
§elei

X. évfolyam 8. szátm 2002. április 15.

Csengelei színj átszők Röszkén

A Szomszédolóról szóló írásunk a 2 ] 3, oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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Eredményes egészség ügyi
napok

Sajnos az össztársadalmi tudatban még mélyen gyökerezlk az
anézet,hogy az orvost csak betegség esetén indokolt felkeresni.

A 2002. április 3-5. között, immár ötödik alkalommal meg-
rendezett egészségügyi napok lehetőséget adtak a lakosságnak,
hogy aktív résztvevői legyenek sajiú. egészségük megóvásának. A
progIam eredményességét jelzt, hogy tüdőszűrésen 929-en, csont-
sűníség vizsgálaton 130-an, 24l-en vémyomás és vércukor
vizsgálaton, 4l-en nőgyógyászatt rákszűrésen vettek részt és 46 ftí
jelent meg véradásra. Ebben az évben is több teljesen panaszmentes
elváltozás felismerése és további kezelésre irányttásatörlént meg.

A szűrővizsgálatok iránti igényí bizonytja a megjelentek
száma, s megerősíti a szervezőkben és lebonyolításban résztvevők
széndékát, hogy az egészség minél további megőrzése, a betegség
megelőzése, a betegség minél korábbi felismerése egyéni, családi és
közösségi érdek.

Henczné Gút Julianna

OAfalugazdász rovata

A mindennapok talajvédelme II.
A higtrágya, trágyalé, csurgalékvíz ktzátőlag sztvárgás-

mentes, szigetelt hrtáIyban, medencében tárolható. A medence
anyagát úgy kell megválasztani, hogy élettartama legalább 20 év
legyen és legalább 4havi mennyiséget kell befogadnia.

Az istállőtr ágy át szi get e lt al ap ú, c surgal ékv iz ö s sz e gyiljt é s ére
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szolgáló gyűjtőcsatomákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell
tárolni. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 8
havi istállótrágya táro|ásíra. A mélyalmos trágyát, ha nem juttatják
ki azonnal, és a karámfoldet ugyanígy kell tárolni. Mezei ttágya
legfeljebb 2 hőnapig hrthatő a tábla szélén, de csak akkor, ha a
talajviz 1,5 méter alatt, a felszíni viz I00 méternél messzebb van és
nincs alagcsövezve.

A mező gazdas ági tevékenységet fo llatónak adatszo lgáltatást
megalapozó, folyamatos nyilvántarlást kell vezetni. Az előirt adat-
lapon köteles adatot szolgáltatni a tárgyévet követő február 28-ig a
t evékenysé ge helye szeint i lletékes talaj védelmi ható ságnak.

Az előírások megtalását a termőfcildön folytatott tevé-
kenységének vonatkozásában a talajvédelmi hatóság ellenőrzi, A
hatóság az előírásokat megsértő tevékenységet határozatában
fel fli ggesztheti, korl át ozhatj a vagy megtilthatj a.

A jogszabály 200I. május 3-ánhatá|yba lépett.

Vizek nitrátszennyezésének
megakadályozása

Nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet
folytatóknak a rendelet előírásait be kell tartania. Nem nitrát-
érzékeny területen (Csengele ide tartozik) csak a jogszabály alkal-
mazása ajánlott.

Az e|őirásokat figyelembe kell venni különösen:
- talaj tani szakvóleményrrél,
- táp any ag- gazdáIko dási sz akt anác s adásnál,
- területi fejlesztési terveknél,
- állattartő telepek műszaki terveinél.
Az alapvető céI a vízek nitrátszennyezésének megelőzése,

csökkentése oly módon, hogy egyben biztosítani lehessen a nö-
vények optimális tápanyagellátását, valamint a talajok termékeny-
ségének fenntartását.

Az évente szerves tárgyával kijuttatott nitrogén nem lehet
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több 170 kg/}rektárnál, beleértve a legeltetést is. Tilos a trágya
kijuttatása december 1. és február 15. között. Betakadtás után nem
adható ki könnyen oldódó N-trágya, hígtrágya, trágyalé,ha az adott
évben nincs újabb kultúra, Ha van, a trágyázás és a vetés közt
maximum 14 nap lehet. Nem juttatható ki trágya 5 cm mélyen átfa-

gyott, vizzel telített, összefuggő 5 cm vastag hótakaróval bodtott
talajra. Vizek kömyezetében a védőtávolságáItalában 10 méter.

Szakszení a trágyázás, ha a talaj tulajdonságainak, tápa-
nyagellátottságának, a környezett feltételeinek és a termesztett
növény helyesen me gv áIasztott termés s zintj éhez hrtoző táp any ag-

igénynek megfelelő adagban, megfelelő időben és módon, a trágya
táp any agtutalmának i smeretéb en történik.

Higtr ágyát c sak talaj tani szakvéleményre alapozott ta|ajv é-

delmi hatósági engedély alapján lehet felhasznáIni. Ha a talqviz
legmagasabb szintje 7 m-en belül van, ezt is vizsgálni kell. Három
évente ellenőrizni kell a talajt és avtzet.

Istállótrágya kij uttatás a áItaláb an augusztus -novemb er között,
tavasszal csak homokon törlénhet. Lehetőleg azonnal. de legkésőbb
14 napon beltil be kell dolgozni.

lr/lűtr ágy át talajv izs gá1 atra al ap o zott számítások alapj án lehet
felhasznální. Talajvtzsgálatot legalább 5 évente, gyepeknél 10

évente kell tartani. Számításnál figyelembe kell venni a talaj
tápanyag-el\átottságát, a növény tápanyagellátottságáí, a növény
tápanyag-igényét, az elővetemény és szerves trágya módosító
hatását.

Törekedni kell a minél nagyobb növényborítottságra. Öntözés
csak talajtani szakvélemény és erre alapozott műszaki terv alapján
kiadott vízjogi engedéllyel végezhető. Ytgyázni kell arra, hogy ne
legyen tócsásodás, ne mossa le a gyökérzőna alá a tápanyagot. Az
öntözött terület talaját, valamint a talajvíz szintjét és minőségét -
amennyiben 7 méteren belül elérhető - 5 évente ellenőriztetni kell.

Első ízben a2002.január i. - december 31. közötti időszakról
2003. februar 28-ig kell majd adatokat szolgáltatni.

Gregus Sándorné
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Röszkén szomszédoltunk
-W idén április 6-án 16 órakor került sor alTa, hogy a

szomszédoló keretein belül Csengele bemutatkozhasson Röszkén.
A poigánnester urak köszöntötték egynást és elkezdődött a

műsor. amelyre a szereplők már ftgőta készültek.
Elsőként az lflíságí Mazsorett Csoport szerepelt. Két éve

ala},-ultak és most már egyre több helyre hívják őket szerepelni,
ahonnan mindig szép eredményekkel térnek haza. Legutóbb
Debrecenben ezüst minősítést szereztek.

Eníán Gurdics Gábor következett, aki Kányádi Sándor: Az
okos kos című versét szavalta el. Gábor az iskolai és területi
i ersmondó versenyen elért első helyezés után, Szentesen a megyei
veísenyen 7.helyezést ért el.

A harmadik osztályos társastánccsoport latin-amerikai táncot,
cha-cha-cha-t mutatott be.

Az alsó tagozatos sziryátsző csoport a Kacor király című
mesét játszotta el.

Az asszonykórus tagjai új kosztümben léptekfel
(fotó: Nacsa Jánosné)
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RénP János szintetizátoron adta eIő az O sole mio, Love me
tender, Brasil, A horgosi csárda, Pénztárcámnak üres a belseje című
dalokat.

A Népdalkör és Citerazenekat bakonyi dalokat énekelt, majd
a citerások kíséretében, az Aranyeső néptánccsoport előadásában
néptáncot láthattunk.

Az első és második osztályos társastánccsoport egy latin-
amerikai táncot, rumbát adott elő.

A Fúvószenekar és Mazsorettcsoport következett. Piave-
induló, úr The Navy, közös szereplés után, a zenekar önálló
előadásában azBlbúvölő dobokat hallhatta a közönség.

Végül ismét együtt a mazsorett csoporttal szamba követ-
kezett. A közönsé gnagy tapsviharral jutalmazta őket.

Utolsó előtti műsorczítnként a CocTail tánccsoporttól egy
diszkó formációt láthattunk. A 6 ftís csoportból csak ketten tudtak
most ott lenni, de minden lehetőséget megragadnak a bemu-
tatko zásr a, sz erep 1ésre.

Végül az Ütőegyüttes következett, akik szintén meg-
hódították a közönséget. A gálára is őkjutottak tovább egyetlenegy
szav azattal me gelőzv e a Fúvó s z enekart.

Gratulálunk minden szereplőnek, felkészítőnek !

Törköly Ágnes

A Faluház nyitva tartásí rendje

Hétfíí: 9-17 könyvtár, I3-I7 tánc- és zeneoktatás,20-22 asz-
talitenisz

Kedd: t7 -I9 népi tanc
Szerda: 9-17 könyvtáLr,I3-I7 tánc- és zeneoktatás
Csütörtök: 16-17 zeneoktatás és szolfezs, I9,2t népdalkör,

20-22 asztalitenisz
Péntek: I3-I4 gyógytoma, 16,30-16 judo edzés

Szombat: 9-I2 ténc- és zeneoktatás
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Ui polgármester Eringben
A bajor testvérközségben március 3-án helyhatósági

választást tartottak. A voksoláson az SPD támo gatásával induló
Josef Neunman lett a település első embere.

Az 51 éves új polgármester egy 500 főt foglalkoztató
nagyvállalat elektrotechnikusaként dolgozott korábban, ezt a
munkáját új tisztsége mellett is megfartja. I973-ban kötött
házasságot, egy 17 éves fia és egy 21 éves fia van. Mindketten
tanulnak még. Neunman úr Eringben született, majd több városban
is lakott. 1980-ban tért vissza szülőfalujába, azőta ott lakik.

Testvérközségünk új polgármestere nem beszéli nyelvünket,
de ez az évtizedes kapcsolatbarr eddig sem jelentett akadályt.

M. M.

Az ország gyű l és i v álasztás o k
helyi eredményei

A 2002. április 7-i voksoláson a váIasztásra jogosult 1666
csengelei polgár közül 774 főjelent meg, ami 46,45 %o-ot jelent.Ez
megyei szinten 6],33 oÁ-os volt.

A tenileti listára leadott szavazatok közül 22, az egyéni
jelöltekre adott voksok között 15 érvénytelen volt.

A teruleti listákra leadott szavazatok száma megyei szinten
elegendőnek bizonyult, így a következő fordulóban erre már nem
lehet szavazni. Egyéni jelöltként indulók közül senki sem érte el a
sziikséges 50 oÁ+I szavazatot, ezért a végleges sorrend a második
fordulóban alakul ki.

Csengelén két szavazókörben lehetett a szavazatokat leadni.
Az összesített helyi eredményeket az alábbiakban közöljük.



Csongrád megyei területi lista
(zárőjelben a megyei eredmény)

1. FIDESZ-MDF
2.MSZP
3. MIEP
4. FKGP
5. Centrum
6. Munkáspár1

SZDSZ
7. MAVEP

A 4. sz. körzet egyéni jelöItjeire leadott szavazatok
(zárőjelben az egész körzet eredménye)

1. Vincze Lászlő 527 (1246I) 68,08 oÁ (43,72%)
( FIDESZ-MDF)

2.FábiánGyörgy 150 (10386) L9,37oÁ (36,44%)
(MSZP)

3. Fagyal Béla 33 (1155) 4,26 oÁ (4,05 %)
(MIEP)

4.Dr, Hoffmann Zoltán 15 (347)
(FKGP)

I,93 oÁ (I,2I %)

5. Dr. Somogyi György 12 (909) I,55 oÁ (3,I8 %)
(Centrum)

6. Győri Zoltán
(SZDSZ)

1 1 (799) I,42 oÁ (2,80 %)

7. Kőhalminé F. Julianna 10 (666) I,29 Yo (2,33 %)
(Munkáspárt)

8. Dr, Bertalan Zoltán
(fiiggetlen)
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490 (97144)
164 (9LI66)
36 (8259)
l] (2340)
16 (10324)
14 (5459)
14 (10089)
0 (318)

63,30 Yo

2I,I8 Yo

4,65 Yo

2,I9 oÁ

2,06 oÁ

I,80 oÁ

|,80 oÁ

0%

(43,16 %)
(40,50 %)
(3,67 %)
(I,04 %)
(4,59 %)
(2,43 %)
(4,48 %)
(0,I4 %)

l, (1775) 0,I2 oÁ (6,22 %)
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OA legtermékenyebb magyar író

Látogatőban Nemere Istvánnál
VII. rész

Községünk sokáig csak annyi irodalmí vonatkozással dicseked-
hetett, hogy Móra Ferenc az Aranykoporsó egy részét a csengelei
erdészházban írta. 2001 tavaszán azonban településünk lakója lett
a címben szereplő író, akinek mdr több mint háromszáz kötete
jelent meg. Nemere István készségesen adott interjút lapunknak,
m elyet terj edelm e miatt rés zletekb en közlünk.

A "Rejtélyes elődök" című írásában próbálta bizonyítani, hogy
évezredekkel eze|őtt volt már egy igen magas fokon álló
civilizáció a földön. Azőta kerültek elő újabb bizonyítékok?
- 1983-ban jelent meg a "Rejtélyes elődök", egy vékony kis
könyvecske volt. Később ebből is - mint a Gagarin ügyből is - lett
egy vastag könyv a kilencvenes évek második felében, szintén
"Rejtélyes elődök" címmel. Abban már sokkal több bizonlték van.

Tény, hogy lettek újabb bizonltékok, és a második kiadás után is
kerültek elő más források, és magyarul is megjelentek más
könlvek. Például a "Tiltott régészet" című kötet azt bizonytja,
hogy sok mindent eltitkoltak előlünk. Vannak olyan régészeti
leletek, melyek alátámasztani látszanak az én akkori elméletemet,
hogy igenis volt már itt előttünk egy civilizáció, amely nem pár
ezer, hanem akár pár szíuezer éwel ezelőtt is működött. Ennek
targy bizonyítékaít is megtaláIták, azoknak egy része most is el van
ásva a múzeumokban. Sok mindent össze lehetne még szedni ebben
a targykörben, harmadszor is meg lehetne ími a könlvet.
Ha Önre lenne bizva, mit reformálna meg?
- Amit eddig beszéltünk, abból talán kiderül, Egy idő utan az ettber
nem igazán bízlk abban, hogy az errherek megreformálhatók.
Legalábbis olyan értelemben, hogy villámgyorsan váltani lehet. A
szemléleten kellene váItoztatní, de az is egy lassú dolog. Szó volt a
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konfliktusokról és az erőszal<ró1.., Ha egyáltalán el lehetne hinteni
az emberekben, hogy nem az erőszak a megoldás. Az óvodától
egészen a felnőtt korig kellene az embereket "átnevelni". A
konfliktusokban ne azt keressék, hogy mi az, ami még inkább
szembehelyezi őket eg;rmással, hanem valami módon a
megegyezésre, kompromisszumra törekedjenek. Ez persze nagyon
nehéz, vannak a világnak olyan részei, ahol eleve nem is működik.
Erről nem is hallottak, eleve úgy nőttek fel, hogy ellenségképük
van, És ilyenek 100 és 100 millióan vannak. Aki az ellenség, azzal
nem lehet tárgyalni, nem lehet megegyezni, annak nem lehet hinni,
annak nem lehet igaza. Nyitottabb társadalmakban ez azért másként
van. Mondok rá egy példát: az annylt szidott - és nyilván nem ok
nélkül szidott - amerikai társadalomban is gyakori dolog mátr az
óvodától, de mindenképpen az általános iskola első osztályától
kezdve, hogy bármilyen kérdés menil fel, azt megvitatjak. A
gyerekek megszokják azt, hogy mindenről vitatkozni kell, és soha
nem szabad elfogadni az egylk oldal véleményét. Igen, te ezt
mondod? Ki van ellene? - és az is kifejti véleményét. Pöttöm
emberkék ebbe nőnek bele és amerikai mintájú választási
kampányokat tudnak szervezni az iskolákban vagy az osztályban,
hogy ki legyen a ftjnök. Az az illető már megdolgozza a váIasztőit,
beszél és érvel, küzd a demokratikus módszerekkel. Ez a vérükben
van és nem is tudják később elfelejteni. Valami ilyesmi nem ártana
másutt is, mondjuk a palesztin és zsidó gyermekeknél, vagy egy
csomó mohamedán és egy csomó keresztény országban is. Például
Észak-Írországban, ahol középkori módon gondolkoznak még az
emberek. Ilyen dolgokat kellene elterjeszteni. Ezt sem én taláItam
ki, ennek megvannak a "prőfétái". Ma is vannak emberek, akík az
egész magánvagyonukat erre teszik fel. Ilyen például Soros György,
aki a nyitott társadalmat terjeszti minden olyan országban, ahol
addig hírét sem hallották, mint például a Balkánon, vagy a volt
Szovjetunió legtöbb részén.Ez egy hatalmas feladat, több száz éves
dolog.
visszaállítaná a halálbüntetést nálunk?
- Nem! Ez az eg},lk kérdés, ahol azt kell mondanom, hogy a
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többségnek nincs igaza. Nagyon sokszor a többségnek nincs igaza.
Van azért, ahol a demokrácia sántikál. Magyarázzam el egy csomó
embernek - ezt mewrőbáItam még a '70-es években és nem lett
belőle semmi -, hogy az ökölvivás nem sport, Azért nem sport, mert
az ökölvívásban azt túzik ki elérendő célnak, ami másutt
elkenilendő, véletlen balesetnek számit. Tehát az ökölvivásban az a
cél, hogy olyan egészségkárosodást okozzuttk az ellenfélnek,
amiből kifolyólag azharcképtelenné válik. Ha felütjük a lexikont a
sport címszónál, nem ezt taláIjuk A férfiak 90 Yo-a él-hal ezért az
úgyrevezett sportért, nincs lehetőség ana, hogy kiálljon valaki és
elmondja, ez mind marhaság, és aki bokszmeccsekre jar, az
szellemileg vagy érzelmileg sénilt ember. Ugyanígy van egy csomó
más dolog is. Nem biztos, hogy a halálbüntetés ügyében oda lehet
állni az emberek elé - bár ez nem annyira rázős kérdés
Magyarországon - és azt mondani nekik, hogy nem használ. Nem
hatékony a halálbüntetés. Nem erkölcsi oldalról közelíteném, mint
nagyon sokan. Hanem azt mondanám, hogy van a világon három
ország, mind a háromban van - illetve a közelmúltig volt -
halálbüntetés, és ez a három ország áll az élen a bűnügyi
statisztikában, ott ölik meg a legtöbb embert. Az Egyesült Államok,
a volt Szovjetunió (most Oroszország) és a Dél-Afrikai
Köztársaság. Ezekben 25 és 30 ezer között van a gyilkosságok
száma évente, és nem beszéltem még a másféle bűnesetekről, csak
az emberölésről, amit haláIlal lehet büntetni. Abszolút nem
működik a dolog, ott van a legtöbb gyilkosság, ahol a legtöbb
embert ítélik is halálra. Az egy hamuka, hogy visszatartó ereje van.
Ha valaki lecsapja a szomszédját, nem azon gondolkodik, hogy
van-e még nálunk halálbüntetés? Mert ha van, csak nyomorékká
teszem... A többség még mindig abban az ostoba hitben él, hogy ha
halálbüntetés van, akkor nem fognak ilyeneket elkövetni. Miközben
ezeket a statisztikákat nem ismerik, vagy nem akaqák ismerni, Ha
fudnák, talán egy kicsit elgondolkoznának. Az én érvem az lenne,
hogy nincs értelme. Nem hat abba az irányba, melybe kellene, tehát
íölöslegesen csinálják. Arró1 nem is beszélve, hogy minden évben
előkerül X mennyiségű eset, amikor kiderül utólag, hogy nem is az
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követte el, akit ki akartak végezni. Azt az elvet kellene követni,
hogy fusson inkább 10 bűnös, mint egy átrtatlanbűnhődjön.
A l'Patkányember" című könyve és Freudnak "A patkány-
ember" című könyve között van-e valami összefüggés?
- Nincs, én nem is tudtam, hogy Freudnak van egy ilyen című
könyve. Amikor megjelent az enyém, a következő héten mondta
valaki és igen furcsán éreztem magam. De azőta sem láttam, nem
volt a kezemben Freudnak ez a könyve. Nem tudtam, hogy ilyen
cím van. De ha tudtam volna, akkor sem valószínű, hogy ezen
habozok. Velem is többször előfordult, hogy megjelent egy
könyvem valamilyen címen és egy, vagy két év, vagy akár 5 év
múlva megjelent másnak a könyve ugyanazon a címen. Ha engem
nem kíméltek, én sem fogok kímélni másokat.
Ez pedagógia kiadványok között szerepel...
- Akkor pláne ezért nem kerülhetett a kezembe, Semmi összeíi,iggés
nincs. A címet nagyon jónak találtarr1 és a könyvemben pontosan
egy patkányemberről van szó.
Van kedvenc írója?
- Van! Magyar volt, és amíg élt, úgy hívták, hogy Mikszáth
kálmán. Ezen általában csodálkoznak sokan, de én azt mondom,
hogy ő volt a legjobb. Ő aztán tudott mesélni, imi izesen, ahogyan
néha én is szeretnék.
Megítélése szerint miért olvasnak az emberek olyan keveset?
- Ez is viszonylagos, mert ma is van egy csomó ember, aki sokat
olvas. Bennük lehet bízni. Sajnos nem mindigazok, akiknek van is
pénzük könyvekre, vagy csak részben fedik egymást, De azértmég
mindig sokan olvasnak. Bn mindig azt szoktam mondani a
gyermek- találkozókon, hogyha valakinek egy történetet könyvből
kell elolvasni vagy filmben megnézni, és aki az utőbbit választja, az
sokkal rosszabbul jár. Mert nem az igazi tOrténetet olvassa. Egy
készen megrágott váItozatot kap és azt űgy kell elfogadni, Míg ha
olvassa, sokkal bonyolultabban és színesebben bontakozik ki a
történet, másrészt az ő agya is dolgozik, és hozzátehet egy csomó
dolgot. Biztosan kevesebben olvasnak a nagy statisztikai számok
tükrében nézve. Bármilyen furcsán hangzik, ennek politikai okai is
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valrnak. Emlékszem az 50-es évekre, ekkor mi is rengeteget

olvastunk, mert nem volt lehetőség mást csinálni, Egyrészt nem
csak politikai okok voltak, például nem volt tévé. Az emberek
esténként rádiőztak, olvastak, beszélgettek. A másik politikai ok az,

hogy nem engedtek bennünket utazni. Rengeteg útleírást olvastunk.
A '60-as, '70-es évekig nem igazán lehetett külföldre menni. Ha
lehetett is, pár óvenként mások mondták meg, hogy mehetünk-e,
mennyi penitint< lehet, hová mehetünk, stb. Úleírást, és mindent,
amiből a vílág kibontakozhatott előttünk, faltunk, mert másként
nem juthattunk el oda, Rengeteg időnk is volt, mert csak
dolgozgattunk és csak fizetgettek. Most aztán hajtani kell annak,

akinek van munkája, és nincs ideje olvasni. Az élet sokkal pergőbb

lett, sokkal jobban elfoglalja az ember magát, hajtani kell. Olyan
értelemben is, hogy az ettber megcsinálj a önmagát, valamivé
l,áljon és ne attól fiiggjön, hogy milyen véleményt ir rő|a a
párrtitkár a jellemzésében. Sokkal több energtát elhasználnak az
emberek. Ami a maga módján jó is, mindenki csinálja a maga
életét, flem az áIlam bácsitól váq'a folyton a segítséget. De ennek a

rosszabbik oldala az, hogy az emberek energtája. ideje, pénze
elmegy más irányba, és eglT e kevesebbet olvasnak. Ezen kívül már
közhely, hogy a tévén keresztül a képi világ mindig a könnyebb
ellenállást j elenti, és látszőlag látványosabb és érdekesebb. Azok az

emberek, akik nem szokták meg az olvasást, nem értették meg
annak értékeit, azok ebben az irányba könnyebben elmozdulnak.
Nemrég volt író-olvasó találkozója a csengelei gyerekekkel.
}Iilyen benyomásai vannak rő|a?
- Jók. Azt kell mondanom, hogy ebből tudom kiszedni - van egy
csomó gyakorlatom, az elmílt 20 évben legalább ezer író-olvasó
találkozón voltam -, hogy milyen az iskola a faluban. Voltam
sajnos olyan falvakban is, ahol iszonyú volt megszólalni is, mert a
gyermekek semmiben nem voltak partnerek, meg voltak ijedve.
Semmihez nem szóltak hozzá, nem értették az összefiiggéseket. Na
itt szerencsére semmi ilyesmi nem volt. Nagyon élénkek és jópofák
r,oltak.
Barátai milyen típusú emberek? Hasonló érdeklődési körűek?
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- Most, hogy így kérdezi, a legjobb, amit mondani tudok arről a2-3
emberről, akit barátomnak nevezhetek, hogy mind nyitottak.
Nagyon sok minden érdekli őket, bármiről bármikor el lehet
beszélgetni velük. Van köztük olyan, akivel együtt érettségiztünk,
van, akivel 20 éve ismerkedtünk meg. A második sorban már
vannak mások is, de gyakorlatilag mindenkivel egy félbehagyott
beszélgetést akár egy év múlva is tudjuk folytatni. Semmiféle
mesterkélt dolog nincsen köztünk, teljesen normális a kapcsolat.
Még egy közös dolog: mind nagyon szeretik a humort, a vicceket,
szójátékokat gyárlunk. Ilyen típusú emberek kellenek, hogy az
ember jől érezze magát a társaságban. Ilyen kevés yan, ez főleg az
én hibám |ehet, Az én életmódom is olyan, hogy nem igazán
barátkozom. Ebben lehet, hogy a csengeleiek is csalódtak bennem.
Biztosan azt hitték, hogy idejövök, és éjjel-nappal lehet engem
látni. Valakiről hallottam, hogy amióta ideköltöztem, mindig van
nála egy Nemere könyv, hátha egyszer összefut velem valahol és
végre dedikáltathatja. De nem találkoztunk még sose. Nem vagyok
egy olyan típusú ember, aki beül a presszóba és boldog-
boldogtalannal beszélget. Nem is voltam soha ilyen. Másrészt a hét
hat napján - egy napot Pesten töltök - szombaton, vasárnap,
bármely napon reggel hattól a számitőgép előtt ülök, és dolgozok.
Születésnapomon, karácsony napján, újévkor, bármikor ezt
csinálom, Tehát nagyon kevés időm marad arra, hogy bármi mással
foglalkozzak,
Hallottam arről, hogy tud sakkozni. Ez is agytorna. F,zt a
rengeteg agymunkát hogyan tudja kompenzálni?
- Nekem valami nagyon gyanús a kérdésben, a szemléletben. Az
emberek ugy képzelik el, hogyha valaki nagyon sok szellemi
munkát végez, az kimerül, és valami egyszenít kell csinálni. Lehet,
hogy sok ilyen ember van, de én eddig nem tapasztaltam magamon,
hogy az agymunka kifarasztana. Az egyetlen,,szórakozásom", hogy
esténként tévét nézek De lehetőleg olyan műsort választok, ami
egy majdani könyvem anyagához kapcsolódik

kontesz Józsefné

(folytatjuk)
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Onkormőnyzati ülés
Csengele község képviselő{estülete április 2-ín tartotta soron

következő ülését.
A napirend szerint először a polgármester beszámolóját

hallgatta meg a testület. Ő az előző ülés óta történt eseményekről az
alábbiak szerint számolt be:

A község szllírd és folyékony hulladékának tárolási és
gríjtési feltételei - az EU-csatlakozás követelményeinek megfele-
lően - igen magas mércét állítanak minden település elé. Különö-
sen azok a kistelepülések vannak nehéz helyzetben ahol nincs
szervezett és kiépített szilárd és folyékony hulladékgyLíjtés. A
következő évek igen fontos feladata lesz a hulladék és a szenrtyvíz
gytíjtésének megoldása, amely jelentős önkormányzati és lakossági
hozzájárulást is kíván.

A Csengele-Kiskunmaj sa út építésével kapcsolatban elhang-
zott, hogy a kivitelezők árajánlatait május 29. úán birálják el,
ekkor döntenek a kivitelező vállalatről. Az építés valószínűleg
2002. szeptember-október hónapban kezdődik.

Az önkormányzat hozzájáruIt alÁoz, hogy a korábban
ki skunfelegyházi ko ordinációval működő, Fel győ köz ség határ áb an
megépülő, szilárd hulladék gyíjtésére és feldolgozására alakult
társaságból az önkormtnyzat kilépjen és az ebben meglévő
rulaj donrészét értékesítse.

M áso dik napirendi p ontként a képvi selő -testület me gJár gy alta
a 200L évi költségvetés teljesítéséről szóló írásbeli és szóbeli
tájékoztatást.

Az önkormányzat a megvalósítandó Csengele-Kiskunmajsa
út építésére , az öwész biztosítása érdekében a 200I. évben mérleg
szerinti 27.016.000 Ft pénzmaradvanyt tartalékként kezeli, és az
építés során használja fel.
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Az Általános Iskolánál maradt 716 ezer forintot az iskola
részéte biztosíd a az önkorm ányzat.

A képviselő-testület Csengele község 200I. éví zárszám-
adását 149,443.000 Ft kiadáSi és 1ó1.585.000 Ft bevételi fcíösszeg-
gel elfogadta.

Harmadik napirendi pontként előterjesztéseket tárgyaltunk
meg:

- Módosítottuk a 2002. évi költségvetést.
- Meghatároztuk a páIyázati célkitűzéseket, és jóváhagytuk a

pályázatok 2002. évi önerős biztosítékait, amelyek szerint minden
építés és felújítás előtt legfontosabb cél a Csengele-Kiskunmajsa út
saj át fonásainak biztosítása.

- A 2002. évi páIyázati tervben szerepel a győgyszertár és a
Május 1, utcai orvosi rendelő épületeinek felújítása. Az épületek
elmúltak 40 évesek, ezért tetőszerkezetik és külső megjelenésük
esztétikusabbá tétele is indokolt. kedvező elbírálás esetén mindkét
épület ez évben felújításra kerül.

- 2002. évben az önkormányzat meg kívánja építeni a
Rákóczi utc a szílár d burko l atának elmarad t r észét, l ehető s é g szerint
a Hungerit és Kelőpatak Kft. beruházásával egydejűleg. Erre is
p ály ázatot nyúj tottunk b e.

- A képviselő-testület három lakásépítési, illetve vásárlási
támogatást nyújtott 100-100 ezer forint értékben.

- Dr. Jenei Rózsa Pálma tájékoztatta a testületet, hogy a
hivatalánál is kidolgozzák a személyre szőlő és helyettesítő
feladatok ellátását bizto sító munkarendet.

- A megbízott jegyző a képviselő-testület elé terjesztette a
jegyzői munkakör ellátására kiírandó pályázat szövegét, melyet a
testület jóváhagyott.

kuklis András
képviselő

\r'r'\
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ODarts bajnokság

Fiatal vers enyzők
szárnypróbálgatásai

Március 29-én lartotta soron következő nlldobó versenyét a
Korona söröző. Valószínűleg a tavaszi szinetnek köszönhetően
most elég sokan, 15-en küzdöttek a bajnoki címekért.

Krikettben Kopasz József \ett a győztes 19 ponttal. Második
helyen új versenyzőként Béres András végzett 68 ponttal, míg
harmadik Haraszti Roland |ett (72 pont).

Mester 501-ben elsőként Túri Kornél fogyasztotta el pontjait.
A második és harmadik helyen 2-2 ponttal holtverseny alakult ki,
így három rádobással döntötték e| ahelyezéseket: IL Vörös Tibor,
fltrI. Pálnok József. Említésre méltó, hogy az elődöntőben a szintén
új versenyzőnek számító Tóth Tibor a 8 körben három tripla
húszast dobott (ezen a bajnokságon másnak nem is sikerült).

Dupla ki-beszállós 301-ben Csókási Tibor végzett az élen.
Másodikként Ceglédi Csaba követte (51 pont), míg a harmadik ifi.
Tisóczki Ferenc lett.

A Shanghai versenyre a dartosok száma 10-re fogyatkozott. A
döntőben Ceglédi Csaba 105 pontot dobott, így ő lett a bajnok.
Csókási Tibor 57 pontja csak a második helyre volt elegendő. Tóth
Sándor 42 pontta| harmadik lett.

Legtöbb pont dobásában (high score) szintén Csókási Tibor
lett a győztes, 536 pontot ér1 el. Vörös Tibor 492 pontja a második
hellre, Ceglédi Csaba 460 pontja a harmadik helyezésre volt
elegendő. Ceglédi a középdöntő során 654 pontot dobott, de a
végső mérkőzés során nem tudta hozni a formáját.

A bajnokság összegzéseként elmondható, hogy a fiatal és új

versenyzők próbálták megszodtani a régieket. Most ez nem
sikerült, de tehetségüket elnézve ez nemsokára bekövetkezhet.

M. M.
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cFoci krónika

Mezayatő öt góllal
2002. március 30. Röszke II. - Csengele 0:1 (0:0)
300 néző, v ezette: Gézárt.

Csengele: Pálnok, Szabó (Mészáros 50.'), Ambrus, Túri, Pálíi,
Pataki, Heim, Góra, Haraszti R., Wenner, Kis.
Csengelei góllövő: Góra
A hazai csapat mindig mumusunlrrtak számított, ezért is értékes az
idegenbeli győzelem.

2002. április 6. Csengele - Öttömös 5:0 (3:0)
50 néző, vezette: Szeles,

Csengele: Pálnok, Szabó (Vincze 46.'), Ambrus, Túri (Dancsok Cs.
46,'), Pálf1 Pataki, Heim (Mészáros 46.'), Gőra, Haraszti R.,
Muhel (Haraszti Zs.55.'), Wenner,
Csengelei gőlszerzők: Góra, Túri, Muhel,Haraszti Zs., Wenner.
A gólkülönbség a vendégekre nézve hízelgő. Helyzeteink alapján
kétszámjegyű eredmény is születhetett volna.

***

Az Öttamös elleni mérkőzés mezavató vott. Csókási Zoltán, Nogy
Gábor és Tóth Tibor helyi vállalkozók, Szabó Péter és Pálfi László
játékosok és egyben vállalkozók, illetőleg Tóth Szabolcs kisteleki
üzletember szponzorálásával l7 főre teljes garnitúra öltözetet
sikerült beszerezni. A játékosok 5 gólos győzelemmel köszönték meg
a támogatást.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Ejadó a Csengele, Tanyu 279. szdm alatti ingutlan,
Erdeklődni lehet Barna Józsefnél a 06-30/2 546 349
telefonszámon.

Csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó. Erd-
eklődni: Csáki Lászlőné Csengele , Tartya 581., telefon:
06-3014 323 248

Eladó 2500 db egyfalcos szalagcserép és 80 db kúp-
cserép. Érdeklődni: Tisóczki István Csengele, Akácfa u.
1 1. 8 286 068

Körbálás széna eladó. Irányór 3400 Ft/bála. Érdektődni
lehet Balog Jánosnál (Csengele, Tanya 2]0., telefon: 06-
30/3 747 693),

§koda 105-ös személygépkocsi 1,5 éves műszakival,
110.000 Ft-ért eladó. Erdeklődni lehet Gémes Antalnál a
Csengele, Tanya 73. szám alatt, yagy a 06-2015 309 066
telefonszámon.

Csengelén uz Árpdd utca 27. sztím ulatti htíz eludó.
Erdeklődni: Berényi Tiborndl (telefon: 286 330).

Eladó a Május I. utca 42, szám alatti 3 szobás, gáz-
Jűtéses, firdőszobás családi ház 600 négyszögöles
kerttel. Érdeklődni lehet Magony Antalnénál (Tisza u.
2I., teleíon: 06-70/2 1 13 951).
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Paprika és paradicsom keltetését, paldnta nevelését vállalom. Üveghtízban,
m é r n ö ki felü gy e I ett eI !

Ifi. Kormányos Stindor
Csengele, Felszabadultís u. 2/B. 8286 079

Táp-takarmány kereskedésemben bjzelő- és építőanyagot (PB-gáz, betongeren-
da, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder stb.) is árusítok.
Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szá|litom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolg áIás, kedv ező árak!
Nyttva tarlási idő: keddtől szombatig 7-tő113 őtáig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1,

B 286 24I É06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rendezvényekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vás árolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

8 257 786, este: 329 659 d06-30/2 638 168

A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásltca2lA. e-mail: csengele@freemail.hu
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Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefné


