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XII. évfolyam 10. szám 2004. május 15.

Uniós zászlő a központban

A "Sporttal az unióba" című írásunk a ] 54. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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CA falugazdász rovata

Időszerű támogatási
ínformációk

Értesítem a termelőket, hogy akik április 30-ig igényelték a
foldterületük után a 8000 Ft előleget, illetve állattenyésztési ké-
relmüket benyújtották, a mezőgazdasági termelők földhasznála-
tának és ál|attartásának támogatásáról szóló 4|12004. (IV. 7.) FVM.
szílmú rendelet 5. § értelmében kiállított támogatási igazolást pos-
tán kapják meg. Azigazolás adattartalmát (p1, bankszámlaszám)
kérem ellenőrizni!

Felhívom a figyelmet arra, hogy a támogatást az igazo|ás

alapján a 041I. számű "Bevallás az államháztartással szembeni
e gy e s j ut t at ás o k i gé nyl é s ér ől " nyomtatvány felhasznál ásával 200 4.

december 10-től igényelhető az APEH-IőI,
Amennyib e n a titrno gatási ö s sze gh ez kor ább an sz eretne ho z-

zájutni, iagy 2004. május 15-tő1 pénzngyi intézmény útján előfi-
nansziroztathatla. Ebben az esetben a támogatási igazoláson sze-
replő összeg96 %-át kapja meg. Az előfinanszítozásban résá ver,ő
pénzintézetektől az F ö ldművelé si é s Vidékfej le szté s i Mini s áérium
újabb rendelete fog intézkedni, amelyrő| 2004. május 15-e után
tudunk felvilágosítást adni.

Az Európai Uniós t erület alapí t ámogatások b eadására v ár-

hatóan május közepétől nyílik lehetőség. Annak érdekében, hogy
támogatási kérelmét hataridőre beadhassa, folyamatosan f,rgyelje a
híradásokat, illetve érdeklődjön a helyi falugazdásznál (elefon:
286-284).

Az egyedi blokk térképeket (MePAR) folyamatos érdeklődés
esetén lehet átvenni a fogadónapokon.

Gregus Sándorné
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OErwina amylovora kárositó ellen

Elrendelték a kötelező
védekezést

A Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi SzolgáIat a

nö v é nyv éde lmi e l ő rej e Izé s adataíb ó 1 me g ál 1 apította, ho gy az alma-,
körte-, birs-ültetvényekben a megye egész területén Erwina amy-
lovora fertőzési veszély alakult ki. Ezért az igyfelek vonatko-
zásában, költség- és szakmai kockiaat-viselésük mellett kötelező
l,édekezést rendelt 91, valamint az Erwina amylovora zárlati
károsító okozta fertőzési veszély elháritása, a kórokozó szét-ter-
jedésének megelőzése érdekében biztonsági sávot jelölt ki Csong-
rád megye egész területére.

A védekezést a területileg illetékes növényvédelmi felü-
gyelők határozatai szerint és módon kell végrehajtani. A növény-
védelmi hatóság avédekezés azonnali végrehajtását rendelte el.

A hatóság megítélése szerint a mezőgazdasági termelés za-
vartalanságának, továbbá az egészséges környezethez fuződő jog
biztosítása érdekében, a különféle zárlati károsítók elleni védekezés
össztársadalmi érdek, így a védekezési késedelem, illetve e köte-
lezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy
he lyreho zh atat|an kárr al j árhat,

Aramszünet
Május 20-án 8-tól 16 őráig Csengele teljes belterületén

szünetel az elektromos szolgáltatás.
Május 24-én, 25-én és 26-án 8-tól 16 őráig az Almási

tanya, Aianyhomok juhhodály, Főmajor, Géczi tanya, tvlÁV-
állomás, Pigniczki tanya transzformátor körzetekben lesz
áramszünet.
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ocsengelén jdrt

ZemIényi, az éIetművész írő
A csengelei Faluházban május 12-én rendhagyó író-olvasó
tulálkozó volt. A 15 éves korában autóbalesetet szenvedett zem-
lényi Zoltán tartott egy érdekes műsort, majd a könyveit dedikálta,
Egy olyan hatalmas akaraterővel rendelkező embert ismerhettünk
meg benne, aki nehezen beszél, de énekel, nehezen moZogl mégis
táncol. Az ifiú irodalmár lapunknak is nyilatkozott.

Megtudhatnánk részleteket a balesetéről?
- 1985-ben történt Budapesten az eset. Gyalogosan mentem az ts-
kolából hazafelé, amikor elütött egy autó, Egy hónapig feküdtem a

kőrbáuban, az agysérúlésem miatt teljesen lebénultam, beszélni
sem tudtam. Két évbe telt, míg úgy felépültem, hogy folyatni
tudtam a gimnázilmi tanulmányaimat. Az egészben azt volt a 1eg-

szörnyűbb, hogy azt gondolták, hülye lettem. Pedig az eszemmel
semmi p roblémám n em v olt. E ppen k amaszkorban v oltam, ekkor
kezdenek a fiúk a lányok után érdeklődni, én meg le voltam bé-

nulva.
A Pető Intézetben gyógyították?
- Ott is voltam egy darabig, de meglehetősen rossz r,éleménvem
volt róluk. Ott ugyanis a született agysérültekkel azonos módon
akartak engem is fejleszteni, ami egyá|talán nem volt ínl,emre. A
Hoppárézimi! című könyvemben le is hordtam őket a sarga foldig.
De nincs harag, oda is szoktak író-olvasó ta!áIkozők:a hívni.
A nagy sikerű Hoppárézimi! könyv címéből a "hoppá"-t még
értjük, de mi a "rézimi"?
- Ennek nincs különösebb jelentése. Ez egy olyan felkiáltás, mint
amikor elejtünk valamit. Az egyik barátomtól, a könyvemben is
szereplő FezőtőI sokat hallottam, átvettem tőle és a könyvemben is
használtam.
|gaz az,, hogy ebből a könyvből színdarab is készült?
- Igen, 1990-ben a Madách KanaraSzinházbarl, játszották. Huszti



-149-

Zemlényi Zoltán dedikálás közben (fotó: torkoly Ágnes)

Péter renderte és 60 előadást ért meg. A foszereplő Ternyák Zoltán
volt, aki tavaly - különös módon - szintén agysérülés következtében
halt meg. A múlt évben a székesfehéwái szinházban felújították
ezt a darabot.
A Hoppárézimi! mellett jelentek meg más könyvei is?
- Igen, eddig négy könyvemet adták ki. A második a "Kitiltottak", a
harmadik a "Törj íú. az ivegfalon", a negyedik az ÖbOlkcir volt.
Ezek mind önéIetrqzt írások.
Magánkiadások a könyvei?
- Nem, sajnos erre nekem nincs annyi pénzem, Minden egyes
könyvemhez kiadőt kell keresnem. Egyébként a köteteim köny-
vesboltokban nem kaphatók, csak én árusítom személyesen. Sze-
retem a személyes kontaktust.
Fiatalokhoz sző|nak a könyvei?
- Nem, mindenkihez szőInak.Igaz, elsősorban a fiatalok értékelik,
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hiszen íiatalember lévén magam is fiatalos nyelven írtam.
Mietőtt balesetet szenvedett, mondhatni, hogy egy "pesti va-
gány" volt?
- Persze! Sőt most még nagyobb vagány vagyok.
A szüleivel él együtt?
- Nem. Saját családom - két fiam van. Az egylk 12 amáslk 8 éves.

Nem kimondott szülő-gyerek viszonyvan köztünk, inkább j ó b a-

rátok vagyunk.
Mi lesz a következő könywe?
- Az "Emese gsete" címet adtam neki, Ez már nem önéletírás lesz,
hanem fikció. ÉtO es kitalált személyek is szerepelni fognak benne.

A cselekménye a jelenkor Magyarországán játszódik, élő prob-
lémákkal és élethelyzetekkel foglalkozik.

Cr -ly)

Csengele is bekapcsolódik a
túravonalba

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma progTamot in-
ditott az eddig elhanyagolt emlékhelyek fellendítése érdekében,

Dr. Horváth Ferenc egyetemi docenstől kapott információ
szerint a Bogárháti templomromot és a kun vezér feltárásának he-
lyét is bekapcsolják az egyk országos túravonalba, A régészetileg
védett területen újabb tájékoztatő táblát fognak elhelyezni.

Az 1974-ben lebontott erdészház - yagy ahogy régebben ne-
vezték: várostanya - hűlt helyére is emlékművet terveznek. Móra
Ferenc hosszabb időt töltött itt el regénye irásával, méltán megér-
demli az emlékezést. 

M. M.
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Anyák nwja

A középső csoportos óvodások műsora (fotó: Törköly Ágnes)

Ezen a napon mindenki igyekszik valamilyen módon kife-
jezni az édesanf a iránti szeretetét és hálüát. Tulajdonképpen min-
dennap ott rejtőznek a szívünkben ezek az érzések egész életünk
során, de a gyermeki dackorszakok, majd a felnőtté válás, a csa-
Iádalapitás miatt ritkábban törnek felszínre, Így aztán május első
vasámapján ünnepélyes keretek között megpróbáljuk bepótolni a
rohanó élet gondjai okán elmulasztottakat. "Anya csak egy van" -
tartla a mondás, és mennyire igaz| Amíg é1, mindent megbocsát
nekünk, s ha elmegy, fájdalmas űr marad a lelktinkben.

Az idén május 2-éra esett az esztendő legszebb ünnepe. Az
óvodás gyermekek édesanyjukkal és nagyrrramáikkal délután 2 őra
előtt gyülekeztek aFaluházban Mindegyik korcsoport szírlre lépett
kis dalos-verses műsoúval. Az én kicsinyeim a legelső nyilvános
szereplésükön alaposan megilletődtek a sok felnőtt láttán, s az
előzetes gyakorlásokhoz képest bátortalanabb hangú előadást
produkáltak. A köszöntők után a gyermekek a maguk készítette
ajándékokkal és 1 -1 szál szegfrível lepték meg az anyukákat és a
mamákat.

kontesz Józsefné
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A X. Gsengelei Falunapok
Ilpro9ramJal

Máius 29. (szombat)

09.00 Fúvószenekarok, mazsorettek felvonulása a faluban
10.00 Motorosok gyülekezése
10,30 Megnyitó
10.45 Kiállítási megnyitók
1 1.00 Kulturális műsor aFaluháznáI
12.00 Ebéd
t 4.00 T érzene a F aluhíunáI
1 7.00 Motoros felvonulás
(Jt án a : Traktoro s autótapo s ás a víztoronyrrál
Este: diszkó a víztoronynál

Május 30. (vasárnap)

08.30 Mise
09,30 Koszorűzás az I-II. világháborús emlékműnél
1 0.00 Lakossági főzőverseny a F a|uház mellett
1 0.30 Tort a-tlra ügyességi vetélkedő
13.00 Főzőverseny értékelése
16.00 Lovas kocsis felvonulás
20.00 Utcabál aFalllházmellett. Zene: Csáki zenekat.

Május 31. (hétfő)

08.30 Falunapi kispályás labdarugótorna
16.00 A csengelei kun vezér sírját feltárő régész, dr. Horváth

Ferenc egyetemi docens előadása "Kunok Csengelén"
címmel aFahlhézban.

Ut ána ; Csengele krónikáj a című könyvek átadása, dedikálása.
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OFalunapokon

A "Csengele króniküa" átadása

Az utolsó simításokat végezzük a falunk történetéről szóló
kötetnél. Befejeződött a 40 ezer oldal egyenkénti kinyomtatása, ami
igen hosszú időt vett igénybe. A jövő héten a könyvkötőkön a sor

és a tervek szerint néhány nap alattvégeznek is a munkájukkal.
A könyvet előzetesen 100-an rendelték meg. Sajnos a későn

,,ébredőknek,, már nem tudunk adni, hiszen csak a 100 példanyhoz

nyomtattunk borítót.
A könyv átadása 2004, május 3i-én 16 órakor |esza Falu-

házban. A könyvbemutatón először dr. Horváth Ferenc egyetemi

docens, régész árt előadást "Kunok Csengelén" címmel, melyet
diaképek tesznek látványossá. IJtána következik a könyvek kiosz_

tása. A tervek szerint a 12 szerző közül 1 1 jelen lesz, így aki akarja,

a helyszínen dedikáltathatj a kötetét.
Molnár Mihály

I(Dl rrd, en c receptj eim

Gyömbéres tonhal
Hozzávalók: 80 dkg tonhalfilé, 4 evőkanál bor, 2 evőkanál

frissen reszelt gyömbér, 4 szál ujhagyma, 12 gombakalap, kevés

olaj, só.
A kiolajozott tepsibe vagy űzállő tálba fektetjük a megsózott

szeleteket. Megszórjuk gyömbénel, meglocsoljuk borral, elren-

dezzika t etején a g ombafej eket, r ászőrjuk a k arikákra v ágott új-

hagymát. Gondosan letakarva puhára pároljuk.
Nemere Ilona
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aMaidlis Csengelén

Sporttaí az uniőba
Április 30-án délután a helyi utánpótlás focicsapatok mér-

kőzéseivel kezdődtek a majális sportrendezvényei. Először a ser_

dülő csapatok játszottak, majd az iflűságtak. Az ifik mérkőzése

alatt serdülősök feldíszitették a májusfát.

20 őrárőI kezdődött azugynevezett sütögető parti. Ezen min_

denki amagávalhozott különféle húsokat készíthette el, de volt, aki

megmaradt a hagyományos pörköltnél.
Közben zaj|ott a darts verseny a sportházban. Mint később

kiderült, óriási meglepetések születtek. Többek között az örökös
bajnok Vígh Attila a 8. h elyen végzett. Az összesítés szerint Ha_

raszti Zsolt és Pálnok József is 13-13 pontot ért el, így az el-

sőbbséget egy "ki többre" játékkal kellett eldönteni, Pálnoknak ez

a forduló nem jól sikerült, így H arasztt 1ett a b ajnok. Külön em_

lítésre méltó, hogy Harasztí a Shanghai versenyszám döntőjében,

az első körben Shanghai_t dobott. A végeredmén1, a köl,etkező lett:

I. Haraszti Zsolt 13 pont
II. Pálnok József 13 pont
III. Nagy Gábor 9 pont
IV. Eperjesi István 4 pont
V. Ií. Tisóczki Ferenc 3 pont
VI. Mészáros Péter 3 pont
VII. Haraszti Roland 2 pont
VIII. Vígh Attila 2pont
IX. Túri Komél 1 pont

É;reU.o. meghallgattuk a magyar himnuszt és pezsgőt bon-

tottunk az uniós csatlakozás tiszteletére. Ezutín következett a tom_

bola sorsolás.



l55

A darts verseny dobogós helyezettjei
(fotó: Molnár Mihály)

Május 1-jén 9 őrátől Uniós Kupa kispályás labdarugótorna
kezdődött 5 csapat részvételével. Hatalmas küzdelmek után a kö-
vetkező végeredmény született:

L Godzilla (Kistelek)
II. Green Monsters (Kiskunmajsa)
III. Korona söröző (Csengele)
IV, Csengelei Polgárőrség
V. Szalacsi FC (Csengele)
A torna különdíjasaí: Haraszti Roland (Korona söröző) gól-

király, Szabó Tibor legjobb kapus (Polgárőrség), Marjanucz Jionel
(Godzilla) legjobb j átékos.

A remek hangulatú két sportos nap nem jöhetett volna létre
Beke Csaba,Balázs Tibor, Tóth Tibor, Víghné luhász Anett, Vígh
Attila, Málik Istvánné, Csókási Zoltán, Csókási Lászlő, Dudás Ist-
ván, Hegedűs Rudolf, id. Lengyel János, Dénes Balázs, Baranyi
Jőzsef, Kun-Szabó Antalné és a csengelei önkormányzat segítsége
nélkül. (A különféle pletykák ellenére a rendezvényre nem volt
uniós támogatás!)

Kun-Szabó Tibor
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Kiegészítések és helyesbítések a
t e le fo n szám-j egy zékhez

Haraszti Zsolt Május 1. u. 8.

Szabó Tibor Tanya 496.

oFoci krónika

06-3016 392 295
06-3012 642 543

Első helyen a Csengele
Bajnoki meccsek:

2004. május 2. Ruzsa - Csengele 1:3 (0:0)
Csengele: Polonkay, Bűza, Góra, Pálfi, Túri (Szabó 60.'), Várszegi,
Kubát, Heim, Haraszti R. (Csala 75.'), Wenner (Zsemberi 76.'), Ju-
hos.
G őlszerzőink : Heim, Buza, Y árszegi.
Vészkapussal játszottunk, akinagyon jó teljesítményt nyujtott. De
azért az első félidőben próbáltuk vigyázni a kapunknt, majd a IL
íélidő j0, másodpercében Heim kb. 32 méterről bombagólt lőtt a
ruzsai kapu jobb felső sarkába és ez megadta az alaphangot a
másodikfélidei jó játékhoz és biztos győzelemhez.

2004. május 8. Csengele - Pusztamérges 8:1 (2:1)
Csengele: Demeter (Pálnok 50.'), Pálfi, Góra, Túri (Csala 20;),
Heim, Szabó, Yárszegi, Kubát, Harasztí R., Werurer (Zsemberi
60.'), Juhos,
Góllövőink: Juhos (5), Várszegi (2), Kubát.
]:0-ról sikerültfordítani. Ezzel a 9. győzelmünket szereztükmeg (9

mérkőzésből).

Kun-Szabó Tibor
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BalIagás,
bál,

buIi,
esküvö,

gyerekzsúr?

Segítünk feledhetetlenné tenni u nupot!

A 100 Yo-ban latexből készülő, környezetbarát dekorációs lég-
gömbök hetekig megőrzik eredeti formájukat. Igy tartós élménl,t

biztosítanak!

A megfelelő dekoráció a jó hangulat feltétele. Áhodja meg deko-

táciőjatt, Ha nincs ötlete, amerikai katalógus és ingyenes szak-

tanácsadás segíti a döntésben. Bizza profi léggömbdekoratőne a

tökélete s látv ány me gtervezését é s kivitelezé sét.

Léggömbeső - ballonfelengedés -
léggömb-szobrok - UV-|ufik -

!éggömbfal

Lili Dekor
@ oo-ro 13 651 224
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Hirdetések
Nagy képernyős, philips Mach Line típusú színes televízió

megkímélt, gyári úllapotban eladó, 84 cm képátmérő, 16:9

képernyő, cluplafull menü, 4 éves, PIP-es (kép a képben funkció),
, ziq n o, teletext, e q ualas e r, lev e h ető h ang s zó r ó k, e lalv ás kap c s o ló.

Érdeklődni lehet a 06,30/9 258 372 telefonszámon.

Beköltöáető, rendezett, jő áIlapotú, kicsi tanyát keresek megvé_

telre. Telefon 06-7012 839 209

Kismamák .figyetem! Etadó jó állapotban lévő fehér rácsos kis_

gyerek ágy kis pelenkázós szekrénnyel * hozzá színben és mintában

ilb botdorhin (2 éves, a szegedi Faktum bútorboltból való). To_

vábbá etadó jó állapotban lévő szürke és finom apró spárgamintás
dupla kerekíí babakocsi (mózeskosaras, később sportkocsivá ala_

kítható), Eladó még sötét drapp mintával gyermekhordozó.

Irányárról annyit, hogy ha komolyan érdekel, megegyezünk,

Érdeklődni a 06-20/9 778 889 telefonszámon, illetve este ]8-]9 óra
között a 286 069 telefonszámon, Án,ai Kálmánné Csengele, Vad_

gerlés u. l7. szám.

3 db 12_es 30 méter hosszú főIiaváz, erősített, colos vázból eladó,

Telefon: 06-3014 101 484.

1300-as Lada eladó. Érdeklődni: dr. Balikó Katalin e 286 0I1,

Szánttíst és tárcsázást vállalok! Kucsora Péter 106-30/9 950 270

Eladó 600 J_öles zárt kert 3 db fótiasátorral. Erdeklődni; Túri
Istyán vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ] 5. szám alatt.

2120 négyzetméter ulapterületű hobbikert eladó a Május 1. utca

végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Mdjus 1. u. 21. szóm.
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_{ Kelőpatak u. 29. szám 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, @ 286 I9I

Eladó gázzal műkódő palóntanevelő ág,, és 400 db paprikakaró.
Eladó továbbá a csengelei 535,,számu tanya ] hehár földdel.
}'ortonkút és ipari áram van. Erdeklődni lehet: Balázs Ferenc
Csengele, Árpád u. ]4. szám. ( 286 21l

É Ző|dkártva készítés a szomszéd fatuban! 

=Diesel és benzin üzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részére zöldkártya készítést vállalom (gáznzemú-
ekre nem)!

Vastag Zo|tán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth v 71 .

J
\Ét 06-3019 084 061

Ha bőrproblémúi vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
r e u m á s fáj d al m ai, i zo m h ú zó d á s a, fój d al m as ízül eti m o zg á s ui, ar c-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lúmpával.

Érdeklődni: Kormdnyosné Váradi lldikó gyógytornúsznúl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban)

óö A legujabb
ELEKTROMOS KEREKPÁR!
töltéssel kb. 50 km-t tesz meg.
Árusítás é s g aranciális s zerviz a
138.500 Ft

technika &
Há|őzatrő| tölthető. Egy

100 km üzemköltsége 50 Ft.
csengelei benzinkútnál. Ára:
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Táptakarmány kereskedésemben tizelő - és építőany agot (PB - géz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héz-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráig.

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

B 286 24I i06-30/3 228 453

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

- Fényképezőgép j avítás, szahanácsadós.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

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

@ 257 786, este:329 659 a06-30/5 479 521

§/ A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lap.ia

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. Email: csengele@freemail.hu

Cs,ilíg clcir.-
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Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő; Kontesz Józsefné


