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CA falugazddsz rovata

A területalupú túmogűtősról
rr. rész

Amennyiben az adminisztratív és fizikai ellenőrzések eredmé-
nye az, hogy adott fizjkaí blokkra beadott tétmogatási kérelmek által
lefedett terület összesen nagyobb, mint a fizlkat blokk nettó támo-
gathatő területe, errőI az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesaési
Hivatal) értesíti az érinteítmezőgazdasági termelőket, és egyúttal fel-
szőIítja őket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére. A kérel-
met benyújtó termelők kötelesek az értesítés kézhentételét követő 15

napon belül írásos választ adni az MVH tészére,
Amennyiben a túligénylés részben vagy egészben továbbra is

fennáll, az MVH 3 százalékot meg nem haladó túligénylés arányában
a fizikai blokk nettó támogatható területéig csökkenti a fizikai blok-
kon belüli területeket, 3 százalék feletti túligénylés esetén fizikai el-
lenőrzést folytat le. Ha az ígénylő az írásos választ határidőre nem
teljesítette, a fizlkai ellenőrzést nem kell elvégezni, hanem a túli-
génylés mérlékének megfelelően a területet csökkenteni kei1. Ha az
adminisztratív, vagy ftzíkaí ellenőrzés eredményeként sem szüntet-
hető meg a túligénylés, a többszörös igénylésben érintett mezőgaz-
dasági parcella, illetve a túligénylés hektárb an ktfejezett nagy-
ságának megfelelő terület minden érintett kérelem esetén jogosulat-
lan igénylésnek számít.

A jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, míg valamelyik
érintett termelő a jogvita elbíráláséna illetékes hatóság vagy bíróság
jogerős határozatával nem ígazolja jogosultságát, vagy a termelők
együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket.

Elháríthatatlan külső ok (vis maior), illetőleg más körülmény
miatti lgazolási kérelmet kizárőlag az MVH által rendszeresített for-
manyomtatványon lehet benyúj tani.

A támogatási kérelem tárgyában az MVH legkésőbb 2006. ]ű-
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nius l-jéig határoz. A támogatási kérelemmel kapcsolatos jogvita a
feltételek teljesítése esetén a támogatásra való jogosultságot nem
szünteti meg, azonban atámogatáskíftzetésére csak a jogvita jogerős
lezárását követően kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támoga-
tásokat vissza kell fizetni.

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtását követően a
mezőgazdasági termelő személye megváltozik, arról a kérelem által
lefedett terület íj mezőgazdasági termelője a váItozást követő 10

munkanapon belül, de legkésőbb december 1-jéig bejelentést tesz az
MVH-nak. A bejelentéstkizárőIag az MVH áItaI rendszeresített for-
manyomtatványon lehet benyújtari, Az új termelő a bejelentéshez
csatolj a nyilatkozat át a támogatási feltételek telj esítésére vonatkozó
kötelezettségek b etartás áró1.

A támogatások kifizetése 2005, december 1-jétől 2006. június
3 0 -i g történik, bankszámlára történő átutalás sal.

Gregus Sándorné

szemétvadászat
Április elején országos szemétgyűjtési akciót rendeáek, mely-

hez a Móra Ferenc Yadásztársaság is csatlakozott. Ok a működési
területükre, Balástyára, Kistelekre és Csengelére mozgősitották az
embereket.

Az ít mentén eldobált hulladékokat a vadásztársaság áItalbíz-
tosított nylonzsákokba gyűjtötték, Falunk tanyavi|ágában kb. 10 köb-
méter szemetet szedtek össze, melyet az önkormányzat pótkocsis
traktorja két fordulóval tudott csak elszállítani. Ez szép teljesítmény,
a résztvevőkre 1 - 1 köbméter jutott.

Avadásztársaság akciójára kissé árnyékot vet, hogy a csengelei
vadászok közül - a szeTvező Juhász Józsefet kivéve - senki sem
fudott azon részt venni.

M. M.
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oszomszédoló

Baks Csengelén szerepelt
Aprilis 2-a déIutánján Baks község csapata vendégeskedett te-

lepülésünkön. Ok a csengeleiek március 19-i látogatását viszonoz-
ták.

A Faluházban elsőként Sánta Ferenc polgármester köszöntötte
a vendégeket, majd a baksi polgármester asszony mutatta be röviden
faluját, és ajándékcsomagot adott át Csengele első emberének. A
baksi kultúros hölgy virágcsokorral köszöntötte vendéglátó kollé-
ganőjét,

Falunkban gyakran láthatjuk a művészeti iskolások színpadi
előadását. Most a baksi óvodásoktól is ezt láthattuk, a "A kiskondás"
című mesejátékot mutatták be. Akik foglalkoztak már ilyen koru
gyermekekkel, azok tudhatják, hogy egy vers elsajátítása sem kis
munka. A betanítóknak hatalmas erőfeszítésbe telhetett a mesejáték
betanítása. A főszereplő "Kiskondás" olyan profi módon szerepeit,
mintha nem is színpadon lett volna, hanem mondjuk otthon az udva-
rukon. A gyerekeken nagyon szép kivitelezésű jelmezeket lehetett
látni. Ha nem kölcsönzőkből valók, akkor akészítőket elismerés il-
leti. Az előadást hangulatossá tette a zenei kíséret.

Bizonyára ismert, hogy a vendégeskedő községben nagy szítm-
ban élnek romák, Oket képviselte két 5-6 éves forma gyermek, Her-
ceg Dajana és Csurár Dávid. Őt< ciganytáncot mutattak be. A kis-
lányon lévő hosszú szoknya (fehér alapon virágmtnták) nem igazán
hozta vissza a cigány folklóna jellemző színvilágot, de ez nem vont
le semmit a sikerükből. A közönség végig tapssal kísérte előadásu-
kat.

A csengelei mazsorettes lányok is gyakran szerepelnek nálunk.
Most viszonyl a baksiak pompomos csapata jött el. Ilyen mazsikat
valószínűleg először láthatott a közönség. A "Samba de Janeiro"
számra adták elő műsorukat. A pergő ritmusú zenéte talán jobban
illett volna egy gyorsabb koreográfia. De ne feledjük, hogy alig fél
éve alakult csapatuk az alső tagozatos lányokból.
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A következő műsorszám társastáncokból állt. Egy általános
iskolás pár mutatott be angol keringőt, tangót és bécsi keringőt. Most
lehetett látni, hogy milyen kicsi a színpadunk, a táncosok keze
gl,akran elérte a falon lévő fiiggönyt. A gyerekek profiságát is bizo-
nl,ítja, hogy ezen a kis helyen is gyönyöníen adták elő produkci-
ójukat, Nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy nevükkel találkozni
fogunk még a nagy versenyek során, ezért azokat ide írom: Korom
Tamaru és Papp Gergő.

Ezután újra pompomosok következtek. A tavalyi falunapra ta-
nulták be a közismer1 "Barbie girl" című számta a koreográfiájukat.
Ez az e\őadásuk talán jobban sikerült, mint az előző.

Break táncot színtén ritkán láthatunk. A Black Day nevű cso-
port (5 fiú és 1 lány) adta elő akrobatikus és erőelemeket is tartal-
mazó műsorát. A vezetőjük nem lgazán baletttáncos alkatú, de ennek
ellenére ő is a gravitációt \egyőzve "repkedett" a levegőben, végén
egy szaltőt is bemutatva.

A Korom-Papp páros rumbát, Paso Doble-t és Jive-ot táncolt, a
tőlük megszokott rutinnal.

A baksi vendégszerepléskor a csengeleiek ír néptáncot is be-
mutattak. Hogy ez nem csak nálunk népszerű, azt az is bizonyítja,
hogy a mostani vendégek is hoáak egy ilyen produkciót. Ők mar két
éve gyakorolták a koreográíiát. A 8. osztályos lányokból és egy fiú-
ból álló csoport méltán aratott nagy sikert.

Fél éve működik a néptánc oktatás Bakson. A rövid idő alatt be
tudták tanulni műsorukat. A 20 főből álló együttes páros és körtán-
cokat mutatott be. Jó volt látni, hogy a lányok nem azonos kivitele-
zésű népviseletet hordtak, hanem változatos szinvilágot jelenítettek
meg.

A Poén színtársulat több jelenetet adott elő. Elsőként egy fiatal
lány tépelődését mutatták be, aki nem igazán akart férjhez menni. A
színpadi műsort playbackről szolgáltatott énekek kísérték (Európa,
Nem vagyok én apáca, Apáca show stb.). Ezt a"Te rongyos élet" és a
"Jamaikai trombitás" feldolgozásai követték, majd a "Hattyú haláIa"
jött. A nem kifejezeíten balettes alkatú, a fekete hattyut alakító
táncos hasát még szabadon is hagyták, hogy látható legyen sörhasa.
Végül a Matyi és a Hegedűs duó parődiája, a Necsi következett,



_130-

A baksi műsort a 30 éves citerazenekar és

zárta, őknépdalcsokrot adtak elő.
A kulturális szomszédolót kb. 150 érdeklődő

zönségszavazás eredményeként a legtöbb voksot a

Csurár Dávid áItaI előadott cigánytánc kapta, így
selni falujukat a Szomszédolő gáIér:..

az asszonykórus

nézte meg. A kö-
Herceg Dajana és

ők foglák képvi-

Molnár Mihály

OnkormányzCIti ülés
2005. március 30-án lartotta sofon következő ülését a csengelei

önkormányzat.
Első napirendi pont a szokásos polgármesteri beszámoló volt a

két ülés között végzett munkáról és fontosabb eseményekről. Ennek
keretében Sánta Ferenc beszámolt arról, hogy az ővoda átépítésére
ugyan megnyertük a páIyénatot, de az jdei évben nem lesz rá
pénzijgyi keret. Elhangzott az ís, hogy a Faluház is átépítésre kenil.
Az eddig fedetlen részt átalakítják, és ott idősek napközi otthona iesz
elhelyezve. Ennek a kivitelezéséhez rendelkezésre állnak a p énzngyi
források. A Rózsa Ferenc utca szIlárd burkolattal való ellátása is
tervbe van véve. A májusi Falunapokra a Faluhé.z előtti tóba dísz-
halakat fo gnak telepíteni.

Az előterjesáés során az önkormányzat hozzéilélrult allhoz,
hogy a Kistelek Kömyéki Települések Többcélú Társulásában to-
vábbra is fenntartj a a tagságát, és hozzájáruIt az alapítő okirat és a
társulási megállapodás módosításéútoz. A képviselő-testület úgy ha-
tározott, hogy alapító tagként résztkíván venni a Kisteleki Kistérség-
és Gazdaságfejlesztő Kht, létrehozásában. Az alapitáshoz szükséges
törzstőke 716 részét,500 ezer forintot az önkormányzat a Kht. Ren-
delkezésére bocsátja az alapííő okirat elfogadását követő 15 napon
belül. Az ezzeI kapcsolatos teendők ellátására a testület felhatalmazía
S ánta Ferenc polgármestert.

Vincze János képviselő
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Inkubátor az elhagyott
gyermekeknek

Az újszülötteiket a kőrházak előtti inkubátorban elhelyező
arrl,ák jogi helyzetét valószínűleg hamarosan rendezi az ország-
svűlés. Amennyiben a képviselői indítvánl.t elfogadlák, a jövőben
nem büntethetők a gyermekükről ilyen módon lemondani kívánó
anyák. Ezzel is növelik annak esélyét, hogy az elkeseredett anyák ne
vessenek tragikus véget gyermekeik életének.

Csongrád megyében a szegedi szülészeti és nőgyógyászati
klinika Markovits utcai oldalánál van ilyen célra inkubátor elhelyez-

oAusztrdliában

Margit néni mes sze földön járt
II. rész

Konczné Margit néni október 23. és február 27. között Ausztrd-
lidban vendégeskedett. Legutóbb, 1999 novemberében a férjével
ketten mentek, most viszont egyedül indult a hosszú útra. 4 hónapot
töltött a távoli földrészen, hogy Márti lánya mellett lehessen,
amikor megszületik a kis Brandon. Az unoka világra jötte nagy
örömmel töltötte el, de emellett rengeteg élménnyel is gazdagabb
Iett.

Jutott-e idő egy kis kirándulásra, nézelődésre? Milyen helyeken
járt?
\,'oltunk a Kondalilla Nemzeti Parkban, ami egy hatalmas esőerdő.
Az út a hegygerincenvezet fel, két oldalon hegyek, völgyek vannak.
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Unokával a cápafogak között

Amit lát az ember, azt nem
lehet elmondani, olyan gyönyörű.
A sok zöld, tavak, hegycsúcs,
marhák stb,, gyönyörű a kilátás.
Mártikámnak mondtam is, hogy
én legszívesebben vennék egy
lakókocsit és ott laknék. Min-
denhol színes virágok, mintha ró-
zsaszín lepedővel lenne leterítve
minden. Azután voltunk Bunda-
bergben, ahol a teknősök tojják a
tojást. Bundaberg Noosa Vill-től
300 km-re van, ott egy kemping-
ben voltunk. A teknősök 120 cm
hosszúak,90 cm szélesek és 300
kg súlyuak,Éjszakatojják a tojá-
sokat és csak vezetőkkel lehet

kimenni, hogy véletlenül se zavarják meg őket.
A kis unoka mikor jön el a nagyapát meglátogatni?.
- Az biztos, hogy ebben az évben még eljönnek, Ugy volt, hogy
májusban, de Mártika úgy döntött, visszamegy egy kicsit dolgozni.
Lehet, hogy lakóhelyet is változtatnak mert ott elég kevés magyar é1.

Saját hiuat szeretnének Ott nagyon kevés ember él saját házban,
nagy divat a bérlakás. Kétórai bért kell alakásért hetente fizetni, úgy-
hogy nem olyan sok. Ha valami elpusztul, a tulaj felelőssége meg-
csináltatni. Így nekik ís apénzenmúlik, hogy mikor jönnek haza.
Sokszor elmondta, hogy nagyon szívesen lakna Ausztráliában,
mert ott minden gyönyörű zöld és virággal borított. Mi az, ami
visszatartja magukat?
- Nem olyan egyszerű oda kimenni, mi már althoz öregek vagyunk.
Mi nem tudnánk fenntartani magunkat. Lehetőség úgy lenne, ha már
mind a két gyermekem kint volna, és családegyesítés néven lehetne
kimenni.
Utazásának legfőbb cé|ja az volt, hogy a lánya, Márti mellett
lehessen, amikor Brandon világra jön. Milyennek látta az orvosi
ellátást, az egészségü gyet?
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- \,íárti egy magánkőrházban szült, de azért vannak á|lamikőrházak
is. Itt egy szobában csak egy személy lakik, és bent lehetett vele a

fé4e is. Végig, 5 napig csak az övéké volt ZoIivaI ez az egy szoba.
Minden orvosi ellátás pénzes, az orvosoknak ftzetni kell. Ott nincs
háIapénz, hanem megvan, hogy menny az órabérük. Ha valaki
megbetegszik, időpontot kér és fizet. Például a szülés utání ellenőrző
vizsgáIat 250 dol|árba került, maga a szülés pedig kb. 1000-1200
dollárba (I ausztrál dollár kb. 150 Ft). Sokkal korszerűbbek a kór-
házak és az orvosok is nagyon kedvesek. A nővérek, az ápolőnők
még azt is megkérdezik, hogy megfoghatj ák-e a kisbabát. Szóval tel-
jesen más.
Mennyire figyelnek ott az emberek a környezetükre, a szép
természetre, amiben élnek? A környezetszennyezés §zem-
pontjából mi a helyzet?
- Most, hogy mentünk Szegedre, az út mellett rengeteg szemét van,
de ilyen Ausztráliában nincs. Ott nem dobja el senki a ctgaretta-
csikket, ilyenekre nagyon figyelnek az emberek. A parkokban több
száz kutya van, de még sincs kutyaürülék sehol. Szemétdombot,
rossz rozsdás autót az út szé|én sehol nem lehet látni. Nincs ember,

aki még pluszban takantgatna, mindenki tudja, hogy hol a szemét
helye. Ilyen a szemlélete az embereknek, hogy mindenütt tisztaság
legyen. A vizeken sincs eldobott nylonzacskó, vagy evés után elha-
jított szemetet, poharat nem lehet látni. Szingapúrban még az ltcán
se szabad dohányozni, teljesen meg van tiltva. AusztráIiában olvas-
tllk az újságcikket, hogy most vezették be azt atöwényt, hogy csak a
lakásokban, otthon lehet rágyújtani. Rengeteg autó van, ott minden
családnak legalább kettő. Ennek ellenére nem lehet olyan tömeg-
nyomort látni, mint itt az M5-ösné1. Az utakon nincsenek huppanók,
karban vantartva minden út. Ott is van szelektív hulladékgyűjtés és

ugyanúgy megy, mint itt Csengelén, amit most vezettek be. Hetente
hordják el ott is a szemetet.
Mennyire hajtanak az ottani emberek az anyagiakért?
- A munka nemcsak azt jelenti, hogy dolgozní, amennyit csak bir az
ember, hanem ott a sportra és a pihenésre is van idó, Munkaidőn
belül hetente egy délutánt vagy délelőttöt sporlpáIyán töltenek. Ha
ott valakinek cége yan) az otthon nemmos, nemfőz,nemtakarít,
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azért mind, külön emberek jámak. Ha valaki csak egy vasalást

elvállal egy pár családnál, abból is bőven megélhet,

összességében hogyan érezte magát a kint töltött 4 hónap a|att?
_ Nagyon jól. Nekem ebben az egész útban csak az volt a rossz, hogy

egyedül voltam. Nagyon hiányzott a férjem, hogy nem volt velem.

Végig űgy éreztem, hogy ennél többet nem is lehet kapni egy

szülőnek a gyerekétől, mint amit én kaptam. Nagyon vigyáztakrám
Amikor elindultam és mikor már jöttem haza, ugyanazt éteztem,. az

egyik szemem sír, a másik nevet.
Süli Gabriella

oAsztalitenisz

Kígyósi bajnok a Molnár-
Tóth páros

A Kiskunmajsa külterüIetéhez tartoző Kígyós már második

alkalommal rendezett vetélkedőt a pingpongosok számára, Ápriiis 9-

én négy páros (két csengelei, egy kiskumajsai és egy kígyósi) mér-

kőzött megaz érmekért.
Az első helyezést a Molnár Mihály és Tóth Tibor alkotta duó

szerezte meg, Második a Tisóczki Ferenc-Pigniczki Afpád páros 1ett.

Ők tartották formájukat, a múltkori bajnokságon is ezüstérmesek

lettek. Harmadik helyen a szetvező kígyósiak végertek. A legjobb
játékosnak tarlott "Indián" párosban nem szerzett érmet, mive1 a társa

nem volt formában.
Az egyéni versenyben a csengeleiek közül egyedril Pigniczki

Árpadnak sikerült helyezést elérnie, ezüstérmes lett.

A szép eredményeket fagytzássa1 és süteményezéssel ünne-

Peltük meg, 
M. M.
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C sengeléről kutyagoltak a
REAC-os futballisták

Lapunkban már többször közöltünk interjút a volt válogatott
focistával, a bajnokesélyes REAC jelenlegi edzőjével. A szókimon-
dő,haíározott ember hű maradt önmagához, ezzel bekerülve az or-
szágos médiába.

Történt, hogy a szegedi mérkőzésük előtt igy szőIt a REAC
labdarugóihoz,. "Na szóval, állapodjunk meg abban, ha győztesen
jóvünk haza Szegedről, jómagam Kutasi Róbert társaságában gya-
log, lóháton, stoppal vagy helikopterrel érkezünk vissza Budapestre,
de a buszról leszállunk, azt megígérhetem. Ha viszont nem lesz meg a
három pont, akkor ugyanaz érvényes a csapatra is. Tessék ezt
kontolyan venni!".

Es mit adott isten, az utolsó percig vezettek is Szegeden,
amikor ahazaiak kiegyenlítettek. A mérkőzés után Csengelénvárta
őket egy barátí vacsora, melyet Kun-Szabó Tibor, az edző nagy
batátja szervezett meg számukra. Jóllakottság után érte ajátékosokat
a hidegzuhany: lehetett a holmikat lehozni a buszról. A vezetők
búcsút intettek neki, ők pedig mehettek tovább, ahogy akartak,
\riszont igyekezniük kellett, mert másnap délelőtt edzés vátt
mindenkit. Végül egy Robur jött le értük, de addig majd egy órát
gyalogolhattak.

E sorok írőjában felmerült a gondolat, hogy nem véletlen
lehetett a csengelei vacsora, hiszen innen sokkal nehezebb Pestet el-
érni, mint egy nagyvárosból, ahonnan azértvonatok, buszok is indul-
nak. Kun-Szabő szeint a vendéglátást már régen megígérte a csa-
patnak, így nem plusz kitolásnak szánta.

A csengelei kiruccanásról az országos sportlapok is
beszámoltak, és a Heti hetes című tévéműsorban is beszéltek róla.
Aá. hogy falunk Szegedtől 15 km-re van, honnan vették, a jó ég
tudja.

M. M.
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A CBA-sorsolás nyertesei
Aprilis 4-én a Korona Market megtartotta nyereménysorsolá-

sát. Az egy hónapigÁrtő játékban sokan részt vettek, de sajnos nem
lehetett mindenki olyan szerencsés, hogy nyerjen is.

d ándéktár gy akat nyertek : Sutka S ándomé, Mustoha S ándom é,

Tisóczki Jőzsefné, Sziládiné Agárdi lldikó, Virágh Istvánné, ifi.
Vágó Péter, Tisóczki Istvánné, Kontesz Jőzsefné, Vígh József,
Csorba Jánosné, Beregi Jőzsef, Mihályfi Attila, Kormányosné
Pigniczki Ildikó, Laczkőné Pölös Mónika.

Ezen kívül anégy legértékesebb díjakat nyerték: Béres Lajosné
(kávéfőző), Vörös Istvánné (vízfonaló), Kis Mihályné (_qyü-mölcs-

prés), Széll Istvánné (kenyérpirító). A fődíj, egy mikrohullámú sütő
pedig Mészáros Ferencné tulajdona lett, aki nagyon öniit nyere-
ményének, mivel konyhájában még újdonság a készülék.

S. G.

Főnökas szony a fődíj nyertes év el
(fotó: Törköly Ágnes)
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Régi idők időj árása
Falunk lelkészei, majd plébánosai 1936 óta jegyzik fel az egy-
házközség életére vonatkozó eseményeket. Emellett az időjúrdsra
vonatkozó adatokat is megőrizték az utókornak. Így most be tudjuk
Önöknek mutatni a régmúlt meteorológiai történéseit.

1965

November l4-re virradó éjjel kb. 8 cm-es hó esett és hidegre
fordult az ídő, Egy hétig goromba, téli ídőjárás volt. 2I-én pedig
délben mát * 12 "C volt.

December hónapban igen enyhe idő volt.

1966

Január 4-én hidegebb szél jött és január végéig téli idő,
mérsékelt hideggel és rengeteg hóval. Csak egy nap volt éjjel - I7 *
18 "C.

Februárban egész 24-ig enyhe, tavaszias idő volt. A januárban
felhalmozódott sok hó 1 hét alatt elolvadt,

Az egész március hó goromba, télies volt.
November utolsó hetében folyton eseff. az eső. Utána hirtelen

nagy lehűlés következett be (nappal - 4 oC is volt). 30-án reggelre
több mint i0 centiméteres hó esett. December 2-án úgyszólván
egészen elolvadt a hó. Délben * 10,5 oC volt.

A november 30-án esett hó rövidesen elolvadt és december 21-
ig elég enyhe idő volt sok esőzéssel.

1967

eddig szelíd tél nagy
nagy részén havazik.
L7 "C.

Január 6. Az
szeíte, sőt Európa
vazás volt. i 1-én -

hav azásba fogott. Otszág-
8-án újra nagyméretű ha-
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Augusztus I3-án közepes, de nagy jelentőségű esőt kaptunk.

Kb.2 hónapja nem volt valamire való eső, A növényzet sanyargott.
Az érzékenyebb fak kezdték lombjukat hullatni.

Augusztus 28-án kiadós esőt kaptunk. Június óta nem volt
ilyen alapos eső.

Október 2}-ánreggelre virradóra elég erős fagy volt,
December 11-én esett le azelső hó és megjött atélies hideg.

1968

Január 8-14. között szigoru téli idő volt.
Február első felében sok köd volt. Egész hónapban elég enyhe

idő volt. Február 23-in 16 oC meleg volt.
Március második felében és főként április első felében kimon-

dottan goromba idő volt. Nagykedden vastagon esett a hó és a dara.

(IV. 9.) A nagyheti fagyok elég sok kárt tettek a korai burgonyában,
gyümölcsösökben stb.

Július 14-15-én jó kiadós esőt kaptunk. Van még, aminek hasz-
nál, de sok minden tönkrement mát ahosszú szárazságban.

1969

Január 2-re víradólag - 74 "C hideg volt. Nappal is csak - 8 C
"-ig javult. F{ó még kevés van. Január 13-ig erős hideg uralkodott.
15-én délben már + 7 "C volt, Egy hétig fagl.rnentes idő volt.

Február 5-én megjött ahavazás hófuvással. Két nap alatt nagy
mennyiségű hó esett országszerte. Közlekedési zavarokat okozott.
Február 9-én temetés alkalmával alig tudtunk eljutni a temetőbe a
nagy hófuvás miatt, pedig előtte Zetorok utat törtek. Február végén
már csak a vastagon összehordott helyeken maradt hó. A föld eléggé
elitta a hólevet.

Az ídőjárás nagyon goromba. Április 15-20 között is éjjeli
fagyok vannak.

Június 8-án megjött a Medárd-napi esőzés és nem akar elállni,
A levegő is erősen lehűlt.
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November 24-én és 26-ín villámlás, mennydörgés jelezte,
hog,v a szokatlanul meleg időjárást őszies váltja fel. Délután viharos
erejű szél fujt és záporeső esett.

November 29-én leesett az első hő, Ezután is sok hó esett. Az
országutakon, foként a Dunántúlon a nagy hófrrvások míatt az
országutakon sok jármű elakadt, December közepén mindenütt olyan t

magas hóréteg van, hogy egész télre elég lenne.

l970

Az altgjárható utak miatt újévkor és egész januárban kevesen
jöttek az istentisáeletre. Sportnak beillő teljesítmény volt elmenni 1-

1 tanyai hitoktatásra.
Az előző év november 29-tő| kezdve igen sok hó esett.

\íárcius 10-én esett utoljara jelentős, legalább 15 cm-es hó. A
Dunántúlon még később is voltak erős havazások.

(folytatjuk)

I@]rnarenc receptjeim

Sajtos pontyszeletek
Hozzávalók: 1,2 kg ponty, 1 tojás, 2 evőkanál liszt, 5 dkg re-

szelt sajt, 2 dl tej (vagy szódavíz), só.
A megtisztított halat kif/rézzijk, ós szeletekre vágiuk. A

tojásból, lisztből, a reszelt sajtból a tejjel sűní palacsintatésztát
kavarunk, a halszeletekről leitatjuk a nedvességet, beleforgaduk a
palacsintatésrtába, és forró, bő olajban világosra sütjük (vigyázzlsnk,
hogy a sajtot meg ne égessük!). A legfinomabb körethozzá a párolt
alma.

Nemere Ilona
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oFoci krónika

Juhos: 6 gól két meccsen
2005. április 2. Baks - Csengele 1:8 (1:4)
Csengele: Demeter, Heim, Góra, Túri (Haraszti Zs. 65.'), Pálfi,
Sándor, Kubát, Mészáros, Haraszti R., Wenner (Csala 55.'), Juhos.
Csengelei gőlszerzők: Juhos (2), Góra, Haraszti R., Mészáros,
Sándor, Wenner, Kopomai (öngól).
Szomszédvár rangadón a nűgy hangú hazai közönség már a 3.

percben elhallgatott Góra ritkán látható bomba gólja után, ami
megadta az alaphangot a gólesőhöz.

2005. április 9. Zákányszék - Csengele 0:4 (0:1)
Csengele: Demeter, Heim, Góra, Túri, Pálíi, Szabó (Csala 55.'),
Kubát, Sándor (Haraszti Zs. 7 5.'), Harasztt R., Juhos, Wenner.
Csengelei góllovők: Juhos (3), Wenner.
A csapat ragyogó játékát Juhos teljesítménye koronázta meg,

Kun-Szabó Tibor

Az utánpótlás is versenyzik
Nugy örömünkre a csengelei úánpőtlás focicsapat is meg-

kezdte a szereplését a Déli Aprók Ligájában, A városi csapatoknál
hatalmas a válogatási lehetőség, így sajnos nem tudjuk a versenyt
kellőképpen felvenni. A legnagyobb hátrányunk abból adódik, hogy
nincs a községben olyan focipálya, ahol lehetne tanítani a gyerekeket
aIabdarugásra,

Aprilis 2-án a következő eredményeket érték el:
Kiskundorozsma- Csengele 2:I (I:1) Csengelei gőlszerző: Novák.
Rendőr TE * Csengele 4:0 (3:0)
Első Beton - Csengele 3:0 (2:0).
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A csapat tagjai: Agai Márk, Barta Róber1, Csáki Lajos, Csáki
\íartin. Erdélyi Miklós, Gurdics Gábor, Harkai Martin, Horváth Ro-
land. Lesták Ottó, Longa Áaam csapatkapitány, Novák Balázs, Rabi
Istr án. Túri Henrietta.

K.-Sz. T.

Hirdetések

BÁBoLNA! NAposcslRKE ÉnrÉxEsíTÉsI
Kön,etlenül Bábolnáról, Szegeden a Szabadkai út 88. szám a|att,

a régi helyen, folyamatosan már a nyolcadik éve.

Hús hibrid vegyes ivarú, íntenzív tojójérce, kettős hasznosítású falusi
barna, vegyes ivaru.

\aposcsibe rendelési határideje: Szállítási napja (pénteki napon):
_\prilis 29-ig
\1ájus 13-ig

Május 27-én
Június 10-én

(Késő esti érkezés esetén átadás szombaton)

Eiónevelt pulyka BIG-6, fehér, nagytestű, 6 hetes, 2 kg feletti
sulrban. Szállítási időpontok: április 22.,29. (pénteki napokon).

L gl,anitt előnevelt bábolnai csirke, Bábolna és Purina tápok, sze-
::e stakarmányok, darák, korpák, kiegészítők, fémzárolt vető-burgo-
:lra. Esetenként akciós áron tojótyúkok, kakas, pecsenyekacsa ela-
dás.

\r itl,a tartási idő: Hétfőtől péntekig 8-12 és I4-I7 óra között
Szombaton : 8 - 12 őr a között.

Erdeklődjön személyesen, vagy a 06-3015 297 491 telefonszámon!

HUNGARO-MIKE I(FT.



Kútfúrás, kútjavítás
Öntözőrendszerek telepítése,
karbantartása.

Úi és haszn áltvízszivattyúk
forgalmazása

kedvező árak!

Csányi Imre 6

garanciávaI!
Forgalmazok továbbá:
- kút alkatrészeket,
- szórófejeket,
- öntözőrendszer kellékeit,
- új és hasznáIt szivattyút

(többféle típust),
- hidroforokat.

06-3 0l2 295 1 18
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Ertesítem tisztelt vásárlóimat, hogy a virágbolt átmenetileg a
laktísomon üzemel. Nyina keddtű szombatig 8-12 óra között.
Telefon: 06-30/2 658 284 Hunyadi Ilona

Etadó a Csengele 254. számu tanya. Erdeklődni lehet Vincze János
temetőgondnolcrtál (telefon : 0 6- 3 0/3 1 7 2 2 00).

Gépi hímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű ralzok, óvodai jelek,
névre szóIó törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi
elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadász-
társaságoknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek.
Várjuk szeretettel!

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR nÁZ Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 75. Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek etadó. Er-
deklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 D-öles zártkert 3 db fóliasátonal. Érdeklődni: Turi Istvan
r,ízmű-kezelőnél. Csengele, Tisza u. 15. szám alatt.

2120 nég,lzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 1. utca
végén (Széll Jdnossal szemben). Ára: 550.000 Ft. Erdeklődni lehet:
Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szdm.

A Kelópatak v 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített, norton
kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta eladó. N4"g-
egl,ezés szerint a telken lévő bódéval is, Erdeklődni: Pigniczki Éva,
Csen9ele, Május I. u.22. @ 286191

Ha bőrproblémúi vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fiíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő hezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterdpiás
kezelést nagy méretű lúmpúval.

Érdeklődni: Kormtínyosné Vúradi Ildikó gyógytornúsznál a
Csengele, Felszabadulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
t,agy 286 079 (esti órákban).

§ 2i116 kártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzín izemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatli
t e h er g ép ko c s i k ré s z ér e z öldkárty a ké szité s ét v ál l al o m (gázizeműeh e
nem)l

Vastag Zoltán autószerelő mester
J ászszentlászló, Kossuth u. 17 .

F] 06-3019 084 06l
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő- és építőanyagot (PB-gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 őráíg.

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

E 286 241 d06-30l3 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esküvő-lakodalom, egyéb rendezvé-nyek

felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékb an kaphatók !
- Fényképező gép j avítás, s zaktanács adás.
- Filmkidolgozás ] nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

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

É 257 786, este: 329 659 i{06-30/5 479 521

9"Mffi,ffÁE A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józseft é


