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Otajfúrá§ rrl1 §zídárrall
A csengelei Ánranám István a Rotary Fúrási Kft. villany-
szerelőjeként a Shell megbírásából most aT. arab világban
dolgozik Szíriai élményeiről faggattam.

Öthetenként váltjátok egymást. Neked most telt le az első öt
hét?
- Nem, ezmár a második volt. 5 hétig kint dolgozunk,ql hetgt pedig
itthon vagyunk. Legközelebb auguiztus l-jén megyek vissza,

Magyar vagy arab ételt esztek?
- Mivel a szakácsok arabok, így magyar kaját csak akkor eszünk, ha
hoz magával valaki otthonról. Ez szalámj vagy sonka lehet a nagy
meleg miatt, esetleg sütemény.
Nem lehet őket meggyőznio hogy kicsit magyarosítsák a főztöt?
- Az az igazság, hogy ott ők vannak töbtségben. A vezetés a
magyaroké, a segédrnunkát ők végzik. Övéké az egész konyha,
takarítrás és mosoda.
Hány fokvan ott kint árnyékban?
- Azt nern tudod mérni, mert nem találsz arnyékot, kinn kell dolgozni
a napon. Délelőtt 10 órakor már a 45-46 fokot veri.
Akkor a magyar kánikula hűvösnek számít?
- Ez is kánikula, csak ez trópus az ottanihoz képest, mert ott száraz a
levegő. Te is voltál már szavtában, ahol a száraz levegőben 70 fokot
is el lehet viselni.
Ott akkor nem is igen izzadtok?
- Izzaó azért mindeaki, de ezért isszuk a folyadékot. Adnak ásvany-

vaet, áwínyi sókkal, Meg van a jó magyar gyógyszer, a Centrum
tabletta, amiben minden vitamin és ásvrány benne van.

Vannak szélsősóges iszlám országo§ ahol tiltják az alkohol
foryasztását. Szíria nem tartozik hozzájuk?
- Csak a táborban nem lehet szeszt fogyasztani, mert azlezárt terület.
Nem is lenne jó, mert ha meginnal akarmilyen italt, feldobnád a
talpad A szesz felnyomná a vérnyomásod, és ez ebben a hőségben
végzetes lenne.
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A olajfurás helye nyíllal jeldlve

Sör sincs?
- Semmi. Van kávé, tea, üdítő, Minden étkezéshez adnak pudingot.
Öt hétig vagytok kint. Ezt az időt végidolgozzátok?
- Mindennap dolgozunk, nincs szabadnap közben. Napi 12 órát
dol_sozunk. A váltás éjfelkor és délben van. A nappali műszak azé*
;obb. mert azért éjszaka lehet nyugodtan aludni. Nappal csak
c sászkálnak, dolgozik a takaríZő személyzet.
_{kkor a szabadidő eltöltésével nincs sok gond?
- \incs. Vannak nagy parabola antennák, de éa még egyszef sem
rudtam élvezni. Varr mindenfele adás, be tudjak hozni a Duna tévét
s. De nem igazán van rá idő. A finökök reggel hattól este hatig
dolgomak, inkább ők fudják ezt kihasmálni.
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Lakott területtől mennyire vagytok?
- Jelenleg 70 lan-re vagyunk Dek ez-Zor-tól. Mire visszamegyiink,
valószínűleg a torony még messzebb koltozik, közelebb Irakhoz.
Szíriában is van többnejűség?
- Egy jó van az iszlátm vallásban, amit e§smerek, azaz, hogy egy 30
éves ferfinek - ha van anyagi fedezete -, négy felesége lehet. De ba az
első feleségnek nem tetszik a következő asszony, akkor lakást kell
bérelni a második, vagy harmadik asszor5mak. Van olyaa család, ahol
45 gyermek van. Viszont ha valaki meg akar nősülni, tekintélyes
pénzének kell lenni, mert meg kell szeremi a lakást, be kell
bútoromi, plusz kb. l0 ezer amerikai dollarnak megfelelő szír fontot
kell leperkálni az apósnak hozományként. Ezért jarnak a szír fiúk
komákkal, mert nincs pénzük a menyasszonyra. A falusi lanyok még
drágábbak, 15 ezerbe is kerülnek, mert azok dolgozaak is.

Mikor akarsz áttérni az iszlámra?
- Hát én már áqé49m olyan vonatkozásba:r, hogy egyet tartok, és a
másikhoz nem járul l1,ozzá M asszony. Anyagilag nem
engedhetem meg másik feleség tartását,

Lakott területen merre iártál?
- Amin kereszttilrnenttink. Megnéztíik egész Damaszkuszt busszal.
Hatalmas nagy város. Van neki egy óvarosi tésze, annak a szélén van
a szállónk. Ez akeres,ztény rész. Szemben van a muzulmán negyed.
Ott éjjel-nappal nyitva van minden. Olyan déligyiimölcsöket is
árulnak, amiket mi nem is ismerünk. A tisztaságra nemigen ügyelnek.
Vannak olyan helyek, ahova bemenve nemigen kívrin az ember
semmit sem fogyasztani. A takarítást nagyrészt a szél kartars végzi.
Ha eliitnek egy kutyát, vagy akármilyen állat megdöglik, az addig ott
marad, míg fel nem szikkad, el nem fujja a szél. Egy a legszebb,
legcsodálatosabb, a temetőjük . Ha gazdag volt valaki, akkor sok tégla
van egymásra rakva. Ha meg szegény volt, akkor pedig két-hiárom
kőrakás és egy a tetején, és ez a sír. A sivatagi részen lévő falukban
ugyanúgy élnek, mlrnt 2 ezer élrrel eze|őtt. Annyi a különbség, hogy
most műanyag hordókban hordjak a vnet. Ugyanúgy szamtírháton
közlekednek. kőkatlanban sütik a lepényt, az ottani "kenyeiéC|A7
arabok jóval vékonyabb testalkatuak, mint mi. A telepen a
magyarok míg ketten kulcsoznak, althoz az arabokból négy íb kell.
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}tutattál e5r térképet, melyen rengeteg műemlék van feltün-
tet!,e. Szíria a római birodalom része volt?
- \em csak a rómainak. Mrir előtte is az asszir birodalomnak volt a
resze. A tengerparti részen pedig a foniciaiak voliak. Amikor az
asszlr birodaiom hanyatlani kezdett, akkor kerültek uralomra a
rómaiak. majd a rómaiakat felváltottak az arabok. Palmyrában pl. ak-
kora épületromok vannak, mint a rórnai vagy görög romvarosokban.
}Ii§,en népcsoportok vannak Szíriában?
- .{z arabok mellett vannak az asszírek, akik nagyon tartjáú< magukat.
\íás a profiljuk, zömökebb felépítésúek. mint az arabok. Arabok
azok is, csak rnások. Meg vannak kurdok, akik másodrendű állam-
polgarok. Nem kaphatnak útlevelet,hiába születtek ott.

Damaszkuszban együtt van an iszlám ós keresztény vallás. Meg-
férnek erymás mellett?
- Semmi gondjuk sincs a keresztényekkel. Őt^ art mondják, rnajdnem
u5-anaz az ősvallásuk. Egyedül a zsidókat nem szeretik, lehet, hogy
van is egy kis igazságuk. Ha a történelmet nézziúk, tgazat kell nekik
adnom, mert soha nem volt Inael, Ez egy mesterséges állam. Előtte
csak Palesztina volt, még előtte volt a hét törzs, ha egészen visszá-

me5viiLrrk a történelemben. Volt a zsidó törzs, a palesztin, meg mit
rudom én milyen ágazatok. Azok szétszéledtek, önálló államot
alapitottak. A zsidóknak sohasem volt onálló államuk, azok mindig
kisebbségben voltak. Voltak egy ideig az egyiptomiak felügyelete
alatt, voltak az asszírok alatt. Ez egy mesterséges állam. Nem a

terrorizmusnak adok igazat, csak végül is a saját bazájttkat akaíJak.
Ennek az országnak nagy része lakatlan?
- Nagy része sivatag. A tengerparti része fejlett neki. Próbálnak me-
zőgazdasági szövetkezet formájában öntözéses gazdálkodást
folytatni. Nagy bevásárló, felvásarló központok vannak. A gabona-
tíiblák is csatornázottak. Évente kétszer aratnak. Gazdag a termós
ú5, gyapotb§l, mint gabonafelékbő1.
A magyarokat általában aL árak érdeklik..
- Nézd, aki itt dolgozik kint, annak több a pétze, mint a turistának.
Egy szép ruhát - ferfi oltonyte gondolva -, 100 dolla:nak rnegfelelő
ósszegért rneg lehet venni. Az arany az olcső, 12 dollár egy graínm
21 karátosban. Nem csak aranyból áll a vtlág. Aruhaneműknem
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drágak, Egy farmer 11-12 dollar. Nálunk 5000 Ft körül va4 ott

2000-ből meg lehet venni. Az élelmiszer is olcsó. Jó kávéjuk van. Az
instant kávéjuk sokkal zamatosabb, mint a miénk. Az italfeleségek is

olcsók. Van nekik az Arak nevű rániz;pálinkájuk, amj a görög Ouzo-
hoz hasonló, csak sokkal finornabb. Atszámiwa 350 Ft körül van egy

liter.
Mondtad, hogy farmereket is árulnak Ar arabok is hordják
ezeket?
- Darnaszkuszban ugyanúgy járnak, mint Budapesten vagy Szegeden-

A hithű muszlimok hossá pendely hordanak, ami a hálóinghez
hasonlítható.
A táborban arabokkal vagytok "ö§§zezárrya". Kezded már
tanulni a nyelvüket?
- Van mar egy szőtísram, mit hogyan kell mondani. Megvan az arab

írás ábécéje is.
Kezded már pedzegetni az arab írást?
- Hogyne, mar le fudom Írni a nevemet' 

f \of); 1 'j 
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Erdekesség a nyelvtikben, hogy a magálrhangzőkat nem írják, csak a
mássalhangzőkat. Hasonló a szerbhez, hogy !-5 mássallanqzót ejt ki
egymás utan.
Végezetül: hogyan mondják arabul, hogy viszontlátásra?
- Mászálámi.

Gr -ly)

Polgórömqp volt Puszüomérgesen

Július első szombatján rendeáék meg az I. Pusztamérgesi Pol-
garőrnapot. Az ottani szervezet ez év áprilisában alakult, ,gy nagy
volt benntik a tenniakarás.

Csengelét kozel 70 fbs csapat képviselte. A foci és özési
vetélkedőbe neveztíink be, csekély sikerrel. Viszont a gyermekrajz
versenyben Csaki Orsolya és Kelemen Kata paros megsZertzte az
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Az első helyezett rajzolók anyukáikka,l
(fotó: Molnár Mihály)

első helyet. csaki Maftin legfiatalabb versenyzőként különdíjas lett.

A délelőtt folyarnánr űzoltási és rendőrségi bemutatókat láthattunk.

A repülés szerehnesei sárkanyrepülőn repkedhettek. A polgarőrség

tag;ai és azok bozzáúartozói között kisorsoltunk egy ilyen utat.

Négyen is lemondtak a lehetőségről, mire Csáki Lajosné Idavál7alta a

fellegekben járást. Hősiesen ál7ta a megpróbáltatásokat és moso_

§,ogva ért fojdet. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy az alkalmi
repülőtérkérrt hasmált legelő mindkét végén nyarfasor volt. Ha nem

sikerült volna időben felemelni a gépet, akkor a sárkányozók a nyarfa

tetején landoltak volna,
Összességében a nap jól telt el, sokunknak sikerült újra leégnie - a

naptól,
Molnar Mihály



-240-

Ez.eket írtúk Csengelérű 30 éve:

§zaporsűk a gabsna a raftárakban
Gsengelén heíelezték az araíágl

Immár hagyomány, hogy a szegedi járásban a tsz-ek versenyében
mindig a csengeleiek az elsők az aratás befejezésében. Elsőségüket az
idén is megőriáék. Tisóczki Mihály, a csengelei községi tanács vb
titkéra csütörtökön telefonon jelentette, hogy a triticalenak, a homok
új kalaszosának kivételével Csengele egész területén befejezték az
idei aratást. A falu tsz-eiben több mint 2 ezer 200 kataszteri hold
rozsot, arpát és binát arattak le az utóbbi hetekben. A triticale
koztudomasúan később érik be, s ezért ennek aratását még csak
mostanában kezdhették meg.

A Vadgerlés Tsz gazdái az iden szegre akasztották a kis kaszilkat
és saját kombájnjukkal arattak. A szovjet gép nagyszerűen vasgázott
a Laza homokon is. A Honfoglalás es az Arartykalász tsz-ekben
azonban az össztermés 60 szár;alékát az idén is kézikaszéú< araltőkle.

t1
(A Délmagllarország I967. julius ]4-i számában megjelent cikk

részlete)

Tiitical e és iszetngzetvezés

A homok "űj bűzájénak", a triticalenak gyorsan szaporodnak a
hívei a szegedi jarasban. Tavaly a csengelei Vadgerlés Tsz mindössze
15 holdon bizonyította az űj növény életrevalóságát a hornokon, s

idén a jarásban mrár 400 holdon aratnak tritcalet a szövetkezeti
gazdít<. A tsz-ek többsége csupfur 10-20 holdonvasgántatjaidéna
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trrtrcalet. a kezdeményező csengelei gazdaság egymaga 190 holdon
termeh a jől fizető gabonából. A fbagronómus bizakodó, több mint
tü mázsás átlagterméssel számol.

Íme, u képlet

Mit jelent a triticale a szegedi járás homoki gabonatermesztésében?

- korai, s talán megalapozatlan lenne elhamarkodott itéletet mondani.
Annyi bizonyos: csupán önköltségét (legjobb esetben) visszafizető
rozstermés helyett holdanként 6-7 mazsás többlethozamot fizet
Csengelén a tritcale. S raadásul jobb keményitő és fehérjetartalom-
mal. Több szakember a hornoki gazdriLlkodris íizemszervezési
gondjainak megoldásában kulcsszerepet tulajdonít az új gabonanak.

A csengelei Vadgerlés Tsz fiíagronómu§a, Farkas Cs. Lajcs koz-
gazdas.ígi számításokra, termelési eredményekre alapozza vélemé-
nl,ét, amikor azt éúhtja. a triticaleban megtaláltnak vé§ a homoki
jövedelmező gazdálkodás egyik fií (eddig hianyzott) láncszemét.
Hiszen amennyiben rozs helyett triticalet vetnek, megoldódik az
abraktakarmány-termesztés gondja, A felujított rétlegelőkön pedig
elegendő szálas, illetve zöldtakarmányt gyűjthetrek be az íűatá§o-
mány számára. S a következtetésben egy lépés a kiindulópont,. az
allatállomiiny biaosítja a szervestrágya szükségletet, a szerves
anyagokban szegény homoki területen.

B ős ég es abr aktakarmúny

A Vadgerlés Tsz 1414 holdon gazdálkodlk, évente 30 ezer mázsa
lstáilófiágya kellene, hogy három évenként ttágyázhassanak. Ennek
előáütásához azonban 330 darab számosállatot kell tartaniuk,
jelenleg azonban mindössze 110 van. Az említett létszém meghá-
romszorozódásrának egyetlen akadályg az, hagy nincs pénzük, amivel
korszení tehenészetet létesítsenek. Es hitelt se kapnak erre, hiszen
meggyökerezett az a vélemény a szakemberekben, hogy hornokon
lehetetlen állattenyésztést folytatni. Eddig ugyanis szinte megoldha-
tatlannak látszott a szükséges abrak- és száIastakatmány
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megteremtése. Az említett 330 számosállatnak évente 28 vagon
abraktakarmirlya van szüksége. A jobb fehérje és keményítő
tartalmú triticaleból azanban elegeadő 24-26 vagon. A sziikséges
mennyiséget tehít220 holdon megtermelheti a Vadgerlés Tsz.

Eddig óvente átlag 70a-800 holdon termesztettek rozsot, ami
csupán az állami értékesítésre előiranyzott és a helyr szükségletre
szánt mennyiséget hozta meg. Triticaleból ugyanakkora területen
nemcsak a kenyérgabonát, de az abra]<takarmanyt is megtermelheti a
gazdaság.

Illatos, dús rét

A homoki gazdaságok másik nagy gondja a szálastakarmriny
biztosítása. A Vadgerlés Tsz több sziáz holdas ősgyepjén ér,tizedeken
át arg nOtt annyi fii, hogy érdemes legyen lekaszálni. Inkább
legelteuék. Par éve a Dél-alfoldi NIezőgazdasági Kísérleti Intézet
tudományos munkatiirsainak szakszerű kényitilsával l00 hold
ősgyepet kiváló, illatos és tápdús fiifajtakkal újjátelepítettek.

Ezet a területen idén holdanként 16 mázsa első kaszálású szénát
gytijtöttek be. Jovő évben újabb 100 holdat telepít i4á a Vadgerlós
Tsz. melyen szakaszos legeltetést honosít lneg. A újjászületett
legelőkön évente 25-30 mánsa kiváló szénát és sarjút kaszálhatnak,
mely elegendő a tervezeff á§atlétszám (330 számosállat) takarmá-
nyozásához. A szantóterületen néhárry hold zöldtakarmanY vetnek,
hogy esős napok után közvetlenül ne jarjak le a legelőt az ál7atok.

"Rangot" érdemel

Nos, a triticaleval és a rét-legelő új|átelepítésével megoldottnak
Iátsztk a bq]4q\i gazdaságok nagy iizemszervezési gondja. (Ezen
kívül gyümölcs-, szőlőtelepítésekből, dinnyéből, dohanyból, esetleg
fiíszerpaprikából pénzel a gazdaközösség.) A triticale meghono-
sodása utá"n aa kell "kiverekednie" a homoki gazdaságnak, hogy az
illetékes tanácsi forumokon, vagy minisztériumokban fogadjr{k el
kenyérgabonárrak a homok tj"btzáját". Hiszen a szegedi molnárok,
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sutőipan szakemberek szakvéleménye is bizonyítja, hogy az új
gabonábol értékesebb kenyeret lehet sütni, mint rozsból.

\{ig a triticale nem nyeri el a kenyérgabona rangot, addig a
homoki tsz-ek nagy területeket pocsékolnak el harom-négy mánsával
fizetö rozstáblákra. A gazdaközösség és az állam egyarant jól jénna az
újfalta gabona rarrgj árrak elismerésével.

(\íeglelent a Delmaglararszág I967, julius 27-i számában)

"korrekt szándékaink vannak
a termelőkkel"

Több mínt eg1l éwel ezelőtt avatták fel a Yetter Kft csengelei
hűtőhózáí A cég megbízott magyarorsl,ógi ügllvezetőjét, Bánfr
Pétert kérdeűem a jelenükről és a jövőjükrőI

A cégetek korlátolt felelősségű társaság. Kik a tulajdonosok?
- Négy tulajdonos van. Ezek 100 %-ban német áLllampolgarok, illetve
egy kanadai állampolgár is van koztr'ik, de az is Németországból
vándorolt ki
Több mint 1 éwel enelőtt avatták fel a h.űtőházat. csak az idén
kezdték meg a kihasználását?
- Ez így rgaz. Ennek több oka is volt. Egyrészt a saját termelésű
spárga, szt7va és meggy ültetvényünk nyilvárr csak később fordul
temőre, másrészrő| az előkészítési munkakban naw csúszások
voltak a tavalyi évben. Azbatos, hogy maról holnapra megtererrrteni
mindennek a feltételeit igen nehéz. Szandék lett volna tavaly is
nagyobb exportr4 őleg paprikából, de nem voltak meg a feltételei.
Mikor kezdődik meg a spárga betakadtása?
- A sparga betakarítása általában - ha normális időjárás van - úgy
április 10-tő1 kezdődik ós június közepéig taít. Az idei év rácáfolt
erre, de jövőre, ha az időjáras engedi, akkor fogiuk kezdeni.
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Az idén már befejeutéteH!
- Persze, az első hat hektaros területtink betakarításra került. Elég jó,

pozitív eredménnyel tudtunk zárni.
A tsz-től megvett munl*ásszállót jelentősen kibővítettótek kik
fognak benne lakni?
- Természetesen munkások fognak benne lakai a spárgaszezonban.

Alapvetően a spárga borzautőan munkaigényes kultura. Ez azt jelen_

ti, hogy jövőre is kb. 150 fot kivanunk foglalkoztatni. A kornyékről
elég nehémek látszik ennyi embert alkalrnazni, ezért volt sziikség a
qzállásla, hogy barhonnan lehessen munkast hozni.
Annak idején a tsz drágán adta volna a víntárouőt, ez,ért

csináltatok magatoknak újat. A szövetkezet felbomlása után a

régire nincs szükségetek?
- Hogy annak idejón mi volt M oka, hogy nem vásrlroltuk meg, sok
mindent nern tudok mondani. Alapvetően nagy avalószínűsége, hogy
személyi akadalyok gátÓltak meg. Amikor ezek elharultak,
lehetőséget láttunk a viztároző megvásarlásara. Harorn vatározőt
építetttink, de a negyedikre is sziikségtink van. Intenzív kulturáva1

foglalkozunk, ezek a növények nagy vaigényűek. A tsz viztározóját
még a felszámolás előtt vásároltuk meg.

Most a fő profilotok a hegyes végű paprika. Honnan szenitek
be?
- A HRF típusú paprikát vásároljuk, csak kizarólag ezt. Emek van
Vetter úrék által jó égisze Németországban. Ez egy jól bevezetett, jól
eladható paprika. Ezt nem igazén tudjak még a nyugati országok
termelrri, bár van már a spanyoloknak és hollandoknak is ilyen
fajtájuk. A termelőktól szerezziik be egy részét, A téli időszakban a

munkatársaim azza| foglalkoztak, hogy körbejaftén< a környéken a
foüásokat. Megpróbáltak velük megallapodásra jutni, hogy ide szés]ltt-

sák be. Ez nagy részben sikerült is. Több nagyobb, 10-14 hektáros
kertészettel allunk kapcsolatban és onnan is nagy mennyiségű ar*t
szerzünk be,
Mi alapján áttapítjátok meg a paprika árát?
- Ez mindig úgy történik, hogy odakint Németországban eladjét< az
íruhénilancoknak apaprtkát. Miutan megvan a rendelés - 10-20-30
kamionnyi eladás történik meg egyszeíTe -, akkor az eladási arból
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törtéLik meg a költségek és természetesen a nyereség levonása.
alakul ki a paprika ara.
Akkor a magyar piaci ártól fiiggetlen a ti áratok?
- Valamfuen szintón akalmazkodunk hozzá, de fiiggetlen. Es ezt az
arat- amíg a kamionok nincsenek feitölwe, tudjuk is tartani.
}lagasabb árat kap az, aki szenődikveletek?
- Igen, Most egyelőre nem szerzódések vannak, hanem megálla-
podasok. Ennek egyetlen cé§a, hogy a termelők is ismerjenek meg
minket és mi is isrnerjtik meg őket. Közösen tervezzűk a termelőkkel
a jovőt. Akkor tudunk nagy mennyiségű arut kibocsajtani Csengelé-
ről. ha tudjuk azt teívezni, hogy a termelők biztonsággal behozzák
tde az árujukat, mekkora mennyiséget és fudjuk, hogy 10-14 írapos
szedésekben mikor mennyi vérhatő. Akkor ezt előre tudorn ütemezni,
előre tudom kérni a karniont, és ennek következményeként sokkal
nagyobb arumerrnyiséget képesek lennénk exportra juttatni. De ez
már csak akkor megy, ha megbízható termelők tömkelege sorakozik
a Vetter Kft.-nél szerződést kötni. Azért volt az idén megállapodás,
hogy próbáljuk t<i egymást, ismerjük meg egymást, hogy tényleg
korrekt szandékaink vannak a termelőkkel.
Ha nem üzleti tito\ mennyiért tudjátok Németországban eladni
a paprilcít?
- Meg kell hogy mondjam, igazáből nem tudom. Nem is nagyon
szoktam vele foglalkozni.
Tavaly jártam Németországban, ott 4 márkáért láttam, Igau eu
kispiaci ár volt...
- Sokkal másabb a nagykereskedelmi ár, mint a kispiaci ár, ugyanúgy,
mrnt Magyarországon. Találgatni én is tudnék, de biaosat nem tudok
mondani, úgyhogy ebben a kérdésben nern igazán akarok nyilat-
komi. Vannak időszakok, vanrrak kamionok, amit pontosan tudok,
hogy mennyiért adunk el, de ez nem egy általános dolog.
Csúcs időszakban, mint péIdáut most, mennyi munkást foglal-
koztattok?
- Ol.van 35-40 iöt foglalkoáafunk jelen pillanatban.
_{kkor a spárga szezonban sokkal többen vannak..
- Persze. A sparga szezonban több lesz ezután is. De az is biztos,
hogy- a paprikában is többen fognak dolgozni. Még mindig tudniink

Igy
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munkást foglalkoztatrri, mert kint vannak az ültewényeink, amit
kapálni kell rövid időn belül.
Tehát lehet jelentkezni náIatok?
- Lehet, Munkásokat várunk. Hivatalosan foglalko*atjuk az embere-
ket.
Vlilyenek a dolgozók kereseti lehetősógsi?
- Rendkívül jól alakulnak. Minden munkát, amit lehet, teljesítmény
bérbe adurrk ki. Öyakorlatilag nem ritkaság, hogy naponta 250-300
Ft-os órabért is el tudnak érni a dolgozók.
í,n az adózás etőlqi pé4q?
- Ez az, amit kéáez kapnak.
Tavaly szilvafákat üttettetek Tervezitek-e még újabb növények
telepítését?
- Az idén tavasszal ültettiik a szilvafákat. Természetesen tervezztik a
további bővítését. Még az ősz folyaman lesz szintén szilva és meggy
telepítve.
Sok a pletyka arról, hogy Bencsik Ferenc gazdasági igazgató már
nem dolgozik a cégnéLlgan en?
- Ugy igaz, hogy aktívan nem dolgozik, már nem gazdasági igazgatő,
de a cégnek a foldügyeit ő irfiézl.
Vetter Editet ritlc{n lehet látni Csengelén...
- Azé*havonta egyszer-kétszer itthon van. De alapvetően rengeteget
kommunikálunk a távközlésen keresztiil, mert csak így tudjuk
megoldani a feladatokat. Ekkora volumenű beindulás nagyon sok
gonddal, bajjal jar. Gyakorlatilag napi másfel-két kamionos kiszere-
lést tudunk most produkalni. Ez azt jelenti, hogy mind felkilós
tálkába van kiszerelve. Ez nem' kis munka. El lehet képzelni
kamiononként l00 mázsa paprikát felkilós csomagolasban.
Az áru fuvarozását kikvégzik?
- Vannak sajat autóink is. Ezek nem jarnak ki Németországba, hanem
az áru begyrljtésére hasmráljuk. Az export iirut megbízásos kamionok
szállltjálk ki Németor szágba. S peditőr cé g ekkel van me g állap o dásunk.
Vannak olyan esetek, amikor Vetter urnak a saját kamionjai jönnek,
mert vannak azok is.

(-. -1v)
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A gazdaiegyző rovata

Csúesforp|alom
Az őstermelői igazolvanyok kiváltásanak alapvetően nillcs

hatándeje. Ez azt jelentheti, hogy a mezőgazdasági kistermelők,
illen,e aktk az agrárszférában termelnek, saját belátásuk szerint
döntenek arról, hogy mikor szerzikmeg az őstermelői státuszt.

Igen árr1 de 1997. jínius 30. napjával leJart a "tíirelmi tdő" az
adóvonzatokat illetően. Ez azt jelenti, hogy a felvásarlóknak
kötelezően 1e ke1l vonni a felvásárolt áruk ellenértékábólaz adóelő-
leget. Persze ez attól fiigg, hogy milyen termékről van sző, azaz
áüanenyésáésből vagy növénytermesztésből származik az áru. Az
állattenyésztésnél4 oÁ, a, utóbbinál 12 oÁ a kulcsa az adóelőlegnek.
Ezen rendelkezés alól mentesülnek, tehát nem vonatkozik azo|<ra,

akik őstermelői igazolvannyal rendelkeznek.
Térségünk agrárterme|islngk jellemző profilja azt !s jelqntheti,

hogy igen sok, sőt megkocká:rtatnám, a legtöbb agrártertnék a nyar
fo§,aman válik értékesíthetővé, ezért a határidőig célszení lett volrra,
xit szükséges az őstermelői okmany kiváltása.

Eddig az általam szám:[ottn4< 60 Yo-a váltottg Et az isarylványt.
Ez a számbizony még megítélésem szerint sem túl sok. Előbb-
utóbb ráébrednek a gazdik, hogy ezeket bizony érdemes beszerezni,
mert jelentős kedvezményekből zirjél< ki önmagukat.

Az eknúlt hetekben nagy volt a leterhelésem. Varrnak még e
rendeletekben is homályos pontok. Nem egyértelrnű és nemtisztáuott
al élett{rsak helye a családi őstermelői igazolványok vonatko-
zÁ§ban,

Összegezve, azok a termelők kapnak kéúlez több pénzt, akik
rendelkeznek igazolvánnyal és azt az áru értékesitéséhez bemutatják,
{jánlom valamennyi gazdatarsamnak, élen a lehetőséggel, mert
bel-ételeik elszámolásánál rendkívül kedvező ós optimális lehetőség
az őstermelői pozíció.

Clregus Siándorné
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Csengele töÉéneti
ltronológiőia Yl.

1910

Csengele lakossága 2204 ro (más forrás szeri*t 2298).

19t2

Elkészül a Kelőpataki, a Pántlika úti és a Vadgerlési iskola épülete.

19t7

Október l7-én hozott határozatával Szeged város közg$ílése új
szülésznői állást szervez Csengelére.

1919

Április 27-én megalakul a Foldmunkás Szövetség csengelei cso-
portja.

1920

Csengele lakossága 2516 ro.

1921

Augusztus |-től 1927. július végéig terjedő időre a varosi tanács
bérbe adja a csengelei IX. számú vadaszkerületet Vajda Manó
szegedi lakosnak.
Megalakul a Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület.
A varosi tanács elrendeli a csengelei orvoslak javítását.

Molnar Mihaly
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Iűürce§ a §ze§eüi lpari !trásáron

A július hónap elején megrendezett szegedi vásaron is képviseltette
magát Tót} Tibor csengelei kőfaragó-géplakatos. Számítógép vezér-
léni marógépére itt nagyobb volt az érdeklődés, mint a budapestin.
Áz 1,6 millós berendezésekre hat komoly ajánlatot kapott, köztíik
fafaragókét is. A vásár zsíirlje is elismeréssel nyilatkozott a teljesen
magyar konstrukcióról - de sajnos díjat nem kaphatott, mivel a
rersenybe nem nevezett be.

M. M.

A [[x" C§mN&flLfrI §Po&T§eP P&oG&&§Ád&
1997 . augu§ztu§ 10. (vasárnap)

07 45 Gytilekezés a csapatok részére
08. 1 5 Únnepélyes megnyitó
08.30 Első selejtező mérkőzés a labdarúgó Csengele Vrándorkupáért
09.00 Aszfalt rajzverseny gyerekeknek
10 00 Második selejtező mérkőzés
10 15 Kerékparos ügyességi verseny gyerekeknek
12.00 Autós ügyességi verseny
i4.30 ll-es rugó verseny
15.00 - 20.00 Lengőteke és kosarlabda dobó verseny
15 30 Labdarúgó mérkőzes aIII. helyért
l7.30 Karate bemutató
l8 30 Labdarúgó mérkőzés a Csengele Vandorkupáért
20. 30 Eredményhirdetések
21.00 Utcabal. Fellép Süli Istvan és zenekara, valamint egy vendég-

művész
22.00 Tombola sorsolás
23.00 Tűzíjá*ék
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Nyíldobó bajnoksúg

Csen§ele legyőnte Nerrr York,rrú
Július l2-én került sor a Béketelep (Szeged) és Csengele közötti

nyíldobó verseny otOdik fordulojára a csengelei Korona sörözőben.
Csengele a szokott összeállításban játszott: Csókasi Tibor, Dóczi

János, Fődi Zoltán Kopasz József és Vígh Attila. A bóketelepiek
most nélkülözték egyik legjobb jánékosukat, Szepesi Istvant. Az ő

csapatuk Balogh Józseíből, Fogas Zoltánból, Mészáros Lászlóból,
Papp Laszlóból és Sípos Lászlóból állt.

A játék most is legtöbb pont (high score) dobásira ment. Minden
versenyző taenkettőt dobhatott és az összesített eredmény számított.

Az első fordulóban a hetyiek igen gyengén kezdtek, majd a végére
sikeriilt fehárkőznnk Az eredmény 1060:950 lett Csengele javára.

A masodik körben jócskan elhúaak versenyzőink, több mint
féIezer pontot vertek rá a béketelepiekre (1260:729).

A következő forduló meghozta a vendégek első - és egyetlen -

győzeknét, 95 1 : 905 eredménnyel nyertek.

Az utolsó játékban fej fej mellett haladtak, de végül a helyiek
l098:9l2 aranyban meg§zereáék a döntő győzelmet.

Ezzel a nyíldobó vándorkupa végleg a csengeleieké lett, hiszen
egymiis után öt alkalommal győzedelmeskedtek. A két szervezó, Joó
Ildikó és Víghné Juhrisz Anett most már gondoskodhat újabb dij
beszerzéséről.

A vetélkedő végén a Korona söröző és a Joó kiskocsma női
válogatottja is megmérkőzött egymással. Csengele színeiben Víghné
Juhasz Anett és Vorös Tiborné versenyzett. Béketelepet Joó Ildikó és

Monica Voulkoudis (New York, USA) képviselte. Ok szintén
legtöbb pont dobásában versenyeztek. Az első fordulóban 754.694
aranyban Csengele győzöít. A második kOrben szoros volt ugyan a
meccq de 759:753 aranyban csak a hazai lanyok győztek. Az utolsó
megmérettetésnél ts744:682 aralryban a csengeleieké lett a diadal,

A tervek szerint a vetélkedőbe bekapcsolódik Szőreg is, így a
továbbiakban harom csapat fog versengeni egymással.

M. M.
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11ir b eté § e Ic

Fótia vagl műhely fűíésére alkalmas 6 clb radiátor elatló. Éreleklődni lehet
\otdk Jenőnél a Csengele íanya I47. szám alaít.

1997. augusztus 5-ig a virágboltom zirva lesz! Temetéssel kapcsolatos megren-

deleseket ez idő alatt is felveszek, - Hegedűs Attilané

\írndennemű §zemes termény tisztílását vállalom. Ezen kivül szivat§uk javitásá1

es felújítását, valamint terménysállító csigtrk késátését rövid hataridőre

r álla]om.
VargaMihály KistelekTanya 345.8 386 l9l.

"4,raíást, bátázást (kiskocka bálázóval) és száníást vállalunk. A Csengele tanya

564. szám alatt (a konzervgyár tttán balra lévő tanya) reggel 6aól 9,ig lehet

erdeklődni.
Csókási Tibor Csengele, Aran,- J. u. 5. 8 386 006

.irpa, kukorica, búza, zab, roz§ veíőmag, köIes kis és nagy téíelben, tovóbbá
tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasúíáIlomásnál léuő Kisbetéú
íermén7 boltjában (Kisíelek Tanya 312.).
Nyiívu 6-tóI 18 órúig. Hétío szünnap.

1000 mázsa kacsa trágya van eladó Dora Zol1ánnál a Csengele tanya 24. szám
alatt. Rádió telefon: 06-30/353 956.

A Csengele, Kossuth u. 12. szám alatti ház eladó. Érdeklődni lehet Varga
Szatlotcsnál a Csengele, Felszabadulás u. 12. szám alatt szombat délutá-
nonként.

Elatló 65-11-es Zeíor 70a.000 Ft-ért. EruIeklődni Gémes AníalnúI a Csengele
íanya 13. szám alaít lehet.

Foíó szaküzleí Kisteleken, a posta melletí!
- Igazolványkép, gyermehsolozü| ballugás, esküvő-Iakodalom, egyéb rcndezvé-
nyek felvéíele.
- Fényképezőgépek, ft,Imek, elemek, albumok, képkereíek nagy váIasüékbcn
kaphalók!
- Fényképezőgép javíttk, szaklanácsadás.
- Filmkidolgoak l nap alaít! Nacsa Júnosné fényképész

Kistelek, Kossuth u. 16.

rádióa06-60/488 324 8 (este) 329 659
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Shell gázcseretelep nyílt a Csengele tanya 581. szám alat| a

konzervgyárral szemben. Nyitva mindennap 8-tól20 őrőig,

csáki László

A csengelei Vetter Kft. megkezdte a fóliás termesáesű HRF típusú

paprikafajta felvásárlását. Erdekődni lehet az alábbi telefonokon.

(62) 386 I44 és {20) 246 844.

Táp-takarmány kereskedésemet PB-gúz, tüzelőanyag és építőanyag
(belongerenda, cserép, tégla, kőpor, cemenl, més6,, faanyag, sőder stb.)

úrusííással bővítettem Előrendelés esetén néhúny nopos halúridővel
hózhoz száIlűom a megrendelt anyagot. Gyors kkzolgólús, keúvező
fuak!
A nyinanrtósi rend: keddtőI péntekig 7-1ű 16 óráig, szombalon 7-1ű
12 órúig.

Baranyi Jóaef kereskedő Csengele, Arany J. u. 1,
lE386 024 rúdióa06-60/480 678

Családi eseményelcre (lakadalom; ballagás stb.) 220 Volugl működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20.

szám alatt. tB386 0B2

lJárúáji gépekhez valő a|katrészek ryártását (fogaskerék stb.) vállalom. PB-
gén szabváryos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan kapható.

Dénes B alázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulás u. 3. 8386 0l7

A Csengelei Polgarór Csoport támogatóinak

havonta kétszer megielerló iapla
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