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%nrnreí as Cl]rban Csengelón

A sportnapi írásunk a 282. oldalon kezdődik!
(fotó: Böröcz Rita)
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aAfdugazdász ravata

Égessuk-e a tarlót, vagy hasznosítsuk,
m i nt sze fve§a nyagforrást?

Meglehetősen hálátlan dolog a tarlóégetes kérdéséről írni,
mert ebben a témakörben garantáltan nem lehet közis neveáre
jutni. Szakmai érvek oldalaról sem teljesen egyértelrnű a
szakemberek véleménye, de még nehezebb a "beidegződések" és a
gyakorlatban elterjedt technológiai elemek kitikáját elfogadni,

"nyitott fiilekre" taHlni.
A nagyüzemt mezőgaráasígi termelés időszakában sziámos

olyan, a gyakorlatban elteriedt technológiai elem működött, amelyek
szakmai atértékelése nem keriilhető meg az e}múlt évekberr tezajlott

rnezőgazdasági átalakulasi folyamatok miatt. Jelenleg ezek közül
csak egy elernet szerefirék kiemelni, a szervesaüyagokkal való
gazdalkodást, ezen belül is a tarlómaradvány, mint szervesanyag

szerepét.
Míg a száz-adurnk első felében megközelítől€ 20 millió tonna

istállótrágya keletkezett és került felhaszrá]asr zhazÉnkban évente, a

YO-es évektől ez 14-15 millió tonnara csökkerrt, az állattartő
telepeink jelentő s részének híglrágyas techno Ló girára való átéilttáw
túatt. Az e]rnúlt években pedig a radkális állatlétszárrr csökkenés
miatt ez a vervestrágya mennyiseg 4-5 millió tonna évente.

Nem kívánok fogtalkoari o1yan alapvető kérdésekkel, hogy
milyen forrtos szerepe van a szervesany€ok visszaforgatasának és

pótlísának tápanyag-gazdálkodrisi, vízhááartási, talqiszerkezet és

tataj mikrobális tevékenysége szempontjábó1.
Aá hiszem, az nem kepezheti vita tárgyát, hogy a megválto-

zott mezógazőasági kömyezetiinkben a felhasznáLága kerülő anya-

gok rárrobbanása miatt a hetyben képződött szervesanyagok verepe
felértékelődött.

Néhrány éve tapasztaltuk, hogy Franciaorságbó| 200 km-es
távolsagbol sállítottak Belgiumba báIazott szalmaL Tessék mrár
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megmondani, hogy ezt miért csináltrák? Egy dolog biztos, nem

kívfut magának a belga gazdálkodó semvesáeseget termelni.

20 éve indult az a kezdeményezés, hogy a KSZE kom-

híjnokra szerelhető szalmaaprító adaptereket hozott be az orságba.

Ai egyébként jó szakmai elgondolás ott bukott rneg, hogy az

uouptJlr. felszerelérevel a kombájnok teliesítménye k_q 
_5 

o/o_kal

csoi<kent. A teriilefteljesítésben érdekelt kombájnosok el is követtek

mindent, hogy bebizónylt§ak a technika alkalmatlanságát, ami a

selz,etr körülrnények miatt sikerült is.

Ebben a cikkben a szalma haszrosíüísával nem kívánok

foglalkozni, abban a reményben, hogy erről talán mar nem kell

meggyózri senkit.
Természetesen-sajátmegnyugtatázunkra-viszonylaggyor.

san tudunk olyan számíiásokat végeani, hogy olcsobb, gyorsabb

elégetni, mint felhasználni, bedolg ozi.ti a megtermelt szervesanyagot,

Mivel azonban drasztikusan lecsokkent a szervestrágya

mennyisege, úgy vélem, át kellene gondolni az egyéb fonrások

kérdéset, így a tarlómaradványok szerepét is,

rvráóőződésem, hogy az elmult évtizedekben a "könnyebb

eilenállási ir anyábahaladtunk ebben a témakörben, Pillanatnyi vélt,

vagy valós előnyeink miatt előtérbe keriilt a tarlóégetés. Anól is

Ueszerni kell, hogy tarlóégetés címén égettlik és égetjiik a szalrnát is,

A tarló_ és gy<ikérmaradvanyok mintegy 2 tamalhektar. mennyi_

seget képviéhek, a szalma mennyiseg megközelítőleg a

simtermjs mennyisegéve| azonos. Ebben az esetben ez összesen 7-

8 tonna/ hektar szervesanyag "elfiistöléset" isjelentheti évente.

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az Európai unió orszá_

gainak nagy részében a tavaszi "lomb_ és nyesedék-eltakarítas" egy_

[et n"tei-leszámítva mindennemű égetés, igy természetesen a

tarlóégetés is tilos.
-Szeretném 

feltenni a kérdést: ma, a tulajdonüszonyok radi_

káiis megváltozág után még mindig nem érdemes hosszabb ávtao

o.rn .Ú az adatt gazdaági éwe gondolni és számolni? A
szervesanyag visszaforgatásanak és haszrosításának a mar fent

eínlítefieÉ alapjan számos olyan pozitív haása van, ami pénzügyileg
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nem kifejezhető, legfeljebb a talajtulajdonsagok váltoásíban
követhető nyomon.

Aki tarlót szeretne égetni, annak - a24ll992. Korm. rendelet
alapjan - a helyi polgármesteri hivatal jegyzojéőI kell engedély
kérnie. A jegyzőnek a kérelem elbírálásíhoz ki kell kérnie a
területileg illetékes megyei növény-egészségügyi és talajvédelrni
állornás szakvéleményét.

Itt azonban maris mutatkozik egy _íoel de egyben szakmai
probléma i§. A 9/1993. FM rendelet 15.§ (2) bekezdése ugyanis

hatalyon kíüil helyeúe a növényvédelrni célú tarlóégetesre

vonatkozó 511998. trótvt rendelet 70. §*át. Ez aá jelenti, hogy
1993. januárja óta tar]ót égetni növényvédelmi jogcímen nem lehet,

tehát a tarlóégetés nem növénlruédelmi eljáras.

Ez,zelegy furcsa helyzet atakult ki, mert a jegyzőnek ugyan ki
kell kérni a megyei állomas szakvéleményét de az állonrás írem

tudja segíteni a iegyzőt szakrnailag a döntése kialakításaban.
Ugyanis, ha a fent megnevezett 1993-as rendelet óta tarlót égefrri

nem lehet növényvédelmi jogcímerr., ezt a twékerryseget a megyei

allomások nern támo gathatják.
Véleményem szerlnt a növényvédelíni haó§ág tarlóégete,stől

való eltratárolódásában benne voh az a n€yon rossz mezógazdasígi
gyakorlat is, hogy növényvedelrni jogcímű tarlóégetés eseén
leégettiik a sza7mát, a mezővédő fasorokat, az erdőszeleket és a fel
hatfu, rengeteg haszrros élő szervezetet, beleertve a komoly
vadk^árokat, de több eset ismerl amikot rnrzőeazda:úELgé+eb pl.
,traktorok égtek ki, vátak a lángok rwrtalekáv*.

A taíb€eté§i sádékot €yébkent n engedűy rnegkérése

mellett be kell jelenteni a helyi íúzoltó-parancsnoksagnak és az

Orságos Tiizvédelrni Szabályzat 13.§ (3) bekezdése alapjrán szabad

csak eá a tevékenyseget végezrri.
Fontos megemlíteni, hogy az égetéshez csak a tarlóma-

radványok haszn:áthatók fel, tehát a szalma égetese tilos!
A jegyzőnek ki kell kérnie a területi illetősegű könrye-

zetvédeltlú felügyelőség véleményét is, de azt nem köteles

figyelembe venni. Átatános véleménye a környezetvédelrni hatóság-
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na§ hogy a tarlóégetés a tetemes bgs7-erlnyezés miatt egyértelműen
káros. R€ótá bizonftott, hogy különböző anyagok égetésekor
számos olyan szeryes vegyiilet (pL dioxin trpusú vegyiiletek) kerül
égéstermékként a levegőbe, amelyeknek egészsegkmosító hatrása

lehet.
A KRESZ rendelkezesei is szigoruak a tarlóégetés esetén.

Kötelező a jelzöőt alkalmaása a közuúak mellett és sebessegcstik-

kentő tábátis ki kell hetyemi. Fontos elóíras tovabba" hogy a közut
tengetyétől számított t00 m-en belül nem szabad olyan tevékeny-

seget végezrri" amely a közlekedés biztonsag át veszélyertei.
A megváltozott körülmények miatt alapvetően at kell

értékelntink a kor;ábbi gondolkodásunkat. Ebből adódóar a §zerTr'es

anyagokkal való gazdálko&á§unkban is váltoáatrrunk kel1. Minden
szerves aíryagra. nagyrésd mirrt mással nem pótolható forrásra,
alapveóen szíiksegíink van. Maradékta]an felhasmáüsuk számos

talajtulajdonságot kedvezó irányba változtat, oniatt segíti a
talajtermékerqysÉg ftnírtartá§at és javítja a jó minőségű mezőgaz,
daqági termékek előállíüí*ínak lehetősegét. Elemi érdekiink, hogy
minderr haszrosítható értéket a Htetősegeink szerint a legiobban

haszrá§unk fel, €y a tarlőt ne égessiik, hanem haszrrosítsuk, mint
Szerves anYagot! 

Gregus Sandomé

Telefonszám helyesbítések

A Csengelei Krónika előző sámrának mellékleteként megielent

telefonsaám jegyzekben két változást nem vezettiink át. Az új

telefonsaímok a következők:

Erdétyi Ferencné Akácfa u. 6.

Kiss Nándor Felszabadulas u. 40.
286 109

06-601451 0t4
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Nacsáné eringi
kiállítása

Nacsa Jánosnét, a Kisteleken dolgozó fotográfusl nem kell
bemuíatní olvasóínlenak Az eddigi csengelei falunapokon két
alkalommal mutatta be természetfotóit, legutóbb pedíg fest,
ményeit óllította kL A falunapi kióIfttúsain tetszeű meg a
művészete Peter Hoffmannak, a koróbbi eringi polgórmesternek,
és az idei nyóron az eringi természetvédelmi terület inforruíciós
centrumába invítóIía kiállűanL A maglar szórmauísú Kökény
Ferenccel köüsen rendezeű tórlatot 85a,en tekínteűék meg az
eglhetes nyitvatartős alatt A Passauer Neue Presse - az ottani
tartoruínyi lap - 1999. jűIius 27-í suímában fényképes
tudósítással saímolt be a megnyítóról, me$et Yalkovics Aníal
fordűttísdban Hizlünk

Kiállítá§: Két fotós mozgása a természet
valódi fényében

A felvételeket vasárnapig lehet megtekinteni az "Alsó-Inni
Európarezeryátum"-ban - A védnök Strahberger dicséri a

művészi alkotásokat

Ering. "Fényfestészet" - így neveáe Kökény Ferenc a fotóművé-
szetet. Es a kolléganőjénél, Nacsané Kovács Máíiánál ava jáltuo§a
a döntő szerepet. Több mint 50 ájképet és virágképet állított ki a
két profi ezen a héten az ertngi "Also-Inni Európarezervátum"
info rmáció s centrumában.

A "Hazánkről - hazátokról" fotókiállítas abban az akciós
hónapban kerül megrendezésre, amikor 20 éve annak, hogy elismer-



6

A kiállítás megnyitőj án
(fotó: Nacsa János)

ték az Európarezervátumot. Ebből az alkalomból mutatja be a
pfankircheni Kökény Ferenc nyolc nagyméretű és kilenc kisméretű
képet - a Rottal-Inni taj impresszióját.

Mindenekelőtt gondoskodtak Kökény festményhez hasonló

fotói arról, hogy a péntek esti megnyitón felfigyeljenek rájuk,
például: Marterl reggeli fenyben. Ehhez a fenyképéu a réglhez
megszó}alásig hasonló technikát haszrált. A fotók unikumnak
szá,mítanak - "a festmények is csak egyszer előállíthatók", mondta
Kökény Ferenc.

Nem idegenek tőle a magyar fenyképész, Nacsáné Kovács
Mária képei: Ó kamerájával atiszá benyomásait örökítette meg. 35

nagyméretű alkotasat állította ki Eringben.
A kiállításon az 50 tiszteletbe[ vendég és a látogatók meg

voltak hatva a képek minősegétőL Így dicsérte a kiállíás védnöke,

Gottfried Strahberger: "A mondanivaló ereje és szépsége a mű-
vészi alkotásnak". Hangsúlyozta az Alsó-Inni Európarezervátum
Egyestilet sok aktivistája nevében: "Ezze|fogunk figyelmet kelteni
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a üívoli népek körében hazánk szépsegeire, és ez lendíti fel az
idegenforgalmat. Strahberger megköszönte Imme Rosenbergnek és
dr. Beate Brunnigernek, u Inforrrrációs Centrum dolgozóinak, a
kiálítás megrendezéset. Végezetiil átadta az egyesüleírek a Rottal-
Inni Takarékpétutér igazgatőjanak 1 000 márkás adományát.

Kökény Ferenc és Nacsáné Kovács Máíia munkáját Imme
Rosenberg méltatta: "Önök nem csak technikailag értenek mester-
segtikhöz, hanem meg fudjak fogm an a bizonyos pillanatot, és
motívumot viszrek a lényegbe."

Rosenberg bemutatta a művészeket és alkotasaikat. Kökény
Ferencet - akl1979-ben, mint Németorság legfiatalabbja tette le a
ftnyképész mestervizsgát -; tavaly kitiintették a "Colour Art
Photomaster" címmel, mely "őt a legiobb németorsági poríé-
fotósok közé sorolta",híJzta alá Rosenberg. Többek között a kölni
Fotokina-ban is lehet évente látrri Kökény képeit. Nacsáné Kovács
Maria (Kistelek/lvíag y arország) fotóriportokat késát új ságoknak és
fo lyo iratoknak, valamint műtermi fotókat.

G épj drm űt ul aj d o n o s o k Jigy elm éb e !
Felhívom azokat a gépjárműtulajdonasolrat, akik adőla;teles

gépj árműv el r e nd e llrc zne k, é s b ev al l á s i kOt el e z ett s é gülcrl e k mé g nem
tettek eleget, hogt bevallásukat 3a napon belal a Polgármesteri
Hivatal 5. számú irodájában teglékmeg!

Azon törvénysértő magatartást tanúsítókkal szemben, akik
felhívásomnak nem tesznek eleget, a vonatlazó törvény rendellre-
zé s e i al apj án fo gunk elj árni.

Az adózás módjáról, mértékéről részletes tájékoztatást kap-
nak a Polgármesteri Hivatalban. A bejelentéshez szülcséges a for-
galmi engedély, és a vásárlásról szóló adásvételi szerződés.

Tájélr.oztatom a lakosságot, hogl a gépjárműadó II. félévi
ré szletének befizeté si határidej e 1 9 9 9. szeptember 1 5.

Kérem a hátralélrkal rendelkezőlret, hogt azt mielőbb rendez-
zék, mert a behajtási eljárást kénytelenek leszünk megindítani!

Franczia Jenőné mb. jegtző
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|Meglei polgárőrnap

Másodikok lettek a csengeleí
potgárőrség foci§tái

Immaí öt éve hagyomany, hogy augusztus hónap elején

ö sszejönnek Csongrad megye polgáórei.
Ezek a polgarőmapok egyre inkább arra tendri]nak, hogy

minél kevese}b versenysaím legyen, minél több bernutatóval. Az
idein kötélhúzásban, ffizésben és fosiban lehetett vetélkedni, a
kivülállók pedig a szépsegverseny€n indulhattak.

A majd egy órásra sikeredett megnyitó után elismeréseket
adtak át. A csengeleiek közül Kucsora Péter a Csongrád Megyei
Rendőr-frkapittlnysag őíüá1 Magony József a polgmőr szövetseg
oklevelét és vásírlási utalvanyát kapta. Sánta Ferenc polgármester
plénzjutalmat adott át kiemelkedő munkájukért Árvai Kálmánnak,
Kucso$ Péteq§k MggoqJ Józse8rek és Tóth Ferencnek. 

"{_
megnyitó iinnepseg utárr Kucsora Pétert még tévés interjura is
inütálták.

A bemutatók során meg lehetett nézni a különkiző rendőrsegi
és határőr alakulatok bernutatóit. A legnagyobb érdeklődést a
ko mmandó s esoportok keltctték.

Míg a focisták a zőld gyepen ffittek, addig Tóth Sándor a
bográcsban puhította a birkít. Pörkoltje igen ízletesre sikertilt,
szépen fogyott.

A focisták az elődöntők sorián simán verték Magyarcsanádot
(0:1), Földeákot (1:2) és Martélyt (0:3). Bangó 3, Magony 2,Patakí
1 góIt rugott. A döntőben Maroslelével kellett megküzdeni. A
kétszcr !0 porses mérkőzésen_nem bírtak_ ogyrnassal a c§apalok 0l0
lett az eredmény. Végül a biintetőrugások döntötték el a
vegeredményt. A 1l-es rugó bajnok Kun-Szabó mellélőtte a labdát,

így Marosleléé lett a győzelem. Az egyébként kitűnő játékot
felmutató csapat tagia volt: Bangó Péter, Csokási Jelő, Horváth
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Péter (Kistelek), Kun-Szabó Tibor, Magony íő?y|: Pataki Ferenc

(Kistelek). Külön 
"*1í'é,," 

méltó, hogy a tr{ jritet9s a kanikulai

időben csere nélkü :aÁ't,végig a negy mérkőzést, Szép volt fiúk!

A kötélhúzáj; az elso-úrben-tiesttink, íw a csapattagok

neveit nem sorolom fel. A szépregversenyben csengelei induló nem

volt.
Hazaérkeúsutánafocistákkupáját5üvegpezsgővelavattuk

fel. A hideg ,r"atiloi.r"tt a t<itit<taai hbdarúgóknak és szurko_

lóknak. M. M.

V. Cseng|elei §porúnap
Az eseménydús napra két dolog volt jellemző: az allandó

meleg - mintha u nup eúe b aka{a1olna dolgozri a szerdai par

ffi; munkanélktüsegét _, és.,az érdeklődő közönseg folyamatos

cserélódése aszetint,rró ti milyen programot akart megtekinteni.

Kora regg"r iJpÁner, po*etriitat az arusok a sportpálya

mellett, csabítva u gvJ..r."r..t Áindenftle csemegével, mütyiirkével.

e cJUÓvoraet es iárforgók is egész nap múködtek:lgy, este a

tulterhelés mntt ilze,nzaíat támadt, percekre leallt a "körforgalom".

Lehetett kisebb-nagyobb élő lovon ügetn1 .kocsikázni, 
Folyt az

.*""*-i="orru akadrminden, mi szem-,zujnak ingere, . .--- T programbói néhanyat kiemelek, hogy picit bővebben

tájékoztassam az olvasót,
AkikaBoszorkanykommandóbemutatójaravottlkkíváncsi.

ak,nemcsalatkoztak.Akoromfeketébeöltözöttálarcosfiuk
neviikhözméltóanboszorkányosügyessegiikrőltettektanúbi-

"""vJg"t. 
Akcióik pillanatok alatt lezailottak, ,a villámgyors

mesterfogásokat sze-Áel aüg lehetett_ köveüri. Minden mozdulatuk

tiikrözte,hogyakőkeményedzésekgyiimölcsekéÍ...gyössze-
hangolt,pontosmunkátvégzőcsoportotalkotnak.Alátvanyossag
csúcsa az aZ akció volt, amel|ben á különbörő_s7ínű mstgyertyffi
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keltette tarka ködgomolyagból varatlanul felbukkantak a fekete

alakok, egyszeíTe lépve, emelve a géppisáolyt. A fiilsiketítő
fegyverropogás és hőség ellenére képes lettem volna még órakig
gónyörködni benniik. Minden eüsmerésem az övék, és gratulálok

az oktatójuknak is.

Az aszfa\trajzversenyre a kiadottól eltérően később került sor.

Elég kevés gyermek jelentkezett, mert sokan éppen reggel indultak

uiborozni. A harom csapatmunkát a zslxi egyöntetűen győztesnek

ítéhe, nem tett különbseget köztiik. A résztvevő csoportok: Csaki
Lí§?]ő és társai, Bánhidi Bernadett-Dóczi orsolya, Kelemen Kata-
Magony Tibor.

A sportnap színvonalát nagyban emelte, hogy megtisáelte
jelenlétével Urbán Flórian 3l-szeres válogatott labdarúgó, és

kenesei zoltín, a szeged Lc csapatkapitanya. A beszélgetés uüín

szívesen osztogatttík az auto gramokat,
Az autós versenyen is kevesebben indultak, mint tavaly, de a

győzrú akarás nem volt kisebb. A kiilönböző autők szlalomozás

közben most nem a port, hanem vizes fiives göröngyöket kapartak a

Szarka Nándor " c sodamasináj a"
(fotó: Kontesz Józsefiré)
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közönseg nyakába. A ságuldoz,as győzte,se Széplaki Ferenc lett
56,57 másodperces eredménnyel. Második Vígh Sandor (59,38), a
harmadik Vígh Zsolt (1.07,33) lett. Szarka Nandor (53,31)
különdfiat kapott egyedi építésű autójával elért eredményéért.

A Simson-verseny elmaradt, mert sportszerűtlen lett volna
megtartani a két jelentkezővel.

A nyfldobálók kb. 2 órás késessel mérhették össze ügyesse-
gtiket. Nehezen verbuválódott össze a megfelelő induló létszélnn,
majd az ugalmakat növelte a ki-kimaradó aram. Ezen a ver§enyen
újra indult Vígh Attila, aki a sörözőben sportszerűen már nem vesz
részt ilyen eseményeken. Brillírozott is rendesen. Ifabb Vígh Attila
is az apja nyomdokain halad, 1-2 év múlva komoly ellenfele lesz. A
verseny öt versenyszímból állt: Crickett, legtöbb pont dobása (high
score), dupla ki-beszállós 301, Mester 501. Mivel a gép nem tudta a
Shanghai játékot, ezért a Mester 501-et kétszer játuották le. Vígh
Attila végig megnyerte a játékokat, csak az utolso fordulóban
mondott le az első helyeről, hogy az elhuzódó vetélkedés végre
véget érjen. 19 ponttal tehát Vígh Attila nyerte el az első
helyezettrrek jáíó díjat, második Nagy Gábor lett 10 ponttral, míg
Vörös Tibor 9 pontja a harmadik helyre volt elegendő. A további
sorrend: IV. ,f. Vígh Attila lett (6 pont), V. Mészaros Péter (4
pont), VI. Bernát Endre (2 pont), VII. Tisóczki Ferenc (1 pont).
Külön kiemelendő, hogy a legtöbb pont dobásában Vígh Attila 663
pontot dobott. Az eddigi csúcs 697 pont, de azt I0 körben dobták
ki, míg Vígh 7 körös gépen érte el ertazeredményt.

A Csengele Labdarúgó Vándorkupaert négy csapat versen-
gett. A döntőt a kupavédő Jétszszentlászló és Sándorfalva II. focistái
játszottÁk. A 4:4-es végeredmény miatt ll-es rugásokkal kellett
volna eldönteni a kupa sorsát. Ez a síndorfalviak széméra kedve-
zett, de mivel Kovács Szilvesáer nem igazolt játékosként játszott
náluk, így óvás rruatt Jászszentlászlóé lett a vándorkupa. A gólkirály
Rabi Zsolt (Iászszentlászlő), a legiobb játékos Pakki Gábor
(Komlósi-Baktó SC), a legiobb kapus Bencsik Attila (Csengele) lett.

A 1l-es rugásban a nőknél Mészáros Gyöngyi lett az első. A
frrfiaknái Dékány János győzött. Második "az örök miásodik"
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Bangó Péter lett, a harmadik helyen YighZoltanvégzett.
A táncolni vágyókat nem zavarta, hogy a Stiü zenekar által

wolgáltatott zenével sáereóban ment a körhintásoké. Lábpihentető-
ül meg lehetett csodálni a szemkápráztatő tilzijátékot. Az ámuldo-
zÁs: "ő, de szép..., ez még gyönyörűbb..." sohajai közé vegyült a
durranások hangja miatti aggodalom: " Jaj, szegény kutyám,
biaosan fel, csak meg ne szökjön..." A csillageső a tavalyinál
hosszabb ideig tartott, pazarabb láNany volt, több petarda szállt a
m€asba, és a végén gfuögtílz ftnye is bevilágította a terepet.

Elérkezett az idegháború, a tombola sorsolása, a bevezető
árv,erési hadjráratüal. Néhány sorsjegy örömöt okozott az őt nyirkos
kezében gyűrögető tulajdonosának. A mindenki számarahőn áhított
ffidfion, a színes tévén Gera Attila nérJniel;- a műsorokat.

A sportnap óriási községi és,baráti összefogással jött létre. A
rendezvényt támogatta: Adám Lajos, Arvai Kálmátn,Balázs Tibor, Balogh
József, Baranyi lldikó, Baranyi Józsei özv. Bartucz Menyhértné, Beke
Csaba (Kiskunmajsa), Bencsik Attila, Böröcz Katalin, Böröcz Rita,
Böröcz Sándor, Czibolya András, Czibolya Tibor, Csáki Lajos, Csengele
Önkormányzata, Csókási Antalné, Csókási Ferenc, ifi. Csókási Jenő,
Csókási Lászfő, Csókási Tibor, Csókási Zoltán, Csúri József; Dénes
Balázs, Doru Zoltán, Dudás István, Forgó Jenó, ifi. Fődi János, Gyovai
József, Harasái Zsolt, Harkai István, Hegedűs Mihály, Hegedűs Ottilia
(Balástya), Hegedűs Rudoll Juhász István, Juhász József, Kertész Lászfő
(Pusáaszer), Kiskun-Konzerv Kft., Kiss Ferenc, Kiss László, Kontesz
Lászlő, Kónya Antal (Mórdhalom), ifi. Kővágó Antal, Kucsora Attila
(Kistelek), Kun-Szabó Antalné, Kurryis Dezső, Kurryis István, Lászlő
Erzsébet, Longa István, Lódri Sándor, Mésáros Fetenc, Müller Gábor,
Nary Gábor, Nary Gábor, Nemes-Nagy Zsolt (Sándorfalva), Novák
Imráré, Papp Illés, Pálma cukrászda (Kistelek), Polgárórség, Rényiné dr.
Torontáli Renáta, Sipos llona, Széll Lajos, ifi. Széplaki Ferenc, i{. Szűcs
Isfván, dr. Terecskei Lász]ő (Kistelek), Tisóczki Ferenc, Toldi Ferenc
(Szeged), Tóth Csaba, Tóth Ferenc, Tóth Istvárq Tóth Sándor, Tóth Tibor,
Tőth Zolán, Turcsán Antalné, Unichem Kft. (Kistelek), Vígh István, Vígh
Sándor, ifi. Vígh Sándor, Yigh Zoltán (Kistelek), Vígh Zsolt, Víghné
Juhász Anett, Vincze Ferenc, Vörös Józsel Vörös Tibor, Zseton söröző és

ptzária (Kistelek), valamint további 6 személy.
kontesz Józsefiré
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Ma
Ezpket írtdk CseneelérőI 85 éve:

Jön a csengelei olvos...
Azaz jötrrc, ha jöhetne. Kertész József dr.-nak, aktt a kOzgyűlés csengelei
orvosnak választott meg, augusztus elsején kellett volna elindulnia egy

felsőmaryarorsági faluból, hory állását elfoglalhassa. Kertész dr. levelet
írt a hatóságnalq hory pontos idöben el is foglalja állását. El is indult a

falujából, de ma sem érkezett meg Szegedre, ma, augusztus 7-én sem.

Ehelyett Hatvanból pénteken levél érkezett tőle, melyben azt pataszolja,
lrory ery-ery naryobb állomáson kéthárom napig is vesztegelnie kellett.
Az a reménye, ha legalább Budapestet eléri, mégis csak eljut végre-
valahára Szegedre. Csengelén pedig várják már, nag szükség volna rá,
mert a felsőtanyai orvost is háborúba vitték.

(Megjelent a Szegedi Friss Úiság 1914. augusztus 8-i számóban)

Hirdetések
aaaraataaaaaaatraraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaa

olcsó raházati cikkek vására a Turlcílóban!
Avirdgbolí mellettí üzletünkben nag,l vólaszíékban talúl külön-
féle ruhdzati cíkkeka, melyeka 800 Ft/kg dron vósárolhat meg.

Mindennap újabb áruk!

Nyitvatartás:
Keddtől péntekig: 7 3a - 12 és 14 - 17
Szombaton: 7 - l2

várom kedves vásárlóimat !

.....,.,,! ::.Y:: :*:r.
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Lada combi alkatrészek bontásból eladók! ]irdeklődni: Gémes Antal
Csengele, Tanya I3. a06-30/2 147 695

E}rdó a Csengele, Móra Ferenc u. 1/A. sám alatti 3 szobáso össz-
komfortos családi ház 640 tr-öl t<erttel Érdeklődni a helyszínen yag§/

a 286 015 telefonsámon lehet

Eladók: 3 db egtengelyes pótkocsi (80.000 Ft/db), 1 db verseny és 1 db

.férfi kerékpár (6000 Ft/db), Polski Fiat 15aa bontásra (45.000 Ft),
talamint ] db olajégőíej. Erdeklődni: Balogh Jónos Csengele, Tanya
2]0. aa6-30/9 670 360

Sántrást, tárcsázást, ttágyaszőrást, műtrágázás| vetést, aratást és
homokhorűst vállalok' 

Csókási Tibor O 064aD 95a 27a

Mercedes, tehergépkocsival mindenftjta tehersállítást 15 tonnáíg
vállalok Erdeklődni lehet: Csókási Ferenc Csengele, Felszabadulás u.
26.7 286 1o2

Árpa, kukorica, btza, zab, razs vetőmag, köles kis és nary tételben,
továbbá tápok és őrlemények kaphatók a csengelei vasútállomásnál lévő
Kisbeterő terményboltjában (Kistelek, Tanya 312.). Nyitva 6-tól l8 óráig.
Hétfö szünnap.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazllvónykép 3 perc alatt!
- Feuyruísolds A3 es A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballag ós, es küvőJako dalom, egtéb rendeuény ek fel-
vétele,
- Feftyképezőgépek, Jilmek, elemek, albumok, képkeretek nagl vólasz-
tékban kaphaíók!
- Fénykqezogép jwűtós, szaktanócsaúí*
- Filmkídolgozás 1 nap alaít!

Nacs a róno s né fény k ép és z
Kistelek, Kossuth a 1.

ródióa0660/488 324 8(este) 329 ós9

Csalódi eseményelrre (akodalom, ballagas stb.) 220 volttal működő
hűtőkocsit lehet bérelni Csólaisi Lászlótól a Csengele, Petőfi u. 20. szám
alatt.7 286 082
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Mindennemű szemes termény tisztítását vállalom. Ezet kívül
szivattyúk jawtását és felujítasat, valamint terményszálütó cs€ak
készítését rövid határidőre vállalom.

Varga Mihály Kistelek, Tanya 345. srzám
E259 990 rádióO 06-2019 364 06l

Táp-takarruíny kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mésa faanyag, sóder
stb.) is drusítok. Előrendelés esetén néhdny napos hatóridővel
hózhoz szóllítom a megrendelt anyagoí Gyors kiszolgólás, kedveó
árak!
A nyitvatatdsi rend: keddtőI péntekíg 7-től 16 órdig, szombaton 7-
tőT 12 óróig.

Baranyi lózsef kereskedő Csengele, Arany J. u 1.
8286 241 rddióa 0630n 670 366

HáztáJi gépekhez való alkaíészek gyártísít (fogaskerék stb.)
vallalom. PB-gaz szabványos csatlakozó (pörkölőhöz stb.) állandóan
kapható.

Déne s B aláns vállalko zó
Csengele, Felszabadulas u. 3.

CI 06-60/487 337 és06-60l471 858

A Csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megielenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelös kiadó: Kucsora Péter
Szerkesdőség: 6765 Csengele, Felszabadulás u. 2lA. amait: csengele@deltav.hu
Alapító szerkesáó: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: kontesz Jóxefrré

Lapunkat rendszeresen szemlézi Maglarorszóg legnagobb médiafiglelőj e, az
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