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Autótaposás a motoros
találkozőn

Falunapi írásaink a 182. oldalon kezdődnek!
(fotó: Molnár Mihály)
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OA falugazdász rovata

Tudnivalók a területalapú
tdmog utási rends zerről

2004, május l-jén Magyarország az Eurőpai Unió tagává
vált. Ugy gondolom, hogy a csatlakozás a gazdákodók számara új
feladatokat jelent.

Alig múltak el az uniós tagság első napjai, a mezőgazdaságot
tekintve azonnali és mélyreható változások kezdődtek el. Ez
elsősorban annak köszönhető, hogy taggá válásunkkal együtt
részesei leszünk az lniő úgynevezett Közös Agrárpolitikájának,
mely alapjaiban változtatla meg a hazai mezőgazdaság szabá-
lyozását és ezáltal a mezőgazdaságból élők élet- és munkakörül-
ményeit, A mezőgazdaság és a vele elválaszthatatlanul összefo-
nódó vidékfejlesztés kétségtelenül az unió egylk legnagyobb
hangsúllyal kezelt területe, amit mutat a vonatkozó szabályok, elő-
írások és természetesen a támogatási lehetőségek rendkívül széles
köre is.

Althoz, hogy élni tudjunk ennek az új szabályrendszemek az
előnyeivel, természetesen számos új követelménynek kell közösen
megfelelnünk.

Az Eurőpai Unióhoz való csatlakozásunk során az EU közös
politikái, így aKözös Agrárpolitika (KAP) alkalmazói lettünk. En-
nek értelmében, hazánl<but is kizárőIag az unióban bevezetett vagy
az uniő által engedéIyezett mezőgazdasági támogatási formákat
lehet alkalmazni. Az unióval kötött megállapodás alapján aközvet-
len t ámogatásként igénybe vehető támogatási összeg 2004-ben az
uniós támogatási szítX 25 oÁ-át éri el, ez a meghatározott ágazatok-
ban nemzeti fonásból 55 %o-os mértékig kiegészíthető.

A területalapú támogatási rendszer keretében a fenti 25 oÁ-os

uniós és az azt kiegészitő nemzeti támogatást a mezőgazdasági
parcella (más szóval tabla) alaplán lehet igényelni, A támogatás
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mértéke a terület hasznosításától függően változik, ennek oka az,
ho_e1, a támogatás két fonásból, két különböző célterületre lehet
igényelni. A két célterület támogatásait Egységes területalapu
t á tn o g a t á s n a k és Ki e gé s z ít ő ne mz e t i t ám o g at á s n ak nev ezzúk.

Az Eurőpai Unió által ftnanszitozott Egységes területalapú
tátttogatást (SAPS) minden hasznosított mezőgazdasági területre
(parcellára) lehet igényelni. Azok a termelők, akik meghatétrozoít

kultúrákat termesztenek, további Kiegészítő nemzeti támogatást
(úgynevezett top-up) igényelhetnek, Mindkét esetben azonban csak
olyan terület jogosult támogatásra, amely 2003, június 30-án meg-
felelt a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot kritériumainak.

A hektáronkénti támogatási összeget jogszabáIy hatfuozza
meg, azonban ezt a támogatási összeget a kifizetésig két dolog
befolyásolhatja:

- egyészt az eurőbanmeghatátozott támogatási összeg átvál-
tási árfolyama;

- másrészt az atény, hogy a támogatási alapösszeget csak egy
előre rögzitett országos össáerületnagyságra (bázisterület) lehet
folyósítani.
Az árfoly amot az EU Bizottság rő gzíti.

Amennyiben a kérelmek által lefedett terület meghaladja a
bázisterületet (maximális támogatási összegben részesíthető otszá-
gos területnagyságot), a túllépés arányában csökken minden gaz-
dálkodó jogosult támogatható területének nagysága és ennek követ-
keztében atámogatási összeg mértéke is.

Támogatást a támogatás alapjául szolgáló terület hasznosít-
hatő mezőgazdaságl, termelő igényelhet. Ez aztjelenti, hogy atá-
mogatás kedvezményezetíje az a mezőgazdasági termelő, aki
ténylegesen hasznosítja (műveli) az adott parcellát, és aki az á|tala
hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összeíiig-
g é sben felmerülő költs é geket, i 11 etve ko ckéuatot vi seli.

Egy adott támogatási évben bármely mezőgazdasági parcel-
1ára csak egy területalapú támogatási kérelem nyújtható be. Tehát
nem lehetséges, hogy ügyanaz a termelő egy évben ugyanazt apa:
cellát kétszer jelölje meg támogatási kérelemben. Ugyanakkor két
vagy több termelő sem kérhet támogatást ugyanarra a parcellára
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egy évben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyéb célú
támogatásokban, mint például agrár-kömyezetvédelmi célprogram,
vagy kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatásában a ké-
sőbbiekb en a p arc ell a e gy áItalán nem vehet részt.

Abban az esetben, ha egy parcellfua vonatkozóan azonos jog-
címen egy gazdasági évben több területalapú támogatási kérelmet
nyújtanak be, vagyis többszörös igénylé's törlénik, akkor a mező-
gazdasági parcellára csak egyszer folyósíthatő támogatás. Ha több
termelő érintett a többszörös igénylésben, akkor a jogosult támo-
gatást igénylő személyének meghatározásáig a támogatási összeg
visszatartására kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy összes, az adott
parce|láta kérelmet benyújtó gazdálkodó tekintetében a szőban
forgó tenilet jogosulatlan igénylésnek számít, így a parcellára jutó
támogatási összegen túl még szankcióval is csökkenhet az oda-
ítélhető támogatási összeg !

Egy termelő egy évben csak egy "Területalapú támogatások"
formanyomtatván7t nyújthat be. Ezt a benyújtott kérelmet a
termelő az év során meghatározott szabáIyok szerint módosíthatja,
kiegészítheti és vissza is vonhatja,

Egységes területalapú és Kiegészítő nemzett támogatásra jo-
gosult az a terűIet, amelyet "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Allapotban" tartanak.

A termelő a ftzIkai blokk hatarainak, vagy nettó támogatható
területeinek vá|tozását a bejelentésére szolgáló nyomtatvány

LlI5l2003. (XI. 1 3). FVM. rendelet I. számű melléklete] benyúj-
tásával jelentheti be. Az MVH a szakértőí vélemény alapján dönt a
változás szükségességéről, valamint tájékoztatja a bejelentő ügy-
felet a döntésről és gondoskodik a változások MePAR-ban történő
átvezetéséről. A ftzikaí blokkhatárok váItozását folyamatosan be
lehet jelenteni. Az évente október l-ig benyujtott bejelentésekben
foglalt, az MVH által elfogadott változások átvezetésre kenilnek és
a következő évi kérelmezéseknél már felhasználhatók.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő legu-
tolsó napja: 2004. június t5, A támogatási kérelem a fenti ha
táridőt követően még25 naptári napig (2004.július 1O-ig) benyújt-
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benyújtható, de ebben az esetben a jogosult támogatási összeget
naponként I Yo-kal kell csökkenteni. A kérelem 2004. július 10,
utáni benyujtása a kérelem elutasítását vonja magaután.

A jóváhagyott támogatási kérelmekről és az azokhoz kapcso-
lódó kifizetendő támogatási összegről az MVH az ügyfeleket2004,
november 30-ig értesíti.

Hiánypótlás és a határozattal szembeni kifogás a kézhezvé-
teltől számított 15 naptári napon belül lehetséges. A köXartozásrőI
szőIő igazolást 2004, november 1 O-től kell benyúj tani,

Gregus Sándomé

Az Európaí Uniós választások
csengelei eredményei

A 2004. június I3-án megtartott európai uniós képviselő
válasááson a szavazásra jogosult 1645 csengelei közül 353 fő
jelent meg. Ez 2I,27 oÁ-os részvételt jelent. A szavazatok közül
három érvénytelen volt

A helyi eredmények a következők:

párt neve szavazatok
száma

szavazatok
Yo,a

FIDESZ-M aly aí Poleári Szövetsée z68 76,57 oÁ

Magyar szocialista párt 48 13,7I oÁ

Magyar Demokrata Fórum 15 4,28 Yo

szabad Demokraták szövetsége 9 2,57 oÁ

Ma.qyar Igazság és Elet Pártia 6 I,7I oÁ

Munkáspárt 4 I,14 oÁ

szociáldemokrata párt

Ma.qyar Nemzeti Szövetség
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X. Gsengelei Falunapok
Mdjus 29-31 között zajlott le az idei - jubileumi - falunapok. A
háromnapos rendexvény során jórészt a megslokott és bevált
programok voltak. A Majsa Rádió három alkalommal élő tudó-
s ítás s al j elentkezett falu n kb ól.

Ismét Fúvós zenekari F'e sztivál
Csengelén

Nagy öröm volt számunkra, hogy a pünkösdi Falunapok nem
telhet el fuvószene és mazsorettes lányok nélkül. Reggel mindenkr
izgatottan várta a zenés köszöntőt, és a déli forróságot is elviselték
atérzene alatt.

Idén Szentes Város Fúvószenekara, a Makói Magán Zene és
Művészeti Iskola Fúvószenekara, az apátfalvi Borbél1, András
Band és Tini Mazsorettcsoport, a németországi Bergheim Város
Fúvószenekata, valamint a bazai csoportok: a Csengelei Fúvós-
zenekar és Mazsorettcsoport a legkisebbektől a "legidősebbekig''.
Ennyt zenekaros és táncos még együtt soha nem vendégeskedett
falunkban. Ennek anyagihátterét a polgármesteri Hivatal teremtette
meg. Itt szeretném megköszönrri ezt Sánta Ferenc polgármesternek.
Köszönet illeti még Kuklis Andrást, aki az előző évekhez hason-
lóan kis csapatával az összes résztvevőt pogácsával és üdítővel
vendégelte meg.

A reggeli menet a jól megszokott útvonalon haladt végig a
lakosok lelkes tapsa kíséretében. visszaérkezve a Faluház előtti
színpadnál a köszöntő szavak után felhangzott a népszeru Fejérvári
induló, mellyel kezdetét vette a X. Csengelei Falunapok.

A színpadon kulturális műsor zajlott ebédig, melyben a
Népdalkör és Citerazenekar, Rényi János, a Művészeti Iskola szín-



Menetxilofont is láthatott a közönség

.1 csengeleiek most is nagy sikerrel mutatták be a kánkánt
(fotók: Molnár Mihály)
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1átsző csoportja és társastáncosai szórakoztatták a szép számban
összegyűlt közönséget. A felkészítők Rényi LászIő, Heim Gézáné
és czirokn é ts-lizsán zsuzsanna voltak.

Délben nagyon finom marhapörkölttel vendégeltük meg a
csapatokat, amelyet Tóth Sándornak és segítőinek köszönhettünk.
A térzene nagy érdeklődés mellett és jó hangulatban zajlott.
Népszerű és ismert dallamokat hallgathattak a zenekaroktól a tán-
cos lányok közreműködésével. Nagy öröm volt mindannyiunk szá-
mára az, hogy a csengelei mazsorettcsoport négy korosztályban
képviselte 

^,?eat. 
Külön öröm, hogy a "veterán" mazsik is vállalták

a fellépést. Oket név szerint is megemlítem: Kuklis Mariann, Min-
kó Ágnes, Sisák Edit, Sisák Erika, Erdélyi Viktória, Balázs Anita,
Vörös Csilla, Magyari Beíúa, Magyari Krisztina. Erdély Viki, mint
konferanszié is segítette a műsor lebonyolítását.

A rendezvény zárásaként a polgármester úr Ajándéktárgyakat
adott át a résztvevőnek, és megköszönte az egyifteseknek, hogy
eljöttek Csengelére. Reméljük,még sok-sok zenekai és mazsoret-
tes fesztivá|t szervezhetünk ide a "mi kis falunkba"l

czirokné l(rjzsán zsuzsarlna

Hárm an állították ki műve iket
Az idei falunapok sem telhettek el művészeti kiállítás nélkül.

Három csengelei asszony mutatta be alkotásait a Faluházban.
A tükörtermen ketten osztoztak meg, Lantosné Horváth hén

és Rényiné dr. Torontáli Renáta.
Lantosné 5 éve kezdett el ismerkedni a rajzolással és fes-

téssel. Azőtaúj és ismeretlenterületekre tévedt. Rendszeres kiál-
lítőja a kisteleki művészeti tárlatoknak. Legnagyobb sikereit erdé-
lyi pác képeivel aratta, Csengelén az elmúlt 5 év terméséből mu-
tatta be rajzait, színezett pácait, Szombathely Árpád megnyitó
beszédében kiemelte, hogy az alkotó széles témakörből dolgozik.
Alkotásai a2O. század elejének benyomását keltik.
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Dr. Torontáli Renáta üvegfestményeit állította ki. Az átlag-
embernek a festett üvegekről a templomi ablakok jutnak eszébe, és

nem is gondol aíTa, hogy üvegtárgyakat is lehet ily módon
díszíteni. A doktornő hobbi szinten műveli ezt a művészetet.
Palackokat, poharakat, gyertyafurtókat lát el szép virágmotívu-
mokkal vagy mértani ábrákkal. A kiállítási háttémek jő v áIasztás

volt a tükrös háttér.
Törökné Tóth Renáta Csengeléről ment férjhez Szegedre.

Akik nem ismerték korábban képeit - a közönség nagy része
gondolom ilyen volt -, azok igencsak meglepődhettek. Nacsáné
természetfotóin felnőtt látogatók tőle is virágfotókat vártak. E-
helyett kaptak egy olyan kiállítást, amin egy profi, a különféle
technikákban otthonosan mozgó fotós alkotásait tekinthették meg.

I1yen fényképeket az ember csak nagy világlapokban|áthat.
A kiállítások két napig voltak látogathatók. Akik kihagytak

ezt a programot - minden tíIzás nélkül állítom -, sokat veszítettek
vele.

Molnár Mihály

Az apacsok első motoros
taláIkozőja

Az tdén ötödik alkalommal jöttek Csengelére a motoros
"őrültek". Ezen belül első alkalommal a Csengelei Motoros Apa-
csok előszörhoztáktető aIá a rendezvényt,

Közel 200 motoros jött falunkba, ezek közül I47 fő regisá-
ráltattamagát. Délben 240-en fogyasztották el Dorogi András hely-
színen főzött pörköltjét, amit előtte sokan megkóstoltak. A csen-
gelei ízek nagyon tetszettek az ide látogatő kétkerekes megszá1-
1ottaknak.

Ügyességi versenyen a csengeleiek nem igazán szerepeltek
jól, minden versenyszámban vidéki motoros |ett a győztes. Az élen
a mindszenti Erány István végzett. Második helyet Dávid Tamás,
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Motoros konvoi afalu utcáin
(fotó: Molnár Mihály)

harmadikat Szili Sándor (Kistelek) szerzett.

A motorblokk dobásban a szegedi Márkus Tamás győzött
10,3 méterrel. A további sorrend: II. Papp Zoltán (Kistelek) 10,1 m,

III. Urbán LászIő (Mindszent) g,4 m. A gyermekek közül Árvai
Márk (3,8 m), nők közül Zsírmík Anna (Kiskunfelegyház44,2 m)

haj ította legmesszebbre a motorblokkot.
Motorhang szépségverseny győáese Váradi Szabolcs (Pá1-

monostora) lett. A legmesszebbről jott motoros Herbert Rupp §é-
metország) volt. A legöregebb motomak egy 1936-os gyártmányú

Triumph bizonyult, melynek tulajdonosa Seres Lajos (Jászszent-

lász|ő). A legszebb épített motor egy kéthengeres, V-motoros Pan-
nonia v olt, amit H evesi T ibor (Tömörkény) készített. A legszexi-
sebb motoros címet Kasper Mátyás (Tömörkény) nyerte el, A leg-
szebb pótutasnak Pólya Kittit (Kiskunfélegyháza) választották. A
legrutabb motoros címet Benedek Róbert (Ujkígyós) nyerte el, vi-
szont szerinte neki van a 1egszebb felesége. A 1egügyesebb gyer-
mekmotoros Kákonyi Áaam (Kiskunhalas) lett. A legszebb motor-
nak egy Suzuki Maraduner bizonyult, mellyel Kálmán Gyula jött el
Kiskunmajsáról. A legvagányabb motorosnak Losonczi Jánost
(Tömörkény) választották. A söröskorsót legügyesebben Bubor Ta-
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más (Szentes) csúsáatta. Ugyanebben a versenyszámban a női
gl,őaes Gyovai Aranka lett. Legfiatalabb motorosnak jaró külön-
díjat Csatlós Patrik (Mindszent) kapta.

Vígh "Bütyök" Sándor jóvoltából 5 gocartos tartott bemuta-
tót. Őket ktilon nem dijazíák, a nézők tapsai alapján "Bütyök" érte

el a legnagyobb sikert, Az ő járműve kétszer is elromlott, de a
gyors szerelésnek köszönhetően folytatni tudta a műsort. Nagyon
szép és színvonalas műsort mutattak be - saját költségükre.

17 órakor indult a motoros fölvonulás, amin kb. 200 motor és

3 Boogie vett részt. A Vetter Kft. telepén fordult vissza a csapat,

majd a vasútállomás irányába indultunk el. Némi félreértés miaít a
faluban a társaság két részre oszlott, csak kb, 1i3-a ment ki az

állomási g. Látszott, hogy az embereknek tetszik ez a fajia műsor.

A felvonulás után Szé11 János tartott egy igen érdekes bemu-

tatót. A műholdas televíziókban láthatunk hasonló autótaposá-

sokat. Ő .gy Rába-Steiger traktorral 22 személygépkocsin hajtott
keresztül. A falunkban még soha nem látott show műsorra szinte az
egész ünneplő közönség kíváncsi volt. Méltán aratott nagy sikert.
Külön elismerés illeti a "taposót", mivel az egész mutatványt a sqát
költségén rendezte meg,

A nagy motorosnak számítő kisteleki Czékus János nem a

földön érkezett. Kétszemélyes helikopterével jott ki Csengelére, és

míg az izemanyag tartott, ingyenesen szá|Iitotta a jutalmazottakat

és a jelentkezőket, nem kis pénzt áldozva ete a célra.
Az egész napos rcndezvény lebonyolításában nagy része volt

a Krizsán család apraja,nag5linak. Az ajándékboroknak a címkéjét
Törökné Tóth Renáta készítette. Az egész napos adminisztrációt
(r egtsztr áIás, verseny eredmények j egyzetelése stb. ) B aranyi Ildikó
(apacs nevén: "Mosolygó Copf') végezte, Az ügyességi versenyen
ifi. Kormányos Sándor a sajén ötleteit valósította meg, nagyon nagy
sikerrel. Rajtuk kívül még igen sokan segítettek a rendezésben,
köszönjük mindenkinek! A rendezvény nem sikerült volna ilyen jól
a vá|Ialkozók és az önkormányzat támogatása nélkül, akiknek
szintén elismerésünket fej ezzük ki.

Nagy Fekete Sólyom (Tóth Tibor)
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szentmise a hősökért
Minden közösség életében szükséges a jelen ünneplése és a

jövő tervezése. A legemberibb dolog mégis a múltról való meg-
emlékezés, a tisztelet kifejezése a korábbi generációk előtt, A
falunapok vidám, szőtakoztató programjai mellett fontos szerepe
van tehát a csendes főhajtásnak, a világégésekben elhunytakért
bemutatott szentmisének is. Jó látni, hogy varrnak még emberek,
akik nemcsak kalapfelrecsapva mulatni, hanem kalapjukat levéve
imádkozni is tudnak.

Piros pünkösd napján, a S zentlélek kiáradásának ünnepén a
harangok arra szőlitottak fel minden csengeleit, hogy rója le a

tisztelet adőját a község hősei előtt, akik életüket áIdorták snikebb
és tágabb hazájukért. A szentmise prédikáciőjában Laczkő Ferenc
atya felhívta a flgyelmet arra, hogy "Lelkes" (azaz a Szentlélek
irányitását követő) emberek képesek csak szebb és jobb jövőt épí-
teni. A hősökér,t való imádság mellett községünk jövőjére is kérfiik
a szentháromságos egy Isten áldását,

katona Attila

Háborús hő sökre emlék eztienk
Május 31-én délelőtt a csengelei hősi halottakra emlékeáünk.
Sánta Ferenc polgármester beszéde után az egyház, a képviselő-
testület, az ,\Italános Iskola vezetősége, a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a lakossághelyezte el a kegyelet virágait.

L. I.

5 szakács - 5 fele étek
Az elmúlt évben is nagy sikere volt a szakácsok versenyének.

Ezen felbuzdulva az ídén öt társaság települt a Fallhátz melletti
főzőhely környékére.
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A Tóth Zo|tán-Tőth János páros birkapörköltet,Laczkő Zsolt
kakaspörköltet, Árvai Kálmánné a Vetter Kft. színeiben különfele
spárga költeményeket, Vörös Tibor csapata marhapörköltet fozött.
Sütés "versenyszárnban" Sándor Orsolya versenyzett és különféle
plzzákat gyártott. A nagyűzemi termelésben anyuká1a és Nagy-
mihály Zoltánné segített, alig győzve kiszolgálni az éhes közön-
séget.

A zsűti bölcsen most is mindenkit első helyezettnek
nyilvánított. Polgármesterünk minden szakácsnak oklevéllel és

egy-egy üveg borral köszönte meg a részvételt.
Molnár Mihály

T orta -tűr a új don s ágokkal
Vasárnap délelőtt 11 órakor vette kezdetét a meglepetésekkel

teli versengés.
A főszervezőt, dr. Torontáli Renátát egy mátrafiiredi család-

orvos konferencián 5-67 éves résávevőkkel rendezett verseny ins-
pirálta arra, hogy az ott látott feladatokat megpróbálja végrehajtatni
a csengeleiekkel.

Öt külonboző helyszínen készítették elő a küzdelmek á1lo-

másait. A 7-7 főből álló 6 csapat nem látta egymást, így teljes
homály fedte a megoldási lehetőségeket. Minden csapattagnak el
kellett végezni a feladatokat megadott időn belül.

A piactéren különböző távolságokra, a földre össze-vissza
rögzitett farönk-szeletek voltak a mocsár zsombékjai. Három egy-
forma palló segítségóvel kellett a tulpartra jutni. A "vízbe" nem
érhetett a deszka vége, s nem volt szabad lelépni róla, csak előre és
hátra mehettek a versenyzők a "hidacskán". Egy ember 2 pontközé
tette a pallót, társai mögé sorakozva előre adták a másikat, Ha
sikerült jó helyre rakni, a harmadikkal is eljátszották ugyanezt.
Mindig a legutolsó deszkát előreadogatva haladhattak tovább, s

kilábalva a mocsárból a híd elemeit is ki kellett vinni. Ha rosszul
ítélték mega "zsombékok" távolságát,bizony muszáj volt hátrame-
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küzdelem a kötelekkel
(fotó: Molnár Mihály)

netbe kapcsolva új vaiáciőt kipróbálni.
A piactér másik felén "síeléssel" foglalatoskodhattak. Két

hosszú, vastag falécre áIIt az egész csoport (egyk Iáb az egyik, má-
sik láb a másik "sítalpon"), és a fára rögzített köteleket fogva
indulhattak a nyái sítllrára. A legelöl állő vezényszavára hol a bal,
hol a jobb kéz-Iáb munkájával araszoltak a célig és vissza. Ha az
időbe belefért, hosszabb távot is megtehettek. Voltak, akik az is-
kola előtti árkon is átmentek.

Az ővoda udvaráta aknamezőt telepítettek: karókon négy-
zetrácsosan köteleket feszítettek ki, Ha a négyzetekbe lépkedve
aknára taposott valaki, vissza kellett fordulnia. A többiek árgus
szemekkel figyelték, hogy ha ők következnek, elkerüljék a rob-
banások helyét.

Az óvoda bokrosabb részén két fa között kifeszített, egynrást
keresztező kötélsorok akrobatikus mutatványok színtere volt. Köté-
len lépkedve, kötelekben kapaszkodva, keresztpontokon átbujkálva
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légtomász pókként el kellett émi, és megpaskolni a cél-fa törzsét.
\ehéz volt rájönni a legpraktikusabb haladási technikára, néhány
lehuppanás, kacagtatő prőbálkozás fuszerczte a fiiggőhíd hadmű-
r-eletet.

Az iskolában egy vascsövön kellett egyensúlyozva végig-
menni. Hogy ez mégse legyen olyan könnyű, felfűzött gumiab-
roncsok akadáIyozták a versenyzőket. Ha sikerült mind a hét
"csőtáncosnak" keresztül verekednie magát, ltána az ügyesebbek
m ár fe l - l e szaladgáIhaítak r qía, tov ább i p onto kat gyűj tve.

Mindegyik állomáson logikai feladványok megoldásával is
bíbelődhettek a i átékosok. Összekavart betrikből kellett kisilabizál-
ni értelmes szavakaí.

Az qfajta ügyességi megmérettetés első helyezettje az Ön-
kormányzat csapata lett. Most is, mint eddig minden alkalommal,
az összes versenyző csemegézhetett a fődíj epertortáből,

kontesz Józsefrré

Rekord számű lovas kocsi a
felvonuláson

Nagy hagyományai vannak már falunkban a négylábú állatok
vontatta járművek felvonulásának. Id. Lengyel János egyre több
lótartót szeryez be, sőt az idén a citerások egy teherautó platóján
követték a nőtáző embereket.

Az első megálló az "autőtaposó" Széll János presszója volt.
Itt egyedül próbálta ellátni az mni vágyókat. Mivel a hosszú sor
már az Öregmalom vendéglőig is elért, Kiss Ferenc és segédei a
presszó elé is "áttévedtek" kínálgatni az embereket.

Csókási Zoltánházánát befordulva az nrpaa utca és a Pánt-
lika út következett, majd a focipálya mellett haladt el menet. A
hosszú Május 1. utca végén a Korona sörözőnél Víghné Juhász
Anett és segítői várták a kitikkadt utasokat.
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A "maszek" vendéglátó B aranyi-Beregi c salád az Arany Já-
nos utcában stoppolta le a felvonulókat. Többfele itallal és süte-

ménnyel várták őket.
Ezután egy ígazí tankolóhely, Forgó Jenő benzinkútja követ-

kezett. A vendégsereget serényen ellátták italokkal.
Végül a szokásos tiszteletkör következett. Megállás nélkül

járták körbe űjra a falut. A napon ücsörgő embereknek jól jött a

friss szellő.
A Faluház előtti téren folytatódott a nőtázás, megadva a

hangulatot a későbbi utcabálhoz.
A csáki zenekar a lovas kocsis felvonulás után az esti tánc-

mulatságon hízta tovább a talpalávalót. A közönség hajnalig ropta

a tánc ot, maj d az e lm aradhat at|an nőtázás köv etkez ett.

Molnár Mihály

A focitorna győztese: Polgárőrség
A falunapok alkalmából megrendezett kispályás labdarugó

tornán 6 csapat vett részt. Két hármas csoportba sorsoltuk a részt-
vevőket. Itt körmérkőzéssel döntötték el a csoport sorrendet. Az
első két helyezettjutott a négy közé. keresztbejátszással döntöttük
el azí, hogy ki játssza a döntőt, illetve a harmadik helyért a mér-
kőzést.

A döntőben a csengelei polgarőr csoport focistáira épülő
Csongrád megyei polgárőr válogatott játszott a kiskunmajsai Green
Monsters csapata ellen. Nagy küzdelemben, 1:0 arányban nyert, és

elhódította a kupát a polgárőrség.
A harmadik helyért a kisteleki Vigadó és Pusztaszer csapata

mérkőzőtt meg és 2:I arányban az előbbiek győztek,
ÖtOait helyezett a Korona söröző, hatodik a MEBO lett.

A gólkirály Túri Béla (Pusztaszer), legjobb kapus Szabó
Tibor (Polgárőrség), legjobb játékos ifi. Vígh Zoltán (Vigadó) lett.

Kun-Szabó Tibor
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Könyvb emu tatő É gészeti
előadással

A falunapok utolsó aktusa a Csengele krónikája című könyv
bemutatója volt a Fablházban A rendezvényre mintegy 70 érdek-
iődő jött el.

Elsőként dr. Horváth Ferenc tégész, egyetemi adjunktus
tartott előadást "Kunok Csengelén" címmel, A Bogárháti templom
és a kun vezéri sír feltárója közel egy órás előadásában vázlatosan
bemutatta a kunok történetét, temetkezési szokásait és a régészeti
leletekből levonható követkeáetéseket. Élvezetes előadását
diaképekkel színesítette, Ezeken bemutatta pl. a kun vezér re-
konstruált arcát, a feltárás képeit is. Közérthető, az átlagember
tudásához tgazodő produkcióját jőI minősíti egyik hallgatójának
kij elentése : " Szívesen elhallgattam volna óráki g ! " .

Dr. Horváth a kun vezérrő| szóló könyvében leírta, hogy
belehabarodott Csengele tanyavtlágába. Hogy kedvesét sűrűbben
láthassa, egy községünkről készült műholdfotóval köszöntem meg
előadását, illetőleg elsőként ő vehetett át egy példányt a Csengele
krónikája című könyvből.

Ezuíán következett magának a könyvnek bemutatója.
Elmondtam, hogy a 12 szerző mellett sokan segítettek a monográfia
megvalósításában. Tóth Csaba és dr. Horváth Ferenc a lekto-
rálásban működött közre. A helyesírási és stilisáikai hibákat Gé-
mes Erzsébet, Víghné Jul,Ész Anett és Kontesz Józsefné gyom-
\áIgatta, A tördelést és képszerkesztést Törköly Ágnes végezte
szabadidejében. Az anyagi dolgokról szőlva meg kell jegyezni,
hogy a könyv boritőját Gyovai József ftnu,szírozta, míg a könyv-
kötés költségét - Kun-Szabó Tibor közreműködésével * a Csen-
gelén focizó vállalkozók dobták össze. A monográfla armyra
anyagáron készült, hogy senki sem kapott tiszteletdíjat. A szerzők-
nek is meg kellett vásarolni a saját példányukat, Valószínűleg ez
volt Magyarcrszág legkisebb költséggel megjelent könyve.
kö szönet minden közreműködőnek !



Dr. Horváth Ferenc sokakkal elbeszélgetett

Aki akarta, aláírattathatta a szerzőkkel a konyvét
(fotók: Nacsa Jánosné)
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A könyv I00 számozott és névre írt példányban jelent meg. A
r,észtartalékként fenntartott 2 kötetet is elkérték (ezek számozás és

nér, nélkül kerültek kibocsátásra). Hamar bebizonyosodott, hogy
ritkasággá fog válni a Csengele krónikája. Alig telt még el egy hét,

és már vagy 2O-at akafiak rendelni, A későn ébredőknek sajnos
csak azt tudom mondani, hogy nem lesz utánnyomás. A terveimben
szerepel a CD-változat megselentetése - bár ez csak a számi-
t ó gépp e 1 rende lkezőknek nyúj that némi vigaszt.

Az elképzelések szerint a jövő évi falunapokra egy "Csengele
lexikon"-t fogunk kiadni. Ebbe a községünk életében bármikor
szerepet 1átsző emberek rövid életraj zait és a falunkkal összefiiggő
más adatokat gyűjtjük össze. Tehát ha valaki valamit meg akar
rudni Csengeléről, lekapja a polcról ezt akötetet és máris ott van
előtte a váIasz,

Molnár Mihály

Játszőtér átadás az
iskolában

Nagy napra vir:radtak a csengelei Általános Iskola tanulói
május 28-án. A gyermeknapon került átadásra az a jiltszőtér,

amelyre már régőtavártak a gyerekek, szülők és pedagógusok.
Heim Géza iskolaigazgatő az irnepélyes átadáson elmondta,

milyen nagy öröm, ha a gyerekek jőlr érzlk magukat az iskolában.
Kulturált körülmények között játszhatnak, és az őraközí vagy
délutáni szabadidejüket önfeledt játéktal tölthetik el.

A jétékok mellett egy olyan pihenőhellyel is gazdagodott az
iskola, ahová a nevelők akár egy 25 fős osztáIyt is ki tudnak vinni a

szabadba. Ott leülve beszélgethetnek vagy rajzolhatnak a gyerekek.
Sánta Ferenc polgármester köszöntötte a gyerekeket és a tá-

mogatókat, majd átvágta a játszőtér nemzetiszinű szalagát. Ezután
az iskolások birtokukba vették a játékokat,
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A Diákönkormányzat megköszöni mindazoknak a neve-
lőknek, szülőknek a munkáját, a vállalkozőknak és hivatalos szer-
veknek a támogatást, amellyel a létesítmény megvalósulásához
hozzájárultak.

A játszőtér az alábbi támogatásokból jött létre:
- Polgármesteri Hivatal
- Általános Iskola és Napk. otth. Óvodaigazgatősága
- Diákönkormányzat
- Papír- és vasgyűjtés
- Képviselő-testület és Sánta Ferenc polgármester
- C sókási Zoltén v állalkoző

&J-.LAAA

Ezűton szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Nap-
köziotthonos Óvoda szülői munkaközössége az óvodai játszőtér
felúj ítás áho z és íj j átékok vás árlás áho z támo gatőkat kere s.

Az adományokat Víghné Juhász Anettnek lehet átadni a
Korona sörözőben (Május I. u. 52.), aki regisztrálja az adomá-
nyozók nevét és a felajánlott összeget. A gyűjtés során eddig
193.500 Ft jött össze.

Az Altalános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatősága
és a Polgármesteri Hivatal is jelezte, hogy a játszőtér felújítását
anyagilag támogatni fogj a.

Remélem ez a gyűjtés is olyan sikeres lesz, mint az általános
iskolai összefogás!

Lantos István

Kiegészítések és helyesbítések a
t e l e fo n sz ám- j e gy z ékhez

2I2.000Ft
106.000 Ft
90.100 Ft

124.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft

Olajos Csaba Dőzsa György u.2I. 06-70l2 086 368
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o Foci krónika

Ujra bajnok a Csengele
Bajnoki meccsek:

2004. május 31. Pázsit SE - Csengele 2:3 (0:3)

Csengele: Demeter, Pálfi, Góra (Szabó 80.'), Túri, Heim, Palotás
(Csala 65.'), Kubát, Sándor, Haraszti R. (Haraszti Zs, J0.'),
Wenner, Juhos.
Gólszerzőink: Juhos (2), Kubéú.
,-!z első félidőben a három gól mellett rúgtunk két kapufát is. A
tnúsodikfélidőben a nag/ meleg rányomta bélyegét a játékunlcra.

2004. június 6. Csengel e - Zákányszék 1 0:5 (6:2)
Csengele: Demeter, Szabó (Palotás 55.'), Góra, Heim (Csala 50,'),

Túri (Zsemberi 6 0.'), P álfi, Yárszegi, Sándor, Kubát, Haraszti R.,
Wenner.
Góllövőink: Wenner (3), Várszegi (3), Pá|fL (2), Túri, Kubát.
lrízilabdás időben vízilabdás eredmény. Ez volt a 16. győzelmünk
zsinórban.

2004.június 12. Csengele - Sándorfalva II. 3:2 (0:1)

Csengele: Demeter, Búza (Csala 90.'), Góra, Pálfi, Heim,Yfuszegi
(Szabó 80.'), Sándor (Túri 75.'), Kubát, Haraszti R,, Wenner
(Zsemberi 88.'), Juhos,
Góllövőink,. Y átszegí, Juhos, Sándor.
Az első helyért vívott mérkőzésen a vendég csapat 8 megye I. osz-
tályú játékossal megerősíne szerette volna megnyerni a megye III.

bajnokságot. Csapatunk remek játékkal, idegtépő mérkőzésen meg-
yédte bajnoki címét. Az összes szponzornak és segítőnek köszönjük
a támogatást. Külön köszönet a lelkes szurkoló tábornak, akik a
bajnoki dantőn is remekiil bíztatták játékosainkat Gémes Sanyi (2-

3) vezetésével' 
Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Gép- és szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, betanított és segéd-
munkást azonnali kezdés i lehetős é ggel felveszek cs engelei telephelyemre !
Erdeklődni. Tóth Tibornál a Csengele, Béke u. ]. szám alatt személyesen
vag) a 06-30/9 354 355 telefonszámon.

Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó. Erdeklődni:
Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Autópálya kivitelezésben résztvevő cég az építkezés idejére kiadó lakásokat
keres. Ajánlatokat Faludi Gábor vár a 06-3012 215 918 telefonszámon.

Nugy képernyős, Philips Mach Line ttpusú színes televízió
megkímélt, gyári úllapotban eladó, 84 cm képátmérő, 16:9
képernyő, duplafull menü, 4 éves, PIP-es (kép a képben funkció),
sztereo, teletext, equalas er, levehető hangszóró k, elalvús kap cs oló.
Erdeklődni lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon.

Beköltözhető, rendezeít, jő áIlapotú, kicsi tanyát keresek megvé-
telre. Telefon:06-70l2 839 209

Kismamák.figyelem! Eladó jó állapotban lévőfehér rácsos kis-gyerek ágy
kis pelenkázós szelrrénnyel + hozzá színben és mintában illő baldachin (2
éves, a szegedi Faktum bútorboltból való), Tovóbbá eladó jó állapotban
lévő szürke és finom apró spárgamintás dupla kerekű babakocsi
(mózeskosaras, később sportkocsivá alakítható). Eladó még sótét drapp
mintával g,,ermekhordozó, Irányárról annyit, hogy ha komolyan érdekel,
nlegegllezünk. Erdeklődni a 06-20/9 77B BB9 telefonszámon, illetve este
]B-19 óra között a 2 86 0 69 teleíonszámon. Árvai Kálmánné Csengele,
Vadgerlés u, l7, szám,

3 db 12-es 30 méter hosszú főliavéz, erősített, colos vázból eladó,
Telefon: 06-3014 I0l 484.
1300-as Ladaeladő. Érdeklődni: dr. Balikó Katalin a 286 Ol7.

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

Etadó 600 D-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni; Túri
István vízmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. ] 5. szám alatt.
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2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 7. utca
+,égén (SzéU Jánossal szemben). Ara: 550,000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis Andrds, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május L t1.22, E 286 191

'H 
Zőldkártya készítés a szomszéd faluban! H

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

Vastag Zoltán autószerelő mester
JászszentIászló, Kossuth u. 17.

B 06-3019 084 061

& A legujabb technilca &
ELEKTROMOS rnnnxpÁnt Há|őzatrő| tölthető. 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 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, fáj d al m a s ízületi m o zg ás ai, ar c-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű lúmpdval.

Érdeklődni: Kormányosné Várudi Ildikó gyógytornászndl {l

Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vugy 286 079 (esti órákban}
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Táp{akarmány kereskedésemben túzelő - és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel héu-
hoz száIlítom 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 d06-30l3 228 453

Fotó szalrüzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvőJakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagl
v ál as zt ékb an kap hat ó k !

- Fényképező gép j avítás, szaktanács adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatókl

Nacsa Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]ő,

@ 257 786, este:329 659 d06-30/5 479 52]

v A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. Email: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefiré
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