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Dzsesszbalettesek

A szomszédolóról szóló írásunk a 94. oldalon kezdődik!
(fotó: Törköly Ágnes)
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OSzatymaz Csengelén

szomszédoló
Evekkel ezelőtt a Délmagyarorszúg szerkesztősége Índította el a
szeged környéki falvak kölcsönös bemutatkozásait. Az újság azóta

kiszátlt az akcíóból, a rendezvény továbbra is maradt. Az idén

Csengele ptírja Szatymaz lett, A barackjdról híres település múr_

cius 2l-én mutatta be kulturális műsorát köaégünk Falu-
házában.

A híaigazdák nevében Törköly Ágnes köszöntötte a Szom-
szédoló résztvevőit és közönsé gét - a felesége betegsége miatt

távollévő polgármester helyett is -, majd átadta a szőt a szatymazi
konferansziénak, Kónya G éza kunagynak.

Az első műsorszám jazz-balett volt, melyet Csengelén ritkán
lehet látni. Kár, hogy a fiatal lányokból álló csapat nem a szín-
padon lépett fel, így a hátsó sorokban ülők alig láthattak a pro-

dukcióból valamit, Felkészítésüket Józsa Margó és Szabó Anikó
végezte.

Szabó lőzsef zongorán Schubert keringőt adott elő. A laikus
fülnek úgy tűnt, hogy néha-néha magakadt. El tudtam volna kép-
zelni egy táncospárt is, aki a zenére táncolt volna.

A következő altfurulya-duó két fiatalból, Tóth Szabolcsból és

Űlvari Józsefből állt. De Boismortier Gavott-ját, és Anon)tnus
Rondo-ját adtákelő. Őket Pintér Attila tanította be.

A Barackvirágnépdalkör a népzenei minősítésen arany foko-
zatot étt" el. Kékfestős szoknyában és mellényben, illetve fehér
ingben és fehér köténnyel léptek fel, Csík megyei dalokat adtak elő.

Műsorukat nagy tapssal honorálta a közönség.
Bartucz Anett altfurulyan De Fesch Szonátálának I. és I1.

tételét adta elő. Kónya Géza csemballó kíséretével középkori han-
gulatot varázsolt a terembe. A fiatal zenészlány oktatója Pintér
Attila.
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A színjátszó kör Nóti Károly "A nyúl" című vígjátékát adták
elő. melyben a férj avadászat helyett titokban lóversenyezik.Kár,
ho_e1- a fellépők gyorsan beszéltek, nehezen lehetett érteni a szö-
reqet. A vendégségbe érkező urat jatsző úr viszont profi módon
szerepelt, sziporkázott, mintha egész életében ezt csinálta volna,
Zavarő volt számomra a jelmezek megválasztása is. A vendóg
uraságról sokáig azt lehetett hinni, hogy pincér és nem volt túl
szerencsés aháziasszony csuhara emlékeáető ruhája sem. A másfel
hónapja indult csapattól azonban ez a teljesítmény is szép volt.

A gyerekekből álló énekkartól magyar népdalt, musical rész-
letet és egy keleti dalt hallhattunk. Zongorán Kónya Géza kísért.

A következő műsorszámban három altfurulyás adta elő Pur-
cell Kánonját és Bach Gavott-ját.

Az Barackvirág népdalkör asszonykórusa közben átöltözött.
Két népdalt és egy spirituálét adtak elő. Kónya karnagy dirigálása
külön produkciónak számitott, olyan beleéléssel tette dolgát. A
műsor nagy-nagy tapsot kapott.

A citerások külön léptek fel. Négy fiú - közülük kettő még
gyermek - népdalcsokrot adott elő. Felkészítésüket Pálnok András
végezte.

A szafimaziak műsoruk végére tartogatták a "durranást". Az
óvónőkből álló kis csapat jól megszewezett, jól koreografált zenés
paródiákat adtak elő. Először a "Hattyúk halála és feltámadása"
következett, melyben a hattyúk tavát egy felfujható medence
jelképezte. Nagyon tetszett a klasszikus zenékből összeválogatott
kísérőzene is. A produkció után néhány pefc szünet üresjárat
következett, azt hittük, hogy vége a műsoros délutánnak, de senki
sem köszönt el. Azonban még három fergeteges szám következett,
"A nyár van és semmi baj" című dallal balatoni hangulatot vará-
zsoltak a szinpadra és nagyon jó tánckarral kísérték az éneket. Rap
paródiájukba is becsempésáek néhány geget. Műsorukat cigány
tánccal fejezték be, amibe bevonták a csengelei férfiakat is, és
hatalmas körtánc alakult ki.

Végezetül Gyömbér LászIő, a szatymaziak első embere adta
át ajándékait a Faluház vezetőjének és a csengelei polgármesternek.
Mindkettőt Törköly Ágnes vette át.
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A szokásokhozhiven most is megszavaztatták a közönséget,

hogy melyik produkció tetszett a legjobban, Az ővőnők fergeteges

műsora _ nem véletlenül _ elsöprő győzelmet aratott, 71_en őket

tüntették fel elsőnek. Második helyezést ért el a Barackvirág nép_

dalkör 3 0 vokssal, míg a harmadik helyen a szinjátszők végeztek

29 szavazattal.
csengele kulturális csapata március 27_én vendégeskedett

Szatymazon, melyről a Krónika következő számában fogunk beszá_

molni' 
Molnár Mihály

ÉEl
oJavult u véradási hozzáállás

Idén is sikeresek voltak az
egészségügyi napok

Az önkormányzat támogatásával ez évben is megrendezésre

kerültek a szokásos egészségügyi napok.
Az eredményességet tükrözik a tüdőszűrő mellett a különféle

vizsgálatokon megj elentek száma is:

- allergia 58 fő
- csontsűrűség 96 fő
- nőgyőgyászat 48 fő
- véradás 42 fő (I fő nem adhatott vért)
- vérnyomás és vércukor 241 fő,
Henczné Gút Júlia védőnőt elismerés illeti a sokféle egész-

ségügyi vízsgáIat és az egészséges élelmiszereket gyártő bajor pék-

ség bemutatój ának megszerve zéséért.

Törköly Ágnes
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OA falugazdász rovuta

Az agr ártámo gatások igényb evételének
általános feltételei

A kormány 612004, (I. 22.) számű rendelete szabáIyozza a
Magyar Köztfusaság és az Európai Unió fonásainak összehangolt
felhasználását.

E jogszabály szerint:
- családi gazdáIkodó: a nyilvántartásba vett őstermelő vagy

egyéni vállalkoző;
- mezőgazdasági termelő: növénytermelést, állattenyésáést,

ve gyes gazdáIko dási termék előállítási vagy szolg áltatási tevékeny-
séget folytatő, állandó belföldi lakhellyel rendelkező magánsze-
mély, egyéni vállalkoző, jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
s as ág, mely regisztrác ió s szítmmal rendelkezik ;

- erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosa, yagy az erdőgaz-
dálkodási tevékenységet folytatő használő, illetve az a foldhasz-
náló, aki nem erdő művelési ágú földterületen erdőt telepít;

- mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló tevé-
kenysóg: a Római Szerződés I. számű melléklete szerint felsorolt
mezőgazdasági termékek feldolgozása a vonatkozó TEÁOR |Gaz-
dasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere] beso-
rolás szerint;

- fe l d o l g o z ott mező gazdas ági t e rm éke k elő áIIítás ára i rány ul ó
tevékenység: a Római Szerződés I. számú mellékletében fel nem
sorolt termékek előállítása a tevékenységre vonatkozó TEÁOR be-
sorolás szerint;

- nemzeti hatáskörben nyújtott támogatás: Az Etsrőpai Unió
jogszabályai alapján á|larni támogatásnak minősülő, hazai költség-
vetési fonásból biztosított támogatás;

- nemzeti kiegészítő támogatás: uniós támogatás hazai költ-
ségvetési fonásból való kiegés zítése;

Egyes támogatásokat csak az az igénylő nyerheti el, aki a
"helyes gazdálkodási gyakorlat", illetve az "éIetképes mezőgazda-



-98_

sági vállalkozás" kritériumainak bizonythatőan megfelel, és a
minimális környezetvédelmi, higiéniai és az állatok életkörül-
ményeivel kap c so lato s elvárásokat telj esíti.

A fonások felhasznáIására a miniszter rendeletben intézkedik
az uniós közvetlen támogatásokkal, valamint az azol<hoz kap-
c s o l ó dó nemzeti forrásb ó l ftnanszír o zott ki e g é sz ítő támo gatás o kkal
kapcsolatos témákról, a Nemzeti vidékfejlesztési Tervhez és a
Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési operatív Prog_

ramjiú.nz kapcsolódó hazat fonások nemzeti hatáskörbe utalt

felhaszná!ásáról, továbbá az unió jogrendjével összhangban lévő,

nemzeti hatáskörb en folyó síto tt támo gatásokra vonatkozó sp eci áli s

szabályokról. Szükség szerint pályíaatí felhívást is közzétesz.
Költségvetési támogatás az alábbi formákban nyújtható:

- bevételt növelő termelői támogatás;
- kő zr aktári hitel kamattámo gatás ;

- éven túli lejáratú hitel kamattámogatása;
- fejlesztési célú juttatás;
- állami kezességvállalás, intézmény kezességvállalás, r,ala-

mint a kezességvállalási díjhoz adott támogatás;
- szolgáItatás jellegű tevékenységek finanszírozása és dt3-

támogatása;
- kutatás-fej lesztési feladatok támo gatása.

A támogatás igénybevételének j ogosságát igazolő valameny-
nyi iratot a támogatást igénybe vevőnek - jogszabály eltérő rendel-
kezése hiányában - legalább atámogatás igénybevételét kör,ető öt

évig meg kell őriznie,
Gregus Sándorné

köszönet a festésért
Köszönetemet.fejezem ki Csókási Tibornak, aki a körzeti megbízotti
iroda kifestéséhez festéket biztosított, és Losonczi Györgynek, aki a
s z alctnunkákat elv é g ezt e.

Szabó Zsolt rendőr zászlós, KMB
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Fotópályázat
" Valós ág, látomás ok, ilyenek vagyllnk"

A pályázat filozófiája: fotóművészeti eszközökkel megö-

rökíteni - Kistelek és térsége emberi történeteket, hagyo-

mányokat, népi kultúrát, épületeket, műemlékeket. A pályaművek
ösztönözzék a nézőket arra, hogy értékeiket felismerjék,
hagyományaikat ápolják, a kulturális örökséget pedig tovább gyara-

pítsák.
A páIyazaton életkortól, foglalkozástől és lakóhelytől fiigget-

lenül bárki részt vehet maximum 10 fotóval, vagy képsorczattal,
mely 1ehet s zines és fekete-fehér i s. M érete 18 x 24 cm-es lehet,

ettől csak a rövidebb oldalon lehet szükség szerint eltémi, ameny-

nyiben ezt a képklvágás igényli. A képeket semmilyen hordozó
any agra nem kell felerősíteni !

Minden kép hátoldalára kérik felírni a mű címét, hol, mikor
készült, a fotós életkorát, a fényképezőgép típusát, a jeligét (önta-

padós címkével), Lezárt borítékban kell mellékelni az alkotó nevét

és címét, a bodtékra ráímt a jeligét.
Témakörök:
1. Porlré és viselet: Jellegzetes arcok, fejdíszek, kalapok,

népviseletek, munka közben közeli fotók,
2. Épitészet: Az ember által, bármely korban épített objek-

tumok, épületek, műemlékek örökíthetők meg kívül, belül,
:. Étet a hétköznapokon, ünnepeken: Családi képek, ese-

ményfotók, ünnepségek , utazási élmények a város környékén (Kis-
telek, Balástya, Opusztaszer, Csengele, Pusztaszer, Baks)

4. Oktatás, pihenés, sport: EIet az iskolában, szabadidős tevé-
kenységek, tömegsport, versenysport.

5. Fotómontázs (több képből, vagy egy kép digitális átszer-
kesztése) bármilyen témáb an.

A fotókat felhasználhatják térítés nélkül a kiállítás népsze-
nísítésére, különféle sajtótermékekben. Nevezési díj nincs. A neve-
zési lap kitöltése kötelező! A képeket 3 tagll szakértő zsűri értékeli
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és a válogatott anyagból kiállítás nllik Kisteleken augusztus hónap
végén, melyet szeretnénk utána minden településen bemutatni, a

kiemelt alkotások fotósai jutalomban részesülnek. A kiállítási
megnyitó pontos időpontjáról a résávevők értesítést kapnak.

A beküldött fotókat nem ktildik vissza, de személyesen kér-
hető a beküldési címen, november végén.

Beküldési határidő 2004,július 25.

Beküldési cím: Nacsa Jánosné fényképész 6760 Kistelek,
Kossuth u, 16. Bővebb felvilágosítás ugyanitt és a (62) 257 786
telefonszámon.

Buszj árat indul Majsára
A Tisza Volán RT. április 2-től Csengele és Kiskunmajsa kö-

zött menetrendszerinti járatot indít kísérleti céllal. A busszal kizá-
rólag csak pénteki napokon lehet utazni.

Csengelei általános iskola elől Kiskunmajsára induló jaratok
időpontjai:

5.30 és 12.20
Templomhalmi iskolától Kiskunmajsára induló járatok idő-

pontjai:
5,35 és 12.25
Kiskunmaj sáról C sengelére induló j áratok időpontj ai :

5,08 és 12.45
Templomhalmi iskolától Csengelére induló járatok idő-

pontjai:
5.23 és 13.00
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Minden csengelei család
könyvespolcún ott a helye:

1

fl$ #-íq {.i ffi$'il
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"§ 
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Az első könyv falunk történetéről!

^1 Csengelei Krónika szerkesztősége a 2004. évben tartandó
jubileumi, X. Csengelei Falunapokra megjelenteti Csengele
krónikája címmel kazségank ftrténetének első összefoglaló monog_

ráfiáját. A kb. 400 oldalas katetből csak annyi "fog készülni,

amennyit előzetesen megrendelnek. Minden egyes példány sor-
számozva lesz, kérésre a tulajdonos nevével is ellátjuk.

Aki a megjelenés uíán már azonnal ritkasággá váló könyvet

szeretné megszerez,ni, az legkésőbb 2004. április 15-ig a Falu-
házban Tórkóly Ágnesnél 3500 Ft előfizetési díj befizetésével
jegyeztetheti elő. A katet önköltséges alapon készül, ezért szükséges
a pénz előzetes befizetése, amiről nyugtót adunk.

^::-::-:-":::-:-:--::-"-":::-:::::::-::::---****á*****
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ki tud róluk?
Még három fő hiányzlk -

A Krónika előző számában az olvasók segítségét kértem a
Csengele törlénetéről szóló könyv hősi hallottakról szóló részének
teljesebbé tételéhez. Több család is fontos adatokat tudott szolgál-
tatni, így most már csak a következő három személyről nem tudunk
semmit: Kucsora Pál,Magyar Ferenc, Tóth Mihály.

Arra kérem lapunk olvasóit, hogy akik bármit tudnak a fenti
hősi halottakról, aá tudassák Kordás Istvánnal (Arany J. u. 1.

szám, telefon: 286 I87) vagy Molnár Mthállyal (Felszabadulás u.
2lA. szám, telefon: 286 335, vagy 06-3016 216 223).

A felhívásra három újabb fényképet is kaptunk, így jelenleg a
következőkével rendelkezünk: kucsora péter, kun szabó István,
Magony János, Mészáros Ferenc, Petrőczi István, Sutka Istr,án és
Tóth József. Ha valaki további fényképekkel rendelkezne, .kérjük
jelezze a fenti személyeknek, vagy a F aluházban T örköly A gnes-
nek vigye be, aki a számitőgépes feldolgozás után azonaal vissza is
adja|

Molnár Mihálr,

06-3013 383 970
06-3014 40I 141

Kiegészítések és helyesbítések a
t e l e fo n szám-j egy zékhez

Lesták Má§ás Felszabadulás u. 2L
Oláh Pál Tanya246.
Törköly István Tanya 40. 06-3014 I79 004,06-3014 750 278
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Uj elnök a rÉSz élén
Március hónapban a Hungarocoop Termelő és Értékesítő Szövet-
kezet három vezetőségi tagja is lemondott. A március 18-án meg-
tartott gyűlésükön atagság Csókási Zoltán volt elnök helyébe ifi.
Kormányos S ándort, S zabó Tibor alelnök helyett Sejben Mihályt,
Tisóczki Ferenc felügyelő bizottsági tag helyébe Csáki Istvánt
választotta meg. 

M. M.

OTransylvania Expo

A TT Művek Kolozsvánott
A közelmúltban a szép vdrosban, Kolozsvárott állította ki számí-
tógépes vezérlésű marógépét Tóth Tibor gépgydrtó, a TT Művek
t u l aj d o n o s a. Ro m dn iáb an s zer zett t ap a s zt al at air ó l kér d e zt e m.

Románia a magyarok számára már a Balkánt jelenti. Nem
féltél kimenni?
- Eleinte fenntartásaim voltak, nagyon nehezen szántam rá magam,
Űgy terveztem, hogy családi kirándulással egybekötött kiállítás
lesz. De mite az indulás bekövetkezett, egyedül maradtam, Aradon
taláIkoztam egy társkiállitőval, onnan együtt mentünk tovább
kolozsvárra.
Mielőtt kimentél, azt mondtad, hogy úgy invitáltak a kiállí-
tásra, hogy "gyere, te itt császár leszel!" Császár lettél?
- Most nagyképúnek tűnik a szöveg, de valóban így hívtak ki. A mi
technikánk ott műszaki újdonságnak számít Nagyon nagy sikert
aratott.
Milyen jellegű vo|t ez a bemutató?
- Ez egy speciális faipari kiállítás volt, a Transylvania Expo. Ha-
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sonló kiállítási terület, mint Magyarországon a BNV, tehát nem egy
spottcsarnokban tartották. Nagyon szép, színvonalas, szervezett
kiállítás volt. Mondhatnám, hogy a világ faípai gépgyártői
kiállítottak. Bármelyik magyarországi kiállítással felveszi a ver-
senyt.
Magyarok is voltak rajtad kívül?
- Voltak magyarok is. Több román-magyar vegyes vállalat volt,
magyar cégről kettőről tudok, hogy részt vett.
A magyar jövedelmi viszonyok is jócskán eI vannak maradva a
nyugatitól, de a románok még jobban. Van fizetőképes kereslet
a gépeidre?
- Nagyon nagy lehetőségeket látok Romániában, Fizetőképes ke-
reslet a mi gépeinkre úgy látom, hogy van. A tudásszinhink
bármelyik géppel felveszi a versenf , az árunk pedig az induló,
növekvő román gazdaság számára is elérhető, Én korábban azí
gondoltam, hogy ott a számítőgép egy tabu dolog, és ha számitőgép
vezérel egy gépet, akkor jaj, leáll a vílág, Meglepetéssel tapasz-
taltam, hogy nagyon jártasak a számítőgépek világában. Kolozsvár
legnagyobb bútorgyártó cégének igazgatőja * aki nem is szégyellte
hangsúlyozni, hogy alegdrágább bútorokat ők gyártják a városban

- meghívott egy izemlátogatásra. Eljött értem, elvitt. Szakmai
tanácsot kért tőlem, hogy mit javaslok még a cége fejlődéséhez. Ott
kapásból hat számitógép volt, és a világon használatos progra-
mokban nagyon jártasak voltak.

A kolozsvári és marosvásárhelyi műszaki egyetem is felkért
bennünket, hogy működjünk együtt, Szeretnék a tanrendjükbe
felvenni az általurlk gyártott CNC vezérlésű gépek oktatását.
Valamikor gyártottad akézi vezérlésű marógépeket is. Azokkal
leálItál?
- Nagyon ritkán gyár,tjuk őket. Ezek a gépek egy az egybe
másoltak. Az volt a baj velük, hogy egy mesterdarabot el kellett
hozzá készíteni. A számítőgépes rendszerünkkel az a nagyon nagy
előrelépés, hogy amit az agy szül, azt a gép elkészíti, Csak a
fantázia szab határokat. A régi gépeinkre már nem igazán van
igény.
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_A, mostani géped három dimenziót tud?
- Négy dimenziót tud. Három dimenzió van) a negyedik egy kicsit
hülyén hangzík, Mi a négy koordinátát (x,y, z és w) nevezzilknégy
dimenziónak. A világon így hívják a tengelyeket. Ez azt tldja, ha
egy íves munkadarabot behelyezünk a megmunkálő asztalra, akkor
három ponton méretet vesz a gép íveiről és automatikusan
ki számítva az iv et b ármi lyen szerkesztvé n74 r á tud marni.
Lehet még ezt a programot tovább fejleszteni?
- Igen, fejlesztjük az 5D-s gépet. Remélem, nemsokára be tudjuk
mutatni. Egy félgömb felületre tudunk majd úgy marni az SD-ben,
hogy az érintőre merőlegesen elmozdul amaró. A szoftverünkről, a
CADCAM rendszerről, Európában négyről tudunk. Ebből az egyik
a miénk, melyet román nyelvre is lefordítunk.
Ha legközelebb hívnak Romániába, elmész?
- Megyek, örömmel, Sőt, ha nem hívnak, akkor is menni fogok.
Nagyon megszerettem ezt az orczágot, 420 km-re van ide Ko-
lozsvár. Nagyszalontán, Arany János szülőhelyén, nagyon jő érzés
volt, mint egy magyar érzésű embernek, áthaladni. Lehet, hogy
csak motorral, de visszatérek. A motoros csapattal jó lenne a törté-
nelmi nevezetességeket sorba járni. Maga a táj is festői szépségű,
hogy azt leími nem lehet.
A dalból tudjuk, hogy "szép város Kolozsvárll. Te milyen
b enyomásokat szer eztél róla?
- Elmentünk várost nézni taxival. Nagyon olcsó, sok van belőle.
Sikerült megnéznem a }linyás király emlékművet, a mögötte lévő
Szent Mihály templomot. Funar ásatásait is láttam, nagy gödrök
vannak a Mátyás emlékmű előtt. Lefotőztam Funar polgarmesteri
hivatalát, a tulajdonképpeni trónhelyét. Egy másik este elmentünk a
plázába. Minden, az égvllágon minden van ott. Az árak körülbelül
ott tartanak, mint nálunk. Román specialitások éttermében is
jártam. Az én gyomrom nem ezeket a fűszereket szokta meg,
Magyaros étel nincs?
- De van, csak mi a románban voltunk, amit a magyaí gyomor nem
nagyon fogad el. Valami érdekes fúszert hasznáInak, ya1y a zsír
szokatlan? Lehet, hogy valami vajkeveréket használnak. Ők ezt
szokták meg, nekünk furcsa.
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Amikor Szerbiában jártá|, problémáid voltak a határon. Most
nem volt?
- Szerbiában nagyon nagy probléma volt. Többek között tudjuk,
hogy 1991 óta semmi biztonságot nem garantálnak a jugóknál, és

az ATA rendszerből is kizárták őket. Hasonló fenntartásaim voltak
Romániával kapcsolatban is, különösen, hogy egyedül léptem át azt

a határt, ahová nem is szándékoztam, hogy kimegyek. Beálltam a

vámköteles sávba. A magyar hatélrőr rendkívül udvarias volt, a

vámos is sok sikert kívánt. Az izgalom akkor következett inkább,

amikor akéthatárközött, a senki földjén voltam. Romániában még

sohasem voltam, olyan érdekes bizsergés fogott el. A román

oldalon is beálltam az e]rvitmolni valósok sávjába. Nagyon udvarias

volt a román határőr is, a vámos is. A listánkra úgy írtuk fel a

számitőgép billentyűzetét, hogy klaviatúra. A vámos meg

megegyezte róla, hogy "á, zerte|,", Kérte, hogy mutassam meg.

Mondtam neki, hogy az nem hangszer, hanem a számitőgép része.

A számitőgépet sem értette, hogy az m i. N áluk ú gy h ívják, h ogy
kalkurátor. Végül csak elmagyaríatam. Mondta, hogy álljak félre,

mindjárt hozza a papírokat. Tehát még Romániában sem kellett
sorba állnom, mint ha például Ausztria felé haglmám el az

országot. Egy kellemes helyiségben vátakoztam. A vámtiszt oda

hozta a papírokat, és mondta, hogy érezzem jól magam Romá-
niában. Ettől apillanattól azizgalom alább hagyott bennem.

Sikerült üzleti kapcsolatokat kialakítani?
- Egy román gépkereskedő cégtől - mely Bulgáriában gyártott

gépeket forgalmaz, nagyon jó minőségben és kedvező áron -

vásárolunk egy hagyományos faipari esztergát, amít át fogunk
alakítani. A TT Művek szerkesáő és vezérlő programjával,

valamint a TT Művek vezér\őjével - ami egy intelligens vezérlő -
szereljük fel ezt a hagyományos esztergát. Azt szeretnénk elérni,
hogy ha ez a cég elhoz a szegedi bemutató termünkbe Romániából
reggel S-ra egy ilyen gépet, akkor kb. délután 3 órakor már viheti is
CNC vezérlé sűre átalakítv a.

Cr -ly)
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Uj könyvek a könyvtárban
Községünk könyvtárának állománya idén is gyarapodott Ne-

mere István jóvoltából. A következő könyveket ajándékozta:

Armand: A felelem bére
Dax: Átok reátok!
Eszes Máté: Híres bajvívások hírhedt párbajok
Fava: Szicíliai maffia
Fekete Sándor: Így éItaszabadságharc költője
Fox: A Kennedy gyilkosság
Grössing : Nők fényrárnyékban
Híres politikai merényletek
Kennedy: Óriások csatája
Lewis: A tiszteletreméltó társaság
Mata Hari Válogatott írások
Mikeln: SztáIin, a zsarnok élete
Mondák az ókorból
Nemere István: Családom amaffta
Nemere István: Híres hajók
Nemere István: Horthy Miklós magánélete
Nemere István: Szerelmem, Hitler
Nemere István: Szerelmem, Kleopátra
Nemere István: §apóleon szeretői
Nemere István: Ugyrs elvisz az ördög
Nemere István: Vatikáni krimik
Niemayer: Göbbels, a gonosz;
Niemayer: Hess, a rejtélyes
Niemayer: Heydrich, a könyörtelen
Niemayer: Horo gkeresztes hamisítók
Patton: Ma éjjel nem alszol
Praschl-Bichler: Isten adjon tartós boldogságot
A Rákosi-per
Ruffy Péter: Koronánk könyve
Silva: Cagliostro rejtelmes élete
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Takáts Sandor: Buda két áruIőja
A Titanic pusztulása
Urc;gdl György: Kleopátra
YasZoltán: Horthy
Vágó Márta: József Attila
R, Várkonyi Agnes: Buda visszavívása 1686;
R, Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Muranyi Vénusz
Vitray Tamás: Az egész fele

Köszönjük szépen!
Törköly Agnes

,.|i

O Kispályás labdarúgó torna

I. Vetter Kft. Kupa
2004, március 15-én hat csapat részvételével került megren-

dezésre az első Vetter Kft. által szponzorált focitorna.
Végeredménye:
I. Godzilla (Kistelek)
II. Diego (Csengele)
IIT. Pusztaszer
rV. Juve (Csengele- I ászszentlászlő)
V, Green Monsters (Kiskunmajsa)
VI. No Name (Csengele)
Különdíjat kapott legjobb kapus Szatmári Béla (Godzl|la),

leglobb játékos: Túri Béla (Pusztaszer), gólkirály Harasztí Zsolt 5

góllal (Diego).
Kun-Szabó Tibor
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oFoci krónika

Wenner hat gólt rúgott
Bajnoki meccsek:

2004. március 21. Csengele - IKV-Alsóváros 6:1 (2:1)
Csengele: Demeter, Bűza, Góra, Túri, Heim, Szabó (Csala 70.'),
Kubát, Sándor, Haraszti R., HarasztiZs, (Zsembei 46.'), Wenner.
Gólszerzőnk: Wenner (6)
Tartalékos csapatunk rangadó mérkőzésen remek jótékkal és
Wenner gólp arádéj áv al b izt o s győzelmet ar atott.

2004. március 28. Csengete - Öttomös 8:1 (5:0)
Csengele: Demeter, Bíza, Pálnok, Heim, Tűn (Zsemberi 46.'),
Szabó (Csala 70.'), Sándor,Yárszegi,Haraszti R., Juhos, Wenner.
Góllövőink: Juhos (3), Várszegi (2), Pálnok, Haraszti R., Sándor.
Magab izto s győz el em s zül ete tt.

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
Kismamák figyelem! Eladó jó állapotban lévő fehér rácsos kis-
gyerek ágy kis pelenkázós szekrénnyel * hozzá színben és mintában
illő baldachin (2 éves, a szegedi Faktum bútorboltból való). To-
vábbá eladó jó állapotban lévő szürke és finom apró spárga-mintás
dupla kerekű babakocsi (mózeskosaras, később sportkocsivá
alakítható), Eladó még sötét drapp mintával gyermekhordozó, és
szinte új óllapotban lévő jóróka apró rácsos hálóval. Irányárról
annyit, hogy ha komolyan érdekel, megeg!,1ezünk. Erdeklődni a 06-
20/9 778 889 telefonszámon, illetve este I8-]9 óraközött a 286 069
telefonszámon. Arvai Kálmánné Csengele, Vadgerlés u. ]7. szám,
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3 db 12-es 30 méter hosszú főIíaváz, erősített, colos vázból eladó.
Telefon: 06-3014 101 484.

1300-as Lada eladó. Érdeklődni: dr, Balikó Katalin E 286 0I7.

Szántást és tárcsázást vdllalok! Kucsora Péter 106-30/9 950 270

ROVER 620 SDI (dízel) 2000 cm3, 105 LE, 1998 októberi ezüst-
metál személygépkocsi kitűnő állapotban 42.000 km-el eladó. Fel-
szereltsége: klíma, ABS, légzsák, elektromos ablakok, elektromos
és fűthető tükrök, külön üléshuzat, állíthatő ülésmagasság, állitható
kormány, 15"-os könnyűfém felni, CD rádió-magnő. Irínyár: 2,7
millió forint. Fizetés hitelre is megoldható bankon keresztül. Erdek-
lődni lehet Sánta Ferencnél személyesen, vagy a 06-7013 l93 I37
telefonszámon.

Elacló 600 D-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni; Tliri
Istvánvízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ]5. szám alatt.

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mdjus 1. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis Andrds, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

Kútfúrást és iavitást
vállalok garanciával

l
(-ra|

B 06-30 t2 2g5 118
Gsányi lmre, Kistelek
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A Kelőpatak u. 29, szátm alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május l. u.22. B 286 19I

Eladó gázzal működő palántanevelő ágy és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535. számú tanya ] hektár földdel.
Nortonlrut és ipari áram van. Erdeklődni lehet; Balázs Ferenc
Csengele, Árpád u, l4. szám. ( 286 211

H Ző|dkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részér e zöIdkártya készítóst vállalom (gáznzemű-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

6 06-30/9 084 061

& A legujabb technika &
ELEKTROMOS xnnnxpÁnt Há|őzatről tötthető. Egy
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 100 km üzemköltsége 50 Ft.
Árusítás és garanciális s zerviza csengelei benzinkútnál. Ára:
138.500 Ft

Ha bőrproblémdi vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás fiíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladdsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpids
kezelést nagy méretű ldmpúval.

Ertleklődni: Kormányosné Váradi Ildíkó gyógytornúsznál a
Csengele, Felszabadulás u, 2/B. alatt. Telefun: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tég|a, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva lartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

@ 286 24I ,d06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékb an kaphatók !

- Fényképező gép i avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jánosné fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

B 257 786, este: 329 659 doO-sOts 479 521

§/ A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásltca2la. Email: csengele@freemail.hu

C j!lígelei,,-

lQíüO,rla,T,

Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefiré


