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Áz iskolai ballagasról szótó cikkünk a 222. aldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)



11.)

,,Üres gz osztó[y,,,"
A tanítási év utolsó hetében, a hagyományokhoz híven több-

ször is búcsút vettek a nyolcadikos tanulók tanáraiktól, ditáktársa-

i7§ől, az iskolától és a falutól.
Csütörtökön szerenádozri indulfunk. A gyönyöní furulya-

szóval kí§ért ballagó dalokat meghatódva fogadtak mindazok,
akiknek szívből szóltak. Ezutrán jólesett a szépen feldíszített
tarrterernben a kedves tanrárok vendéglátása, majd a vidám szőra-
kozás, Az est fenypontja a Rego Boys együttes fellépése|. Igazán
büszke voltam, bar nem az én érdemem, hogy az osztiúyomnak saját

zenekara adta a zenét. A zenekar tagiai: Bagi Robi, Balérzs Zoh,
Rácz Csaba, Szabó Béci f;áradhatatlarrok voltak, így mindenki
táncolt, énekelt felejthetetlenné téve a búcsú elxi napját.

Pénteken a bolond ballagásra színes ruhákban, mókásan
indultak a gyerekek elbúcsúzni a falutól. Fokoáa a hangulatot, hogy
zenekarunk kísérte végig a falun a kis csapatot. Mindenütt szere-
tettel várták, fogadtak és vendégelték meg a gyerekeket. Köszönjtik
mindenkinek!

Szombaton a síró felhők közepette gyülekeáek a virágokkal
feldíszített iskolába a ballagók. Az előző napok vidámsígát felvál-
totta a meghatódottsag.

Pontosan 10 órakor megszólalt az iskola csengője és hatalmas
virágcsokrokkal elindultunk búcsút inteni kedves iskolránkban. Az
osztályokban, folyosón felcsendült a dal: "Mi búcsúzunk és elme-
gyiink, a mi időnk lejárt..." Szülők, testvérek, rokonok jöttek el,
hogy tanúi legyenek ennek a különlegesen bús és szép iinnepnek.
Az időjárás miatt az iinnepségre a fabehénbarr került sor. A bal-
lagó nyolcadikosok virágerdőben foglaltak helyet. Hagyományo-
san köszönetet mondtak a nyolcadikosok - Erdélyi Viktória és
Gémes Aranka - az iskola minden dolgozójanak, szüleiknek a nyolc
évért.

Nagyon nehéz feladat hrirult rám, elbúcsúzliaz osztálytól.
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\ehéz volt, mert uívernhez nőttek, hiányomi fognak. Nagyon jó,
összetartó közösség voltunk. Hiszem, hogy mindannyian gyönyöní
emlékként őílzr,iilr. majd az egyltt töltött négy évet. Erzéseimet
kedvenc versemmel tudtam igazán kifejezni, és ezekkel a sorokkal
indítottam útjukra a ballagókat:

"Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
Tűz, viz, ég és fold, s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!"

Ezen a szép napon a Csengelei Iskoláért emlékplakettet az
iskola igazgatőja adomrinyoáa azon gyerekeknek, felnőtteknek,
akik segítették, dolgoáak, tanultak az iskoláórt.

Heim Géza iskolai gazgatő az alábbi beszédet mondotta:

"]996-ban az Iskolavezetés elhatározta, hog,l a g,lermekek és

felnőttek teljesítményének elismerésére kitüntetést alapít. A
kittintetés neve : Csengelei Iskotóért emlélElalrett.

A végzős tanulók közül azoknak lehet odaítélni, akik a nyolc
tanulmányi év alatt kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el,
magatartásuk, szorgalmuk példamutató volt, dicsőséget hoztak
iskolánknak. A felnőttek esetében, akik sok éven keresztül legjobb
tudásukkol eg,lengették glermekeink fejlődését, vagl erkalcsi és
a ny a gi t ám o ga t á s s a l s e gít e t t é k i s ko l ánk munkaj át.

]999-beru a tanulók kózül a lúvetkezők részesültek kittin-
tetésben:

I. Erdélyi Viktória: nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi
eredményt ért el. Az iskola életében a diákkazasség szervezésében
kimagaslót nyújtott. Minden rendeményünkón szerepet vállalt.
Tanulmányi és sportversenyelren öregbítette iskolánk hírnevét.
Kérem, hog,l a kitüntetést vegle át!

2. Kuklis Mariann: tanulmányai során kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott. Magatartósa, szorgalma példamutató volt. Kedves
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egléniségével, szervező lulszségével sokat tett a jó osztálykózasség
ki al akításáért. Tanulmányi és sportvers enyeken di c ső s é get szerzett
iskolánlvtak Kérem, hogl a kitt;ntetését veg,le át!

3. Czombos Regina: 8 éven keresztül kiemelkedő tanulmányi
eredményt ért el, Szorgalma lujvetendő példa. Szolgálatkász, a
közösségért tevékenykedő tanuló. Kérem, kitt;ntetését vegle át!

Á nevelőtestület véleménye alapján a kisteleki OTP által
felajánlott legjobb tanulónak jóró pénzjutalmat szintén Czombos
Regina végzős diákunk lrapta. Felkerem Kovács Katalint, hogl a
díjat adja át!

Á felnőttek kazul:
4. Fejes Sándor tanár: Isknlánkban a rajz és a német

tantórglakban irányítja a tanulók kezét és eszét. Színes rajzaival,
dekorációival gazdagította iskolánk rendeményeit. Alkotásaival
otthonossá tette iskolánkat. Áz iskolagaléria emeli az intézmény
színvonalát. Kö szönj ük Sanyi bácsi !

5. Franczia Jenőné községünk megbízott jeglzője: Szívén
viseli a csengelei ohatást, a csengelei közintézmények helyzetét.
Ügles-bajos dolgainkkal bármikor fordulhattunk hozzá. Jó
szándékával, tapasztalatával, tudásával segített eligazadni a
g,talrran változó törvényrengeteg erdejében. Köszönjük, és
reméljük, hogl a jóvőben is falytatja ezirányú tevékttységét.
Kérem, hogl a kitiintetését vegle át.

Végezetü,l, de nem utolsósorban a szülői munkakózésségi
tagakat is szeretnénk elbúcs{tnafui, megk)sn)tue az intézrttényt 8
évig segítő tevélrcnysegUket. Felltllrerl Czombos Jánasnét, Csányi
Ferencnét és Bagi Pálnét, hog,l búcsú*jándékukat veglék át.

A műsor utián visszaballagtunka tanterembe, és azőta valóban

"Üres az osúály, elindult belőle
a dalos ajkú sok vidám diák.
Az egyatt töltött szép órák emléke,
Szívünkben é1 még sok-sok éven át!"

Heim Gézwté
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Tűznédelem a betakarításkor
l I. rész

Rövidesen megkezdődik az aratds, & suíIastermények beta-
karítása A tűzvédelmí szabályok betartása naglmértékben
csökkentheti a tűzesetek suíruít és az ezzel jdró kórok mértékéí
Ttíj ékoztatás ul összefoglaltuk a fontosabb előírúsokat.

A tarló- és növényi hulladékégetés szabólyai

A tarlóégetés alkalomszerő tőrveszélyes tevékenység.

A tervbe vett tarlóégetés helyét, időpontját és terjedelmét a
megkezdés előtt legalább 24 őÉval az ilietékes hivatásos önkor-
ményzatí ttizoltó sígnak be kell jelenteni.

A tarlóégetést a learatott gabonatáblakon úgy kell végrehaj-
tani, hogy a űzterjedés iranyába a hasznosvad elmenektilhessen. A
tarlónak minden oldalon egyidőben történő felgyujtása tilos. Az
égetéshez csak a tarlómaradviinyok haszrrálhatók fel. A szalmát
elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót
égetni tilos.

Kukoricatarló égetésénél, az előző bekezdésben foglaltakat kell
értelemszerűen alkalmazni.

A cséplési hulladékot, így a pillangósvirágú magvak hulla-
dékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a további-
akban: növényi hulladékot), a hernyófeszkeket és az arankafoltokat
- megfelelő trizvédelrni óvórendszabályok betartásával - csak a
helyszínen szabad elégetni.

Tarló- vagy növényi hulladékégetés csak űgy végezhető, hogy
az a környezetéte frjlz- és robbanásveszelyt ne jelentsen. Ennek
érdekében:

a) a tarló! illetve az étintett szakaszokat az égetés megkez-
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dése előtt legalább 3 m szélességben körül kell szántanl" és az adott
területen az apróvadban okoáató kárek elkerülése érdekében
vadriaszüíst kell végrehajtani. A frsorok, facsoportok védeknére
a helyi adottságoknak megfelelően, de legalább 66 m.es védősávot
kel} szántással biáosítani;

b) a tarlóégetést 30 hektárnál nagyobb területen szakaszosan
kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik
szakasz felé geté séh ez ha zzáfo gn|'

c) a tarlóégetés időtartarrÉta űzalásra alkalmas kéziszer-
szárnmal ellátott, megfelelő letszáffiru, kioktatott személy jelenletéről
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyvínen kell
tartani;

d) a tarlo- vagy a növénl hulladekegetés cé§átszolgáló tiizet
őrizetlenii] hagyni tilos és veszély esetén vagy ha a tíjz*e már
sziikseg nincs, aá azomal d kell oltani,

.d tarló- vagy növényi hulladekegetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni és parazslást, izzás+ - vízzel,
fiildtakarással, kéÁszerszámokkal, stb. - meg kell sziintetni.

A mezőgazdusógi erő- és munkagépek

A kalászos termény betakarítási, kazalozésy szalma-összehú-
zási és bálazási munkáiban csak a tűzvédelrni követelményeknek
megfelelő, legalább egy 13A és 89B vizsg{álati egyseg§íz oltásara
alkalmas űzoltő késztilékkel is ellátott eró*és munkagép, valamint
egyéb jármű vehet résá, amelynek tűzvédelrni fdrülvizsgátaát az
üzerneltető a betakarítást nregebzően elvógeáe, ésezt igazol1a. Az
igazalás egy pétdrányát az erő- és munkagépen el kell helyezri.

Az ilzemelő erő- vagy mrrnkagép kezekije srrikseg szerint, de
legalább naponta egyszer a kipufogóvezeték és a szikratörő műszaki
állapotát felülvizsgáni és a rarakodott éghető anyagtól sziikség
szerint megtisáítani köteles.

A tartalék üzem- és kenőanyagot az ető- és munkagéptől, a
kazaltól és gabonatáblától legalább 2a m távolsagra kell elhelyezni
éghető hultadéktól, növényzett6l mentes terü}eten.
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Eró- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartris, javítás,
amely nyilt láng használatával jfu, vagy tizemanyag elfolyásaval
járhat, gabonatáblán, szétí}n és rostnövénytaroló területén nem
r égezhető.

Munkasziinet idejére az atatő-, cseplőgépet, az erőgépet és az
egl-éb munkagépet a li{bon álló kalászos terménylől, a tarlótól,
továbbá a kazalól legalább 15 m üívolságra kell elhelyezni, éghető
hulladéktól, növényzettól mentes területen. Ha a tarlőtől ez a
uívolsag nem biztosítható, akkor 3 m védőszánáson kívül kel1 az
arató-; cseplő-; erő- és egyéb munkagépet elhelyezni.

Az araó- és cseplőgépet hajlékony firldelő vezetékkel,
akkumulátorat pedig legaább nehezen éghető, villamosságot nem
vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.

Az ető-, munka-, aratő- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés
közben nern hagyhatj*e1; egyéb munkát nem végeáet,

A szalmaösszehúzást és a kazaloÁst végző erőgép az össze-
húzott sza7máÉ. és a kazlat cmk olyan távolságra közelitheti meg,
hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető csöve gyujtási
veszélyt ne jelentsen.

A szalmaösszehúzásban és a kazalozásbart résávevő erőgépet
a ráhullot| szalmátől, szénéúől slb- rendszeresen meg kelltisáítani.

Az összehúzott szalma a}aptenilete nem haladhatjb meg az
1000 négyzetmétert. 

l

Képvisetői iroda Kisteleken
Vincze Laszlő országgyűlési képviselő (FKGP) irodát nyitott a

ki§kleki városhéua 5-ös szobájában, ahol minden pénteken 9-től12
óráig fo gadj a váde;súőit.

A csongrádi városhazán továbbra is működik a képviselői
iroda. Ott hétfrn és esütörtökön 14-től I7 őráig várja az állam-
polgarokat (telefon: 6314&2 777}.
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Lahodalom a Tóíh esaládban
Tóth Tibor vállalkozó a csengelei polgárőrség "öreg" szpon-

zora. A korjelzése azértfontos, hogl érzékeltessük, mennyire rohan
az idő felettiink. Á lánya, Tóth Renáta Kitti nemrégen wég kis csitri
lány volt, most pedig már a lakodalmán mulathattunk.

Június ]9-én volt a jeles nap, amikor a szegedi illetőségű
Tórók Gábornak órók hűséget fogadott. Áz esküvő utáni mulatsá-
gon 450 rokont. barátot, ismerőst táttak ventlégül. eiftal utan
tiízijátékban lehetett g,,ónyórlúdni. A Csáki zenekaus kitett
magáért, reggelig rophatták a táncot a farge lábúak.

Sok boldogságot az ifiú párnak!
M, M.

N

€

'*{f'.,;"l;F

=ft§*- (fotó: Nacsa Jánosné)
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Onkormányzati ülés
I999. június 22-én ülést tartott Csengele Kózség Képviselő-

testülete.
Első napirendi pontkánt Sónta Ferenc polgármester számolt

be a ket tilés kOzatt végzett munkaról, fontosabb eseményelcről.
Megemlékezett az Y. Csengelei Falunapalcról, mely az esős
időjárás ellenére is rendben zajlott le, nagt létszámú érdeklődővel,
Á testvérkózség delegációja is - a szoros programok ellenére - jól
érezte magát. A falu lakassága példásan készük fel az eseményre,
iglekezett mindenki rendbe tenni a lórnyezetét.

Sánta Ferenc szólt a kizbiztonságról is. Elmondta, hog
kezre lrerüli Bagi Zsolt glilkosa, és ezért köszönő leveJet kiildött a
Csongrád meglei rendőrfőkapitány úrnak. Javasolta, hogt kérel-
met terjesszen elő az önkormónyzat a rendőri létszárn nölelése
érdeWben. Á polgárőrök sokban segítették a gliíkns elfugását,
ezért tnunkájukért köszönet illeti őket. Ajánlotta a polgárőrség
Iétszámának emelését.

. A polgármester tájékoztatott arról, hogl a kt;zelmúltban 0z
ANTSZ ellenőrzést hajtott végre a szeméttelepen és kt;lr;nfele
hiányosságokat állapított meg, Kötelezte az ónkormúnyzatot, hogl
a meglévő szeméttelepet teryeztesse meg és a mai előírásolrrtak
megfelelően üzemeltesse. Sánta úr megkereste az illetékeseket, és
kózölíe, hogl a problémát már régebben felismerte és lépett is az
ügtben. 25 teíepttléssel kózósen regionólis szemétlerakó épül. A
meglévő szeméttelep hiányosságait - kerítés, talajvíz ellenőrzésére
szolgóló kutak, szemétíelep őr - pótolják, és utána egt ideiglenes
engedélyt kérnek. Bízik benne, hogl a szakhatóságok bölcsek
lesgtek, engedélyezik a műktátetést, ígl nem kell a lakosságnak
tiltott helyre szállítani a szemeíet.

Következő napirendi pontként Gregus Sándorné falugazdász
tartatt beszámalót a munlaájáról:

"A mezőgazdasági termeJők ügniteli tájékoztatására létre-
hozott munkalört 1995. évtől uégzem, most mégis csak az I999. év
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öt hónapjára terjedő feladatok ismertetését tartom fantosnck. Á téli
hónapakban naglon fontos a termelők tájékaztatása a jogszabályok
v áltozás ának me gi smer é s e mi att.

A Polgármesterí Hivatal részéről nagl segítséget jelen| hogl
a "GQzdatörum" megtartását többszöri alkalom esetében ls
rendezeít helyszín és berendezés igénybevételével tette lehetővé. A
mezőgazdasági kistermelők ezt igénybe is vették és a meghívott
előadók tájéknztaftisát mittden esetben érdeklődő kérdések sorozata
zárta.

Az agrártámogatások voltak a leglényegesebbek ű ,téli

tájékoztatások sorában. Ebben az éuben már a szabályzók
összetettebbek és mégis a soffileségre híyták fel a fig,lelmet. A
gazdáIkodóval meg kellett ismertetni, hogl az őstermelői igazol-
várly érvényesítésén tul, adóbevallás, regisztrálás, pályázatak
lehetőségei mellett íöldűlapú támogatas igettyelheű, de az
állatíartás esetében lehetőség van újabb igénybejelentő elhászí-
tésére. A gazda adminisztrációt felsoralni teljes kórűen itt nem
szülaéges, csak azt érákeltetni, hog,t kicsiny gazdaságnál is
felmerüI legalább 5-6-féle ügmenet. Mindezek mellett az előző
években megtarlulható üglek intézésében sem szerették meg az
iratok rendezését, adatlapok kitaltését, la;lanbr;ző dokumentóciók
bemutatását. Ebből lúvetkezik, hogl az 5-6-féle üglének elintézését
többszörósére kell aglfélfugadó órában átszámalni. Mindemellett
még az iiglek intézésének behatárolt ideig történő végezhetősege is
növeli a feszültséget és a megielenések szómát Már nincs idő és
lehetőség, hog,l fogadórában keraljón kimkésre a rylomtaívány
(esetenként 5-10 oldal terjedelemben), mert a mellékleteinek
ellenőrzése is időigényes.

Á fentieken túl megiegtzés csupán, hogl az azonos üglnek a
kezelése is több soron vóltozott ezen néhány hónap alatt, még
jogszabályok vonatl<ozásában is, de a végrehajtásban is.

Meglehetősen nehezen lehetett eleget tenni ez évben az
adminisztrációs elvárasolcrtak. Talán azsk tudták glorsan megol-
dani, akik végig figtelték és május végére ósszeállították, hogl a
gazdaságból mennyit alrarnak bemutatni és mit tudnak igazolni,
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Llmihez alakítva c tómogatási igényt elkeszítették és napjainkban az
{PEH-hez való ígényléshez eljutottak. Ez utóbbi szintén két
fordulós , mert egl összegben nem igényelhető a fóld támogatás,
íg,, ea júniusban és szeptemberben teheti meg a gazda.

Á felsoroltak csak érintik a fogadóórák feladatait, ami itt
tórténik, Mellette az átvett üg,lek továbbvitele az FM-nek, az
.4PEH-nek, a YPOP-nak, stb. Kalanbaző értekezletef képzések,
hel.vettesítések, és természetesen a helyszíni ellenőrzések és az igen
g,akori jelentések elkeszítése is része a munlrnkörnek. Ámi az
elfoglaltság mennyiségét illeti - és ha ezt I)a oÁ-nak tekintem -,

akkor I5-20 oÁ-ra tehető ezen belül a fogadónapok munkameny-
rn,isége.

TaIán e rövid bemutatás és a mellékelt adatok lehetővé teszik
a betekintést a feladatom bonyolultságára.

- Ostermelői igazolvány érvénye sítés
- Ostermelői igazolvány adatlap kiadása
- Uj őstermelői igazolvány laiszítése
- Uj őstermelői igazolvány kiadása
- Regisztrálási adatlap kircltése
- Földalapú támogatás igénylése
- Tehén támogatás igénylése
- Juh támogatás igénylése
- sertés intervenció
- Sertésfelvá,sárló hely ellenőrzése
- Húst forgalmazó boltok ellenőrzése
- Helyettesítés
- Hivatali üglek intézése
- Meghívott előadók száma

1 285
1 2B5

93
1 323
93ő
309
92
36
9ő

hetente
hetente
hetente
hetente

12
Három hónapon keresztül minden péntek délelőttjén I-},5

órás előadás, konzultációk a megjelentekkel a fogadónapokon.
Ezen túl egledi tájékoztatás ügtfélfugadáson. Termékbecslések és
egléb statisztikai adatok hetente. Fogadóórót szerdán délután és
péntek délelőtt tartok."

A falugazdász eg telefonvonalat kért a Polgármesteri Hiva-
raltól, Á polgármester ezt meg is ígérte, de közölte, ltogl azt az
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FVM-hivatalnak kell finanszíroznia. További óhaj volt egl irodista
alkalmazása, aki mindennap tudná a papírmunltíikat végezni. Sánta
Ferenc ettől nem zárkózott el, de dantés nem született.

Bitó József az FVM-hivatal képviselőjétől érdeklődte, hagl
miknr eg,lszerűsítik a termelők adminisztrációs munkáját, A válasz-
ban elhangzott, hogl ez nem várható, sőt még bonyolultabb lesz.

Kiss Nándor hozzászólásában jó ötletnek tartotta az irodista
alkalmazását, ígl csökkenne a sorban állás ideje.

Kormányos Sándor megieg,lezte, hog sokba kerül az üg,,ek
intézése. Legutóbb eg,, papírmunkájának elintézése 4a00 Ft-ba
került.

Az előterjesztések lrpretében az lcepviselő-testület jóváhaglta
az általános iskolások tankönyvvásárlási támogatását. A fizetendő
ár 30 %-át állja az ónkormányzat. Ezen a címen 329.800 Ft-ot
utalnak át. A helyi lakosú tanulók automatikusan megkapják, a
vidékielcnek ezt Mrvérryemi kell.

Egl fiatal hózaspár tanya vósárlásához Laa.a}a Ft kamat-
mentes kölcsönt kapott, melyet 5 év alatt kell majd visszaJizetniük
az önkormányzatnak.

Kiss Nándor laípviselő

@roci krónika

Vége a bainokságnak
1999.június 13. Ópuszta§zer - Csengele 2z4 (0z4)
Vezette: Durst, l50 néző.
Csengele: Bencsik, Ambrus, Tóth (Pataki 46.'), Szabó, Pipicz
(Kovács 60.'), Franczi4 Sejben, Heim (Berkes 80.'), Szanka, Túri,
Losonczi (Vígh 46.').
Csengelei gőluerzők: Szanka, Turi, Sejben, Szabó.
Szomszédvár rangadón magabiztos glőzelem született, mely alűr
nagtobb arányú is lehetett volna.
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1999.június 19. Csengele - Baktó §. C. 3:2 (2:1)
Vezette: Papp. 50 néző.
Csengele: Bencsik, Szabo (Kovács 60.'), Ambrus, Tóth, Losonczi
(Berkes 70.'), Vígh (Haraszti 82.'), Túri, Franczta (Pataki 65.'),
Sejben. Heim (lvlésáros 75.'), Szanka.
Csengelei góllövők: Vígh, Sejben, Heim.
Á korábban elmaradt mérkőzés utolsó forduló utáni lejátszása
biztos pyőzelmet hozott.

Krrn-Szabó Tibor

@@@
A csengelei focistak - mint máskor is - ünnepébesse tették a

bajnokság 7í!íá§t- Az idén a Fortuna presszó kerthelyisege adott
otthont a rendeménynek. Az időjfuas kisse hűvös volt, a hangulat
annáljobb.

Á gólkirály Szanka Tibor áneszi díját
(fotó: Molnár Mihály)
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Elsőként Heim Tamás csapatkapitány egy-egy szál virágot
adott a jelenlévó hölgyeknek, majd Krrn-Szabó Tibor elntik-edző
számolt be azeltelt éwől.

Elrnondta hogy 30 mérkőzésbőI20-at megnyert, 3-at elveszi
tett a csapatuk, 7 pedig döntetlenre sikeredett. A gólkülönbseg 80-
36 lett. Ez a teljesítmény 67 pontot hozott a focistráknak, és ezzel a
bajnoksag 2. belyén végeztek. Az egyesület végzett mar második
helyen, de nem így, hogy csak 3 vereseggel és ilyen nagy pontszám-
mal.

A csapat 28 játékosa közül 15 helyi (ide kötődik, vagy ide
nősült), 13 vidéki. Kiilön öröm, hogy a legsportszenibb csapat volt
a szenzottban a csengelei. Nem volt kiállításuk, és sarga lapért sem
kellett bijntetóst fizetni.

A gólkirály Szanka Tibor leíí28 góllal. Említésre méltó, hogy
a második helyezett Heim Tamás 12 alkalommal talált a hálóba és a
kapus Bencsik Attila is lőtt egyet. A legszorgalmasabb játékosnak
TőthZoltÁn bizonyult, a leg|obbnak pedig TtlriZaltan A citrom d{
most sem maradt el, Haraszti Zsolt "érdemelté" ki.

A beszámoló végén Kun-Szabó a s?ponzorokról emlékezett
meg, akik biáosították a sportolas feltételeit: Csengele Község Ön-
kormányzata, Vetter Kft., Kiskrrn-Konzerv Kft., Hrrngerit (Szentes),
Autó-Hórusz Kft. (Szeged), Csőd-Manager BT. (Szeged), Kataló-
gus BT. (Zsombó), LiNICIiEM Kft. (Kistelek), GÁZEPSZER-KER
Kft. (Kistelek), Lengyel János, r{, Lgngyel János, Korom Mihály,
Szabó Péter (Kistelek), Pipicz Zoltán, V/illi Dinsliihler (Német-
ország, Köln), Baranl Ildikó, Baranyi József Forgó Jenő, Csókási
Ferenc, Csókási Lászlő, Csókási Tibor, Csókási Zaltán, Dénes
Balázs, Novák Imréné, Tóth Tibor, Árvai Kálmán, Kuklis Andras.
Megköszönte a támogaásokat és ígérte, hogy jobb eredményekkel
fogiák meghálálni.

Az évzárő bankett a pörkOlt és a rétes elfogyasáásaval ért
véget.

Az éremosúó ünnepsegre késobb kerül sor.

Molnár Mihály
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|Afalugazúísz rovata

Haspno§ informáeiók
A 90-es évek nem kedveztek az amerikai fehér szövőlepke

elszaporodásának, de az 1998. évben a második nemzedék mar
heilenként jelentős kárt okozott. Az enyhe tél miatt a karosító jól
telelt, és a frnycsapda fogások alapjan az elso nemzedék egyed-
száma majdnem taszeres a tavalyihoz képest. A rujzás eléggé
elhúzódott, így a védekezés nehezebb lesz ellene. Várható, hogy a
második nemzedék még nagyobb egyedszámban jelentkezik, mint
az első. Az 5/1988. Ir4EM, rendelet veszélyes ktirosítónak minősíti a
kártevőt és az ellene való védekezés minden termelő részére
kötelező. Az amerikai fehér szövőlepke bármely fejlődési alakjával
fertőzött növények (termékek és termónyek) exportja tilos! Teljes
kártevőmentesseget kell biáosítani a termelő helyeken, a válogató
és csomagoló helyeken, szállítási útvonalon, berakó állomásokon és
ezek környékén is.

Az ellenórzések alkalmával megállapfást nyert, hogy egyes
közutak, vasúti töltések, bekötőutak, dűlők, csatornák mentén fo-
kozott mértékben megielentek az aranka élősködő gyomnövény
fertőzési foltjai. Az előbbi rendelet értelmében ez is szintén veszé-
lyes karosító. A védekezés ellene kötelező!

A jogszabály veszélyes krirosítónak minősíti a fenyércirkot is.
Az utóbbi időben a maggal és rizómával is terjedő gyomnövény
erősen felszaporodóban van a mezőgazdasági művelt területeken és
csatorna partokon egyaránt. Termése külftrldre történő szállítások-
nálktzarő ok.

Az utóbbi években megyénk egész területén sulyos mértékben
növekedett a gyomosodás. Az erős elgyomosodást az említett
rendelet "veszé§res"-nek minősíti és ellene a védekezést folyama-
tosan kötelezővé teszi minden termelő részére. A tú]zott gyomo-
sodas - a mezőgazdasági kártételen túlmenően - kráros a természet-
és környezetvédelemre is, ezen túl esáétikai, idegenforgalrni szerepe
is negatív.
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1996-ban megyénkben is megjelent az aknástermésűek űzel-
halása (Erwinia amylovora). A betegség 1997-ben újabb területeken
jelent meg és néhany ültetvényben komoly gondot okozott az ellene
való védekezés. 1998-ban a virágzáskori idójarás nem kedvezett a
fertőzésnek, de így is új területen jelentkezett a birsalrnrán és naspo-
lyán. A fertőzés gyanúját be kell jelenteni a növény-egészségügyi
hatósíg felé, illetve a védekezés minden termelő részére kötelező.

Az 511988. VmV. számú rendelet értelmében a termelő
növényvédő szerrel végzett kezelésről köteles nyllvántartást (perme-
tezési naplót) vezetni, és azt az illetékes hatósígnak ellenőrzésre
bemutatni.

1999. július 7-én 9 órátől tejtermelési nyílt nap lesz a DATE
Mezőgazdasagi Fóiskolai Kar Tanüzemében (Hódmezővásarhely,
Kutasi űt194. km-szelvény). Aprogram, '.,

- holland tipusú tehenészeti telep bemutatása (50 ferőlelyes),
- állategészségügyi problémák a tejtermelésben,
- a tejtermelést segítő szolgáltatiások,
- a felmerült kérdések megbeszélése.
Minden érdeklődőt szívesen látnak. En is személyesen ott leszek,
várom a gazőékat!

1999. június 30-an (szerda délután) és júüus 2-án (péntek
délelőtt) a távollétem miatt helyettes kollégám fogja a fogadóórát
megtartani.

Gregus Sandorné

Ezí írtók CsengelérőI 100 éve:

A szomszédasszony, mint szülésznő
Sebestyén Enok felesége az élle| leánygyermeket szült. Bábaasr--
szonyt nem hívhattak, mert csöngölei tanyájuktól csak igen mesz-
szefoldön talrálódik ilyen tudós asszony. Hí\,tak tehát a szomszéd-
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asszon}t, aki bizony kevésbé tudós, mlnl az okleveles tanyai
maddám. Az ő tudatlansaga következtében pedig nagy baj történhet.
A kis gyermek megszületett, de nem látta meg a napvilágot, nem-
csak azért, mert éjszaka volt éppen, de ffileg azért, mert meghalt
szegényke, mikor mar megláthatta volna. Ez ügyben megindítják a
vizsgálatot.

(Megielent a Szegedi Hiradó 1B99. július I4-i számában)

Ezeket írtdk Csengeléről65 eve:

Felgyújtotta a termését, aztán - ártatlansági
bizonyítványt kért a rendőrségtől

Hegedűs Sandor csengelei ftildbérlő egy éwel ezelőtt egy
éjszaka felglujtotta negyven keresztbe rakott rozstermését, hogy a
biáosítási összeghez hozzájuthasson. Szépen végignéáe, hogy
termése leégien, azutín hazament és reggelig aludt. Reggel jelent-
kezett a rendőrségen, elmondta, hogy leégett a gabonája s
úgynevezet "ártatlansági bizonyífuányt" kért. A biztosító intézetek
ugyanis csak annak fizetik ki a biáosítási összeget, aki a rendőrségi
ártatlansígi bizonyítványt fel tudja mutatni.

A rendőrség azonban utánanézett a dolognak, s megálla-
pította a valő tényállást. Így * ártatlansági bizonltvrinyból és a
biáosítási díjból nem lett semmi, ellenben a bérlő ellen megindult az
eljárás biztosítási csalás miatt. A törvényszék ezért Hegedús Srándort
kéthónapi fogházbiintetésre ítélte, s eá atáblamost helybenhagyta.

Baleset vadászat közben
Kordás Pál 32 éves csengelei asáalossegéd vasárnap délutrán

szarkáravadászott, miközben elsült a vadaszfegyver és Kordás kezét
zulyo san ö sszeroncsolta. A sebészeti klinikára szállítottrák.

(Megjelentek a Tanyai Úisag í934. június 24-i számában)
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Olcsó ruházati cikkek vására a Turlr.,ilóban!
A virágbolt mellettí üzletünkben nagt vdlasztékban íaIáI küIön-
féle ruhózati cikkeket, melyeket 800 Ft/kg óron vdsárolhat meg.

Mínden rrap úiabb árukt
Nyitvatartás:
Keddtől póntekig: 07.30 - 12 és !4 - 17
Szombaton: 7 - 12

várom kedves vásárlóimat!

oaaoaoaoooaooa

Lada combi alkatrészek bontásból eladók!
Csengele, Tanya }3. @ő-3012 ]47 695

szekeres Róbert

ooooaaolo

Érdeklődni: Gémes Ántal

Eladó a Csengele, Móra Ferenc u. 1/A. sám alatli 3 szobás, össz-
komfortos családi ház 640 E-Ol kerttel. Erdektödni a helyszínen vaw a
286 015 telefonsámon lehet.

80 db körbálás szalma etadó, Erdektődni: Dora Zoltán Csengele, Tanya
24. O06-j0/9 153 767

A Csengele, Felszabadulás u. 46. sám alatti 650 négyszögöles közrrrű_
vesített telek eladó. Erdeklődni: Olajos József Csengele, Dózsa György u.
2I.8 286 095

Etadók: 3 db egltengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és l db

férfi kerékpór (6a00 Ft/db), Polski Fiat l5a0 bontásra (45,aa0 Fa,
valamint 1 db olajégőfej, Erdektődni: Balogh János Csengeíe, Tanya
2í0. a06-30/9 670 360
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100 nfulszögöles telek eladó Csengelén az Ady Endre u. 6. szám alatt 2
fóIiasóíorral, vagl anétküI. Erdeklődni lehet Yígh Zsoltnúl a Csengele,
Honfoglalós u. 2. szdm alatt.

Sántást, tárcsázást, írágyaszőrást, műtrágyaszórást, vetést, aratást és

homokhordást vállalok' 
Csókási Tibor CI06- 3Ol9 g50 27a

Csengelén 3 szobás tanya melléképületekkel, fóIiókkal (vagy anélkül), j
nortonkúttal, bekerített nagl udvarral, sok akóc- és eperfaval, szőlővel,
gümólcsftkkal eladó. Erdeklődni lehet Vígh Isnánnál a Csengele, Május
]. u. 8. szám alatt vag 286 0j0 telefonszómon.

Mercedes tehergépkocsival mindenfajta teherszállítást 15 tonnáig vállalok.
Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u. 26. g286 102

árpa, kukoríca, búza, zab, rozs vetőmng, kötes kis és nagy tételben,
tovtibbó tópok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútúIlomásnóI Ié-
vő Kisbetérő terményboltjóban (Kistelek, Tanya 312.). Nyina 6-tóI 18
óróig. Hétfő szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvdnykep 3 perc alatt!
- Fénymásolds A3 és A4 méretben!
- Gyetmeksorozat, ballngás, esküvőJakodalom" egtéb rendezvények
felvűeIe.
- Fényképezőgépek, jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagy
v őI as zí é k b an k ap h at ó k !
- F ény kép ezőg ép j avítús, s za ktanács adás.
- Filmkidolgozós 1 nap alaít!

Nacs a Júno s n é fény kep és z
Kistelek, Kossuth u. 16.

rddióahfu60/488 324 B(este) 329 659

Csalódi eseményekre (lakodalom, ballagás stb.) 220 Volttal műkadő
hűtőkocsit lehet bérelni Csókási Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20. szám
alatt. 8 286 082
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Mindennemű szemes termény tisúrtását vállalom. Ezen kívül
szivatffi javítá*ít és felűítá§ít, valamint terménysállító csigák
készítését rövid hataridőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. szám
8259 990 rádióO 06-2019 364 06I

Tóp-takarruíny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
beíongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, més7" faanyag, sóder
stb.) k órusűok. Előrendelés esetén néhdny írapos hatóridővel
ház}toz száIlítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgólás, kedvező
dmk!
A nyinaurtósi rend: kedútől péntekig 7-íű 16 óróig, szombaton 7-
tőI 12 óráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany I u I.
8286 24I rúdió@ aG30/9 670 366

HázíaJi gépekhez való alkatrészek gyarlásat (fogaskerék stb.)
vállalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Dénes Balrázs vállalkozó
Csengele, Felszabadulas u. 3.

O 06-60/487 337 és06-6al471 858

A Csengelei Polgarór Csoport émogatóinak
havonta kétszer megielenó lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 11. Telefon: 0G30/9 950 272
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Feleiős szerkesáő: kontesz Józsefiré

Lapunkat rendszeresen
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