beszéde, a mindenszentek lttiniája juttatja kifejezésre, hogy
a szentelendő szabad akaratából adja életét szeretetből Istennek az
ember testvérei szolgálatása. Ehhez kéri a szentek és a hívek 1mlájat.

Ezuíán következik a kizmával való felkenés és a kézfrltétellel a
szentelő lma, mely a Szentlélek kiilönleges jelét adja, hogy
szolgálafuk minél eredményesebb legyen az Isten igéjének
hirdetésében. A paténa és a kehely átadása jelzi "a szent nép
áIdonatát", amelyet Istennek be kell mutatniuk. A szentmisóben majd
Krisztus személyében fognak tevékenykedni, a, Ó misaériumát
hirdetve összekapcsolják a hívők önátadasát Jézus szent és szeplőte-
len áldozatával.

A felszentelt pap tátható módon megjeleníti Krisztust, amikor a
szentségeket kiszolgála (keresáel, bűnt eltöröl, hazasulandókat
összeköt, stb.).
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Az egyhazi rend szentsége
ehörölhetetlen jegyet hagy a

szente}t személy lelkében, ezt ál-
landóan viseli. "Mivel a Megváltó
az_ aki a felszentelt szolgán keresz-
ül cselekszik és munkála az
údr,össéget, a szolga méltatlansága
(a pap bűnössége) nem akadályoz-
zA meg Krisztust a cselekvésben. "

Sok kegyelemben lehet része

azoknak, aklk az új miséken jelen
lehetnek és aldásban részesülhet-
nek: Salamon László iúnius 29-én
mutatja be Csengeléa első szentmi-
séjét, Perlaki György pedig előre-
láthatólag július 6-an. Szeretettel
varjak a kedves híveket és imájuk-
ba ajanljak magukat!

"Krisztus papja
Ember vagy, nemfélisten tudom,

De kezedben isteni hatalom.
Ha lelked az oltórra ráborul

Egl sú@g a1 égbll lqzáll az (Ir-

Oldhatsz vag köthetsz,

Erőd isteni, melytől ftltnak a pokol szörnyei,
De papi lelked tenger stilyt emel,

És csak Isten erejével bírja el-"

,JUGll\| \lF,L]M' l1l ()NL]S Níl
S(L\\1I] EST
.;L^l Ll.]\,I,]

Fné
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Gsengele töfténeti
kronolögiőia I1r.

1880

Februiár hónap végén a csengelei foldtertiletbő' 1344 katasztrális
holdat 33 jelentkező részére 25 évre, árverés útjan bérbe adnak.

Csengele 1akossága In7 ro.

1881

Áprilisban a szeged városi gazdaszékjavasolja, hogy a korábban 10

éwe bérbeadott foldeket 3 éwe adják ki újra. Ezzel összhangba
hozzlk a 30 éves bérfoldek lejínatiidejével (1884. szeptember vége).

Az év folyaman 31 újszülöttet visznek Csengeléről Kistelekre keresz-
telni.

1887

If. Kordás Mihál}mak 3 régi és 2 új tanyájavan Csengelén.
Kordás Ferenc a csengelei kapitany.

1890

Csengele lakossága l$6 ro.

1891

Október hónap kozepén Reizner Járros ásatásokba kezd, a Templom-
halmi dombnál.

Molnar Müaty
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Eboltás ffi-
^{ ku§ák ezévi veszettség elleni védőoltására t997. június 24,én

{keddenJ kqul spr azj4!ábliak szerint:

08.30 Molnár P.-féIe tanyánál
09.00 Gémes S.-féle tanyánál
10.00 Áilatorvosi rendelőnél
10.30 Kelőpataki majornál
11.00 Honfoglalás majornál

Pótoltás 1997. június 28-án (szombaton) 7-8 óra között lesz az
állatorvosi rendelőnél. Az oltás díja 300 Ft.

a

Sú§-
'ű- Hg

P olg dra é delmi u ers ena en j ártunk
Apilisban ismét megrendezésre került a polgarvédelmi verseny.

A kisteleki körzeti versenyen, ahot két lelkes csapatunk szerepelt,

igen jó eredményt értünk eL Így tovább jutottrrnk a megyei döntőre,
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Kishomokra. A szép környezet rnég érdekesebbé, jobbá tette az első
helyért való ktizdelmet. Hat állomáson kellett megmutatni tudásun-
kat. A szoros küzdelem után egy finom ebéd várta a csapatokat.
Ekkor már mindannyian izgatottan vártuk az eredményhirdetéFt.

A 12 csapat ggy palyán sorakozott fel és ti,irelmetlenül vártuk az
eredményhirdetést. Elérkezett az idő. SÓrban mondták a csapatok
helyezését, Csengele a második lett. Az első helyezett csak egy
ponttal előzött meg benntinket.

Azért boldogan jöttiink haza, mert nagyon jó eredményt értiink ell

Hencz Teodóra és Süli Gabriella
(8. osztály)

A gyermekna?
Pár nappal ezelőtt a glerekek örömére idén is megtartották a

glermelmapot.
Az idő is kegyes volt hozzánk, pedig borus reggelre ébredttink. A

vidám csapatok szívüket és erejüket adták a versenybe. Délelőtt az
akadályverseny és az üglességi verseny zajlott le, tele izgalmas

feladatokkal.
Szoros versenyben, de végül a mi csapahmk (2. és 7, osztály)

nyerte az ínycsiklandozó, hatalmas tortát. A többiek is kaptak
ajóndékot és csokit a Diákönkormónyzattól, Délben az ebéd készen
volt a szülők segítségével és a tortát is megettük Az iskolai büfé a
vásárló kedvű g7lerekek számára csokit és üdítőt szolgált ki.

Délután a kézilabda és a foci vette át a főszerepet. A baráti
csapatok kamolyan vették a játekot. Á 7 méteres dobás és 7 méteres
rugás gllőztesei is megkapták jutalmukat,

Ez a glermelcrtap volt talán a legjobb gyermelcrtap a mi kis
falunkban. "Mert mi glőztünk!"

Rácz Gabriella (7. osztály)
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Hir§,etésclt
I-adonatúj ]65/70X13 méretíi Good Year gumi Szamara felnivel
eladó. Kócsó István Csengele, Árpád u. 17. B3S6 083

Árpo, kukorica, búza, zab, rous veíőmag, köles kis és nagy tételben,
tovóbbú túpok és őrlemények kaphatók u csengelei vasútdllo-
mósnúl lévő Kisbetérő termény boltjdban (Kisíelek Tanya 312.).
Nyina 6-tól 18 óráig. Hétfő szünnap.

1000 miázsa kacsa trágya van eladó Doru Zalténaál a Csengele tanya
24. uámalatt. Rádió telefon: 06-301353 956.

A Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti ház eladó. Érdeklődni
lehet Varga Szabolcsnál a Csengele, Felszabadulás u. t2. sl.ám
alatt szombat délutánonként.

EIadó 65-11-es Zetor 700.000 Ft-ért. Erdeklődni Gémes AntaInúI a
Csengele tanya 13. szám alatt lehet.

Fotó szaküzlet Kkteleken, a posta mellett!
- Igazolvúnykép, gyermeksorol,at, ballagás, esküvő-lakodalom,
e gt é b re n dezvény e k felv étele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok, hépkeretek nagy
v álaszíékban kaphatók !
- Fény képezőgép javűás, szakíanácsadás.
- Filmkídolgozds 1 nap alatt!

Nacs a János né fény kép ész
Kisíelek, Kossuth u. 16.

rádióa06-60/488 324
8(este) 329 659
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Shelt gázcseretelep nyíIt a Csengele tanya 581. szám alatt, a
konzervgyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 óráig.

csáki Lá§zló

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesztésű HRF típusú
paprikafajta ezévi felvásárl ásábaz a szerződések, megállapodások kötését.
Erdekődni lehet az alábbi telefonokon:

(62) 386 l44 és (20) 246 844.

Táp-takarruíny kereskedésemet PB-gáz, íüzelőanyag és epítőanyag
(betongerendc, cserép, tégla, kőpor, cetlenl, mész, faanyag, sóder stb.)
úrusítússal bővítettem Előrendeles esetén néhúny napos haláfidővel
házhoz szúIlítom a megrendelt ünyagot Gyors kíszolgálás, keelvező
órak!
A nyitvatarlási rend: keddtőI péntekig 7-tű 16 óróig, szombalon 7-től
12 óróig.

Baranyi Józsefketeskedő Csengele, Arany J. u. 1.

Z386 024 rddió@06-60/480 678

Családi eseményelrre (akodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkódő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 2a.
szám alatt.'B386 0B2

Háúáji gépekhez való alkatrészek g,záLrtását (fogaskerék stb.) vállalom, PB-
gáz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb. ) állandóan kapható.

D énes B aléns vállalkozó
Csengele, Felszabadulas u. 3. E386 017

A Csengelei Polgarőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Cserrgelei Polgarőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás u.1l. Felelős szerkesztő: Molnar Mihály


