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Az új kereszt felállítása

Ciklaink a ]49, oldalon olvasható!
(fotó: Törköly Ágnes)
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CA.falugazddsz rovata

Megkezdődött a területalupú
tdmogatds igénylése

Az uniós csatlakozás második évében ismételten megnyílt a
lehetőség a területalapű támogatások 2005. évi igénylésére. Azok a
gazdálkodők, akik a 2004, évben igényeltek területalapú támogatást,
azoknak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal postai úton
iuttatja el a megszemélyesítetttámogatást igénylő lapokat és a blokk-
térképeket. Az egységcsomagokat minden termelő 2005. április 26-tg
megkapta.

A területalapú támogatás összegét ebben az évben is két
fonásból biztosítja a mezőgazdasági kormányzat. Az Egl,séges te-
rületalapú támogatás (SAPS) összege 86,21 Euro/hektár (20.690
Ft/ha), a nemzeti kiegészítő támogatás (TOP-LP) szántóftjldi nör-é-
nyeknél 80,92 Euro/hektár (19.420 Ft,lha). A nemzeti kie*sészítő
támogatás a dohány és a héjas gyümölcsűek esetében magasabb
összeg,

A támogatás igénylésének alapegysége a mezőgazdasági par-
cella, melyrrek minden esetben 0,3 hektár, vagy azí meghaladó nagy-
ságúnak kell lennie. A támogatás mértéke a terület hasznosításától
fuggően változik, Az Eurőpai Unió által finanszírozott egységes tá-
mogatás minden hasznosított mezőgazdasági parcellára igénl,elhető.
míg a nemzeti kiegészítő támogatás igénylésének feltétele, hogy
meghatározott növénl.t termesszen a termelő a hasznáIatában levő
parcellán. Atámogatást a fold használőja igényelheti.

A támogatási kérelemcsomagok beadása csak postai úton tör-
ténhet, az MVH Megyei Kirendeltségének címére (672l Szeged,
Tisza Laj os I<rt. 2-4.), A beadás végső határidej e 2005 . máj us 1 l .

A támogatást igénylők az FVM Csongrád Megyei Földmű-
velésügyi Hivatal falugazdászi irodáiban kapnak segítséget a nyom-
tatványok kitöltéséhez, a tétképek berajzolásához. A falugazdászok
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az Agrárkamara tanácsadóival közösen tartanak fogadóórát. A falu-
gazdász irodában juthatnak üres nyomtatványhoz azok a termelők,
akik 2004. évben nem igényeltek támogatást, vagy valamilyen okból
kifolyólag nem kaptak megszemélyesített támogatási csomagot, illet-
r-e új blokktérképre lenne szükségük.

Nagyon fontos a támogatási kérelmek helyes kitöltése, mivel a

gazdálkodóknak egyszer van lehetőségük hiánypótlásra, újabb téves
kitoltés esetén atámogatás elutasítását vonja maga után. A Csongrád
\,{egyei Földművelésügyi Hivatal ezért kérí a termelőket, hogy
amennyiben a kérelemcsomagot átvették, haladéktalanul keressék fel
a helyi falugazdász, illetve az Agrárkamara tanácsadóját, annak
érdekében, hogy a beadási határidő előtti tumultust elkerüljük.

Gregus Sándorné

Polgárőr elismerés
Aprilis I6-án tartotta évi közgyűlését a Csongrád Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetsége. A beszámolókat követően jutalmak és
elismerések átadására került sor. A kitüntetettek között szerepelt Sági
Csaba csengelei polgárőr is, akit a megyei polgárőr szövetség elnöke
a polgárőr mozgalomban huzamosabb időn keresáül, aközbíztonság
és a bűnmegelőzés területén végzett kiemelkedő munkájának elis-
meréseként dicséretben részesített. Az elismerő oklevél mellé egy
márkás karórát is átvehetett.

M. M.
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Polg átrőr bébi
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Nugy az örőm ifiú polgárőrünk, Varga Áryád családjában. 2005.
április I7-én 18 óra 17 perckor a szegedi II. Kórházban világra jött
második gyermekük, Varga Máté, A fiúcska 3010 grammal és 51

cm-es testhosszal született. Az anyuka elmondása szerint nincs
klzáwa a harmadik gyerek sem, de enől még nem beszéltek férjével.
Gratulálunk a kis jövevény érkezéséhez!

Polgárőrök
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Felállították az űj keres ztet
A volt Templomhalmi iskola mellett időtlen idők óta állt egy

útszéli kereszt. Az elhelyezésének körülményeiről nem sokat tudunk,
de azbtztos,hogy az 1930-as években már állt.

Az elíelt évtizedek megviselték a faanyagát, megérett már a

felújításra. Az egyházközség megvásároltahozzá a szükséges anya-
got, Magyar Mihály asztalos pedig társadalmi munkában elkészítette
az új keresztet. Aprilis 27-én került sor a felállítására, melyben köz-
reműködött Vincze János, Szé11 Lajos, Mészáros János és Sándor Jó-
zsef.

A kereszt akácfából készült, így blzonylxa ez is több évtizedet
fog kibírni.

M. M.

OnkormánJ)zati ülés
2005. április 27-én tartotta soron következő ülését a csengelei

önkormányzat.
Első napirendi pont a szokásos polgármesteri beszámoló volt a

két tilés között végzett munkáról és fontosabb eseményekről. Ennek
során elmondta, hogy a Faluház tetőszerkezetének és a jobboldali
nyitott részének zárttá alakitására pályázatot nyújtott be, Jelenleg
előkészületben van a belterületi utak javítását célző páIyázat. Ehhez
50 oÁ állami támogatást lehet szerezni. A külterületi utak állapota is
folyamatosan romlik az autőpálya építés miatt. Nagyobb problémát
az űj kiskunmajsai út jelent, melyet nem jelöltek ki szállítási
útvonalként, de mégis zajlik rajta a forgalom. A problémákat a
közútkezelőnek és az azt felügyelő szerveknek jelezte. Az Európai
Unió nem ismeri azt a fogalmat, hogy tanya, csak a farmot, amely
riáluk mást takar. Ezért ezeWe a területekre támogatást sem ad.
Ennek kiküszöbölésére fölmérik a tanyákpontos szimát és minden

aa
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tizedikről részletes dokumentációt készítenek a helyi önkormányza-
tok, Csengelén több mint 800 tanyás ingatlan van. Az illetékes mi_

niszternél az önkormányzat kérelmezte az M5-ös autópályára való
felhajtási lehetőséget a csengelei pihenőhelynél. Sajnos ennek meg_

valósulására nagyon kicsi esély van, A Polgármesteri Hivatal önjáró

fűkaszát és bozótvágót vásárolt.
Hozzászőlásomban elmondtam, hogy veszélyes gödör alakult

ki a kiskunmajsai úton, de ezt már kijavították.
sánta Ferenc köszönetet mondott a Fa]luhéa előtti tó betelepí_

téséért Lantos Istvánnak és Rényi Lászlőnak.
A polgármesteri beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag

elfogadta.
Második napirendi pontként a 2004. évi költségvetést tárgyal-

tuk meg. Az önkormányzat és intézményei a költségvetési előirány,_

zatot sikeresen végrehajtották. Az állami támogatások jelentős arány,t

képviseltek a bevételeknél. A működési célú ráfordításokon túlme-

nően jelentős szerepet kapott a felÚjítás és fejlesztés. Elkészült az

ötlakásos szociális bérlakás-sor, megtörtént a közsé gháza felúj ítása,

elkészült a Felszabadulás utcai forgalomlassító sziget és Faluház

előtti járda díszburkolata. A pénzűgyi és az ügyrendi bizottság elfo-
gadásra alkalmasnak minősítette a beszámolót. Ezek után a képYi_

sel ő -te stület e gyhangú szav azáss a1 el fo g adt a.

Harmadik napirendi pontként dr. Tóth Tibor jegyző ismertette

az ö nko rmán y zat kö zb es zer z ésí sz ab áIy zatának tew ezetét. E lm o n dt a,

hogy a közbeszerzések során a jövőben szigorítások fognak bekö-

vetkezni, Az egyhangűlag elfogadott rendelet szerint négy,tagú bi-
zottság (polgármester, illetékes önkotmányzati bizottság elnöke, az

érintett iníézmény vezetője és a jegyző) fog dönteni az |lyen ügyek-
ben. Heim Géza iskolaigazgatő hozzásző|ásában elmondta, hogy ez

az űj kőzbeszerzési rendszer komoly problémákat vetít előre, ame_

lyek az árak emelkedését eredményezhetik. A polgármester elmond_

ta, hogy aközbeszerzés céIla a drága megvalósítások kiszűrése lenne,

ezze| szemben árfelhajtó szerepétől kell tartani,

A következő napirendi pont a XI. Csengelei Falunapok
megbeszélése volt. A részletes programot a lap más részében olvas-

hatják.
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ÖtOait napirendi pont során az egyébhozzászőlások következ-
tek. Vincze János beszámolt arról, hogy a temetőben lopások és

rongálások történtek. A rendőrségi eljárás folyamatban Van az elkö-
vetők ellen. Az üggyel kapcsolatban felvetettem, hogy ha idegen sze-

mélyt látunk a község területén, akkor kinek jelezzik azt- A
polgármestei válasz szerint a helyi körzeti megbízotthoz kell for_

dulni.
Dr. Tóth Tibor jegyző bejelentette, hogy a temető kezeléséről

megállapodást kell kötni az egyházza|, mert jelenLeg az hiányztk.
Pótlása folyamatban van,

A községi könyvtár gyarapítására páIyázatot nyújtott be az

önkormányzat. Ennek során 30 ezer forint önerőhöz 50 ezer forint

állami p énzt lehet szer eznt.

Ifi. Kormányos Sándor
képviselő

Rend ezték az "inkubátoros"
gyermekek Ügyét

Az újszülötteiket a kőrházak előtti inkubátorban elhelyező
anyák ellen a közelmúltig büntetőeljárást kellett a hatóságnak

indítani. Ert alehetetlen jogi helyzetet az országgyűlés megszüntette,

így a továbbiakban nem büntethetők a gyermekeikről ilyen módon
lemondók. Ezzel is növekedett annak az eséIye,hogy az elkeseredett
anyák ne vessenek tragikus véget nem várt gyermekeik életének.

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

l



aWI. Motoros Találkozó

Gőzerővel
készülnek a

csengelei motoros
apacsok

A Falunapokhoz kapcsolódóan he-
tedik alkalommal kerül megrendezésre a
Csengelei Motoros talá|koző. Az elmúlt
évthez képest még nagyobb létszámú
érdeklődőt várunk.

Újdonság lesz, hogy a motorosok
mellett motoros kocsik és épített jármű-
vek is láthatók lesznek. Bárki kihozhatja
és kiállíthatja bázllag barkácsolt cset-
tegő.jét, bármilyen legyen is az. Minden
érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Másik érdekesség a motorkoncert
lesz, melyet Czirok Zoltán, a Csengelei
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
zenetanár a fo g vezényelni.

RemélhetőIeg az égiek is kegyesek
lesznek hozzáIlk, és a találkozőra szép
időnk lesz!

Tóth Tibor
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l@l rrarenc receptjeim

Spanyol csirke
Hozzávalók: 4 kisebb csirkemell, I0 dkg ftstölt szalonna, ] kis

fej vöröshagyma, 2 dlfehér bor, 2 dl narancslé, só.
A szalonnát apró kockákra vágjuk, zsiqát kiolvasztjuk, és a

pörcöt kiszedjük. A zsírban megpifitjuk az aptőra vágott vörös-
hagymát, és a kicsontozott, négyfelé vágott csirkemell húst. Ráönt-
jük a bort és a narancslevet, majd lassan puhára pároljuk. Párolás
közben gyakran forgassuk a húsdarabokat, Picit megsózhatjuk, de

vigyíuzutlk a szalonna sós volt! Amire a hús megpuhul, magába
szivja a finom mártást. Tálaláskor megszórjuk a félretett pörccel.

Nemere Ilona

A Xl. Csengelei
Falunapok programjai

Május 14. (szombat)

Fúvószenekarok és mazsorettek felvonulása (Kiskun-
maj sa, Kiskunféle gyháza, Csengele)
Kiállítások megnytója a Faluháaban (Nacsa Jánosné
fe stményki áIlítása, Fi gura Lászlő faszobr ász munkái,
Krizsán Sándomé bohóckiállítása, Nemesné Garas
Klara csuhéj bábui)
Motoro s T alálkozőra gyülekezé s
Ünnepélyes megnyitó

09.00

09.1 5

10.00
10.00
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kulturális műsor a F aluház
melletti színpadon
T ér zene a F aluház melletti
színpadon
A csengelei Ütőegyüttes
műsora
A zenekarok és mazso-
rettek átvonulása a Moto-
ros Találkozóra
Ebéd
Motoros T alálkoző programj ai (lásd
lévő oldalakon!)
Motoros felvonulás
Diszkó a viztoronynál (DJ, Roberto)

az újság közepén

15. (vasárnap)

szentmise
Koszorűzás az I-II. világ
háborús emlékműnél
Lakossági fozőverseny
aFaluhá.znáI
Torta-túra ügyességi vetél-
kedő a Fa|uháznál
Főzőverseny érlékelése
Lovas kocsis felvonulás.
Indulás aFaluháztől
Utcabál aFaluháznál

Május 16. (hétfő)

15.00-18.00 A Csengele Lexikon
című könyv átadása,
dedikálása a Falu-
házban
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oFoci krónika

Hét meccsből hét győzelem
2005. április 16. Csengele - Röszke II. 4:1 (2:0)
Csengele: Demeter, Heim, Kiss, Góra (Túri 46.'), Sándor, Yárszegi (Szabó
70.'), Kubát, Mészáros (Csala 70.'),Haraszti R., Wenner, Juhos.
Csengelei gőIszerzők: Wenner (3), Kubát.
Magabiztos győzelem született, mely nagyobb arányú is lehetetí
volna a helyzetek alapján.

2005. április 24.Forráskút - Csengele 2:3 (lz2)
Csengele: Demeter, Heim, Kiss, Pálfi, Túri (Haraszti R. 55.'), Yárszegi,
Sándor, Kubát, Góra, Juhos, Wenner,
Csengelei góllövők: Wenner, Sándor, Heim.
Jó pályán, szép számú hazai kazanség előtt éremosztó mérkőzésen
helyzeteink alapján könnyebben is megszerezhettük volna a három
pontot. Így o 90. percig kellett izgulnunk, mikor Heim szerencsés
gólj ával me gszer eztük a győzelmet.

2005. április 27. Zsombó - Csengele 2:5 (0:2)
Csengele: Mazán (Szabó 46.'), Heim, Kiss, Pálfi, Túri, Haraszti R,
(Haraszti Zs. 80,'), Yárszegi, Mészáros, Góra, Juhos, Wenner (Csala 65.').

Csengelei gőIszerzők: Wenner (2), Juhos, Pálfi, Heim.
Tartalékos csapatunk a második félidőben vészkapussal játszva
magabiztos győzelmet aratott a mindig mumus Zsombó felett. Ezzel
felléptünk a dobogóra 

kun-szabó Tibor

IJ tanp őtlás m érkő zés ek
Aprilis 24-én, Szegeden folytatódott a Déli Aprók Ligája elne-

vezésű utánpótlás bajnokság, ahol lelkes gyermekcsapatunk a követ-
kező eredményeket érte el:
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Rendőr TE "A" - Csengele 6:1 (Csengelei góllövő: Longa)
Első Beton l'Al' 

- Csengele 7:1 (Csengelei gólszerző: Rabi).
Focip ályánk használhatatlansága után szomorúan vesszük tu-

domásul. hogy valakik döntése miatt a tornateremből is kiszorulunk,
és még eá a kevés gyakorlási lehetőséget is elveszik a lelkes helyi
tbcistáktól. Remélem, a csapat esetleges megszűnését is felvállalják
ezek a személyek!

Kun-Szabó Tibor

Hirdetések
BABoLNA| NAPoscslRKE ERTEKESITES!
Kön,etlenül Bábolnáról, Szegeden a Szabadkai út 88. szám alatt,

a régi helyen, folyamatosan már a nyolcadik éve.

Hús hibrid vegyes ivarú, intenzív tojójérce, kettős hasznosítású falusi
barna, vegyes ivaru,

\aposcsibe rendelés határideje: Szállítás napJa (pénteki napon):
\íájus 13-ig Június 10-én
\íájus 27-ig Június 24-én

(Késő esti érkezés esetén átadás szombaton)

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

Ugl,anitt előnevelt bábolnai csirke, Bábolna és Purina tápok, szemes-
takarmányok, darák, korpák, kiegészítők, fémzárolt vető-burgonya. E,seten-

ként akciós áron tojótyúkok, kakas, pecsenyekacsa eladás.

N},iwa tartási idő: Hétfőtől péntekig 8-12 és t4-I7 Óra között
Szombaton: 8-I2 óra között.

Érdeklődjön személyesen, vagy a06-3015 297 49I telefonszámon!

HUNGARO-MIKE KFT.



Kútfúrás, kútjavítás garanciával !

Öntözőrendszerek telepítése,
karbantartása.

Ú; és haszn áltvízszivattyúk
forgalmazása

kedvező árak!

Csányi Imre 6

Forgalmazok továbbá:
- kút alkatrészeket,
- szórófejeket,
- öntözőrendszer kellékeit,
- új és használt szivattyút

(többféle típust),
- hidroforokat.

06_3 0l2 295 1 18
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Ertesítem tisztelt vásárlóimat, hogy a virágbolt átmenetileg a
lakásomon üzemel. Nyitva keddtű szombatig 8-12 óra között,
Telefon: 06-30/2 658 284 Hunyadi Ilona

Eladó a Csengele 254. számti tanya, Erdeklődni lehet Vincze János
temetőgondnoknál (telefon: 06-30/3 172 200).

Gépihímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai
jelek, névre szóló törülközők stb, gépi hímzését vállaljuk
egyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vadásztársaságoknak, baráti köröknek, magánszemé-
lyeknek. Várju k szeretettel !

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

Eladó 600 tr-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri
I sn-an r,ízrnű-kezelőnél, Csengele, T isza u. 1 5 . szám alatt.

2l20 nég,zetméter alapterületű hobbikert eladó a Mdjus l. utca
végén (SzélI Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
leha: Kuklis András, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

A Kelőpatak u, 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekeritetí,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, viz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pi_wrrczki Eva, Csengele, Május L u.22. E 286 i91

Ha bőrproblémái vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényteq{pids
kezelést nagy méretű ldmpdval.

Értleklődni: Kormtínyosné Váradi Ildikó gyógytorntíszntíl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

ffi 2616kártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű
tehergépkocsik részére
(gilzizeműekre nem)!

személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
zöldkártya készítését vállalom

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u. 17.

É. 06-3019 084 061
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Táp takarmány kere skedésemben tijzelő - é s építőany agot (PB - gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faartyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határídővel ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva 1artási idő: keddtől szombatig 7 -től 13 őráig,

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J, u. l.
@ 286 24I ,a06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendez-
vények felvétele.
- Fénykepezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
v álasztékban kaphatók !

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

Nacs a Jáno s né fény kép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. l6.

@ 257 786, este:329 659 ,doO-sots 479 521

A Csengelei Polgárór Csopor1
havonta kétszer meglelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. E-mail: csengele@freemail,hu
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