
XIII. évfolyam 10. szám 2005. május 15.

Püspök a bérmáláson

Cikkünk a I7 l . oldalon olvasható !
(fotó : Zólyomi-Katona Theodóra)
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OA falugazdász rovata

A területalapú tómogatások
vdltozása az előző évhez képest

A területalapú támogatási kérelem benyújtási határideje 2005.

május Il., a kérelem módosításának határideje 2005- május 31. A
gazdálko dő a benyúj tot t támo gatási kérelemben feltüntetett adatairól

az MVH 2005.június 11-ig visszaigazolástkap.
A jóváhagyott támogatási kérelmek,ről az MVH 2005. június 1-

ig határozatban értesíti a gazdáIkodót, A támogatások kifizetésére
2OO5. december 1-től 2006. június 30-:,gbezárólag kerül sor.

A hektáronkénti Egységes területalapű támogatás 86,21 Euro, a

kiegészítő nemzeti támogatás Burley dohány esetében 2774,86 Euío,
Virginia dohány esetében 3508,42 Euro, a héjas grvtimölcsűeknél

120,75 Euro, és a szántófcildi növények esetében pedig 80,92 Euro.

A 2005. évben a 2004. évben igénylést beadott gazdálkodók

megszemélyesített területalapú támogatási kérelemcsomagot kaptak,

A kérelemben kötelező külön feltüntetni az ún. állandó legelő
területeket, illetve azokat a területeket is, melyekre a gazdálkodó
nem kér támogatást.

A támogatási kérelmek tárgyában az MVH legkésőbb 2006.
június 1-ig határoz, Ahatározatban megjelöli a kérelem által lefedett

területet, a támogatásra jogosult területet, a mezőgazdasági termelőt
me gil lető támo g atás i ö s s ze get és az alka|mazott j o gkö vetke zmény e _

ket. A támogatási kérelemmel kapcsolatos jogvita a feltételek telje_

sítése esetén a támogatásra való jogosultságot nem szünteti meg,

azonban a támogatás kifizetésére csak a jogvita jogerős |ezárását

követően kerülhet sor. 
* * *

A lóutlevelek megszerzési határideje 2005. június 1. Bővebb infor-
máció a falugazdásznál !

Gregus Sándorné
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Az óvodások anyák
' oonapl unnepsege

A nag,lcs oporto s o.k műs o r a
(fotó: Törköly Agnes)

Az idei május 1-je nem csupán az édesanyák, hanem a majálisi
programokka| fűszerezett munka ünnepe is volt. Ez utóbbi miatt
április 30-ára, szombatra szeweződött a gyermekek köszöntő műsora
aFa|uházban.

Délután 2 őrakor Tóth-Andorné Farkas Éva üdvözlő szavait
követően az óvodások korcsoportonként vonultak fel a színpadra.
Versekkel és dalokkal, majd virággal és saját készítésű ajándékkal
kedveskedtek anyukáj uknak és nagyrrramáiknak.

kontesz Józsefné
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OAnyák napján

Dr. Vargdné elismerése
Anyák ,rupJa alkalmából a Honvédelmi Minisztérium ünnep-

séget rendezett o|yan asszonyok számára, akik legalább 5 fiúgyer-
meket neveltek fel, és azokle is töltötték katonai szolgálatukat.

Csongrád megyét két hölgy képviselte, közülük az egylk dr.

Varga Ferencné csengelei ápolónő volt. Csak érdekességként jegy-
zem meg, hogy a másik asszony férje, Pigniczki Sándor is falunkból
származott e|. Az ünnepelteket a hadkiegészítő parancsnokság tisáje
száIlitotta fel Budapestre, ahol megható műsorral fogadták őket. A
Honvédelmi Minisáérium államtitkára mondott köszöntőt, majd a

Honvéd Yezérkar fonöke, Havril András vezétezredes nyújtott át
okleveleket 26 sokgyerekes anyának, A dokumentum mellé 100 ezer
forint jutalom is járt. Az ünnepelteket végül díszebéden látták ven-
dégü1.

\,{. M.

A két Csongrád megyei ünnepelt katona kísérőjével
(fotó: dr. Varga Ferenc)
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o színésznő szeretne lenni

Egy tehetséges versmondó :

Hegedűs Dóra

A csengelei Általános Iskola 3. osztályos tanulójdt, Hegedűs Dórdt
már sokszor ldthattuk és hallhattuk, hogy milyen szépen s7erepel a
versmondásban és a mesemondásban egyaránt, Talán nem l's

tehetség, hanem igazi rátermettség rejlik a kicsi lányban. Nem-
hiába, hiszen az iskolai versenyeken mindig továbbjutó volt, a
területi versenyekről háromszor első helyezést hozott haza, és négy-
szer megyei verseny résztvevője is volt. Lapunk otthonában kereste

fel az ifiú versmondót.

A csengelei szavalóversenyről első helyezettként jutottál tovább.
Ezután milyen eredményeket értél el?
- Kisteleken a területi versenyen lettem első helyezett, ugyanúgy
versmondásból. Utána voltam a megyei versenyen, ott nem kaptam
helyezést, de tavaly második lettem. Most legutóbb nyelvtan ver-
senyen voltam, ahol második helyezést értem el.

A felkészítő tanárod Csókási Zo|tánné. Hogyan készülsz a
versenyre? A tanító néni hogyan tud segíteni neked?
- Meghallgatla a verset, és ha például valamit rosszul hangsúlyozok,
akkor mondja, hogy ezt lehetne másképpen, Először is nekem ideadja
a verset, amire ő gondolt, és megnézem, hogy az nekem tetszik-e. Ha
nem tetszik - de ilyen még soha sem volt *, akkor keresünk másikat.
Sokat segít a Vera néni, sokszor meghallgatja a verseinket, sok időt
tölt velünk.
Könnyen tanulod meg a verseket?
- Igen. Amikor nekifogok verset tanulni, nem lehet megállítani, Ha
nagy kedvem van hozzá, akkor egy nap kettő versszakot is
megtanulok, Először úgy szoktam, hogy szó szerint megtanulom, és
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amikor tudom az egészet, akkor
kezdem el hangsúlyozni a ver-
set.

A hosszabb vagy a rövidebb
költeményeket szereted sza-
valni?
- A hosszabbakat, de azért a
rövid verseket is lehet gyönyö-
rűen hangsúlyozni. Amikor már
van egy megyei verseny, ott egy
féloldalas verset nem néztk
olyan jó szemmel, mint a hosszabb költeményeket.
van kedvenc versed?
- Amit tavaly mondtam, "Az első pogácsa" című vers. Második
helyezést értem el a megyei versenyen, az jól bennmaradt a szi-
vemben. Ezt a verset mondhatom a kedvencemnek, A mese-
mondásban pedig volt a "Pletykás asszonyok", ami nagyon tetszett
és el.;"utottam vele a megyei versenyre.
Ki fedezte fel beúned a jól szavaló gyermeket?
- Én elsőben nem nagyon értem el helyezést, hanem a másodikban
egy versenyen sokan megdicsértek. Akkor én is éreztem belül,
bogy ez tényleg jó volt.
Szüleid is segítenek a felkészülésben?
- Igen, nagyon sokat. Apa és anya meg szokták hallgatni a
verseimet. Ami a legnagyobb segítséget jelenti, hogy bíztatnak.
Nem azt mondják, hogy majd elérsz egy akárhányadik helyezést,
hanem mondják, hogy ez biztosan sikerülni fog,
Elég fiatal vagy még, van még sok időd ezen gondolkozni, de
van-e már elképzelésed arról, hogy felnőttként mivel szeretnéI
foglalkozni?
- Szoktam rajta gondolkodni, de ami most érdeke|, az a tanulás,
Van elképzelésem, nagyon szeretem az állatokat, a lovakat, érdekel
alovászat, de talán mégis színésznő szeretnék lenni, tévében szere-
pelni.

Süli Gabriella
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Jól szerepeltek a diákok
A közelmúltban rendeztékmeg Bakson az alső tagozatos ta-

núlók területi nyelvtan-helyesírási versenyét.
Csengeléről a 2., 3. és 4. osáályos korcsoport vett részt,

osztályonként 2-2 fővel. Az írásbeli feladatokból álló versenyben
Kormányos Adrián (3. oszt.) és Horváth Roland (4. oszt.) első
helyezést, Hegedűs Dóra (3. oszt.) második helyezést és Tóth
Alexandra (4. oszt,) harmadik helyezést ért el. A 3. osztályosokat
Csókási Zoltánné, a negyedikeseket dr. Farle Csabáné készítette
fel.

A megyei versenyre az első és második helyezettek jutottak
tovább.

M. M.

Rendőrségi felhívás
A Kisteleki Rendőrkapitányság nyomozást folytat lopás bűntett

megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
2005. április 11-én a déli órákban az elkövetéssel gyanúsítható

személy megjelent egy csengelei tanyán, és az ott egyedül tartózkodó
idős asszonytól, különböző indokkal 120.000 forintot csalt ki, majd
kihasználva figyelmetlenségét tovabbi 680.000 forintot lopott el,

Az elkövetéssel gyanúsítható ismeretlen férfi személyleírása: A
30-40 év körüli férfi,, átlagos testalkatú. Haja színe bama és fél-
hosszú, tarkóig ér. A bűncselekmény elkövetésekor sötétkék munkás-
ruha felsőt, és sötét szinű szabadidőruha alsót viselt, melynek oldalán
piros csík volt látható. A férfiről fantomrajz is készült.

KérJük, hogy aki felismeri a rajzon látható férfí, illetve a

búncselekmény elkövetésével kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik, hivja a Kisteleki Rendőrkapitányságot a 06-621598-130
telefonszámon, vagy tárcsázza a 107-es, 112-es segélyhívókat, vagy
a TELEFONTANU 06/80/55 5- 1 1 1 -es számát|,
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Régi idők időj árása
Falunk lelkészei, majd plébánosai 1936 óta jegyzik fel az egy-
házköaég életére vonatkozó eseményeket. Emelletí az időjárúsra
vonatkozó adatokat is megőrizték az utókornak. Így most be
tudjuk Önöknek mutatni a régmúlt meteorológiai történéseit.

l970
Május egész hónapjában csak pár meleg nap volt. Az esőzés

és a hegyekben összegyűlt óriási mennyiségű hó olvadása a Sza-
mos mentén árvizet idézett elő. Ennek folytán több ezer ház romba
dőlt, sok jőszág is elpusztult. Az embereket kimentették, A Maros
és a Tisza mente is nagy veszélyben van, 40.000 ember védi a par-
tokat.

November l-jén igen jó idő volt, így sokan voltak a halotta-
kért v égzett ájtatosságon.

December 22-én nagy havazás kezdődött. December 28-án
erős olvadás kezdődött. December 30-án már ,| 12 "C-os meleg
volt. Minden hó elolvadt, Szilveszterkor jó idő volt.

t971
Úlévre ismét erősen havazik. Január I9-én újra meleghullám

jött és elolvasáotta az elégjelentős hóréteget. Február l-igbezá-
rólag jó idő volt. + 5-I0-I2 "C délben

Február 2-éra hirtelen hideg levegő áramlott a Kárpát-me-
dencébe, Nem sütött ki a nap. 3-án napsütés volt, de 4 'C volt reg-
gel, 4-én havazlk,

Mátyás nap után |febr, 24.] véget ért a 3 hetes tavasz,
visszajött a tél. Március 1-jén - 12 oC-os hideg volt.

November 1-jén kevesen voltak, mert esett az eső,
November 19-ről 20-ravínadő éjszaka nagy lehűlés és hóvi-

har keletkezett. Sok helyen elakadtak az altők. Kb. 10 napig go-
romba hideg és ismételt havazások voltak. Utána olvadni kezdett,
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majd megjött az esőzés,
December 8-ró1 9-re virradó éjszaka szintén nagy havazás

volt. Kb, 4 napra ez is elolvadt. Pár napig egészjó idő volt. + 10

"C-ig is felment a meleg.

l972

Január l2-tg, tehát I hónapon keresztül szép, tavaszias idő
volt. Ma - 3 "C volt reggel és egész nap 0 oC maradt.

1973

Július 10. - augusztus 25, között, 6 hétig az ország nagy ré-
szén nem volt említésre méltó eső.

A karácsonyi ünnepek alkalmával jó idő volt és így a hívek
sokan jöttek a templomba,

197 4

December 27-én és 29-én rendkívül enyhe idő volt. Nálunk +

12-13'C volt, de arádiő jelentése szerint volt, ahol + 14-19 "C-ig
emelkedett ahőmérő.

December 3 1-én erős szél hozta meg az évszaknak megfelelő
időt.

1975

Januárban általáhan igen enyhe idő volt. Ha nem volt köd, +

7-10-12 oC-ra is felmelegedett kora délutánra a levegő. A rádió
szerint volt, ahol + 19 "C-ig emelkedett a hőmérő.

Szent József napján [március 19,] elromlott az idő és 1 hó-
napon keresztül majdnem télies volt. A megelőző hónapokban igen
jó idő volt.

Július 5-én falunk elég nagy jégesőt kapott. A plébánia
szőlője is kb. 40 oÁ-os kárt szenvedett. A Medárd-nap fiúnius 8.]
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óta szinte naponként megismétlődő nagy esőzés csúcspontját érte
el. Már eddig is a mélyebben fekvő kertek használhatatlanok
voitak, most a beültetettek egy része víz aIá került és elpusztult
benne a vetemény. Július 6-án szintén nagy eső esett,

November 1-jén és 2-án szép szántbanjöttek a hívek a te-
metőbe az ájtatosságra és sírszentelésre. Rengetegvtrág díszítette a
sírokat, mivel eddig valamire valő fagy nem volt.

Karácsonykor kiemelkedő létszámmal jottek a hívek. Az idő
is jó r,olt.

(folytatjuk)

,,Szentlélek Isten szállj le ránk..."
Bérmálás Csengelén

Május 8-án, vasámap délután zsúfolásig megtelt temp-
lomunk. Szép számmal jöttek el a hívek, a csengelei, dóci és kiste-
leki bérmálkozásra készülők, valamint azok rokonai.

A bérmálást, vagyis a nagykoruság szentségének kiszol-
gáltatását Gyulay Endre püspök űr végezte, aki legutóbb temp-
lomunk felszentelésekor jár1 településünkön. Mostani prédikáci-
ójában arrabuzdított, hogy imádkozzunk papi hivatásokért, túlter-
helt papjainkért, és hogy világi apostolokként magunk is tevéke-
nven vegyünk részt az egyház életében.

A bérmálás szentségében a következő csengelei fiatalok ré-
szesültek: Áaa* Renáta, Bakos Klára, Balázs Norbert, Hell Tímea,
Sági lldikó, Szabó Anita, Tisóczki Csilla, Tóth Anita, Tóth-Andor
Bea, Vágó Anita.

Kívánom, hogy a most megbétnáltakat megerősítse a Szent-
lélek, hogy eleget tudjanak tenni keresztény kötelességüknek, a

felebaráti szeretet buzgő gyakorlásának !

Zőly omi-Katona Theo dóra
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oFoci krónika

Megv an a bajnokság 100.

csengelei gólj a!

2005. április 30. Csengele - IKV 3z2 (2:2)

Csengeie: Kiss, PáIÍr, Góra, Túri, Sándor, Várszegi, Kubát,

Mésáos, HarasztiR. (Csala 80.,), Juhos (Haraszti Zs.70.,), Wenner,

Csengelei gő|szerző: Wenner (3).

Vésrűprrial játszva, a sérült Wenner mesterhármasával értékes

győzelmet arattunk.

2005. május 7. Csengete - Ütlés 7:0 (3:0)

Csengele: Demeter, Pálfi, Kiss (Túri 50.,), Góra, Sándor, Yárszegt,

Kubái (Szabó 75.,), Mészáros (Csala 7O;),Haraszti R. (Heim 55.,),

Juhos, Wenner.
Csengeleigóllövők:Sándor(2)'Wenner(2),Kubát'Pá'lf.':Juhos.
Az ő-szi vereségért magabiztosan visszavágtunk. A 2004/2005. évi

bajnokságban a jubileumi ] 00. gólunkat Pálfi László szerezte.

Kun-Szabó Tibor

IJtánpótlás torna
Májusl-jénKITUKupaelnevezésselutánpótlástomátren-

deztek Ziombón, négy csapat részvételével. Gyermek csapatunk

remek játékkal megszerezte első sikereit:

§ándorfalva _ Csengele 2:2 Csengelei góllc;vő. Csáki Martin
(2)

Rendőr TE _ Csen gele 0:2 Csengelei gólszerzők: Rabi István,

Longa Áaa*.
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Zsombó - Csengele I:I Csengelei góllavő; Longa Áaam.
A Zsombó elleni mérkőzésen ahazai csapat az utolsó percben

kiegyenlített, igy a csapatunk ezüstérmes lett.
K.- Sz. T.

H i r d e t é s e k

BÁBoLNAI NAposcslRKE ÉnrÉxrsírÉsI
Közvetlenül Bábolnáról, Szegeden a Szabadkai út 88. szám alatto

a régi helyen, folyamatosan már a nyolcadik éve.

Hús hibrid vegyes ivarű, intenziv tojójérce, kettős hasznosítású falusi
bama, vegyes ivaru.

Naposcsibe rendelés határideje: Szállítás napja (pénteki napon):
Májls27-ig
Június 1O-ig

Június 24-én
Július 8-án

(Késő esti érkezés esetén átadós szombaton)

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

Ugvanitt elónevelt bábolnai csirke, Bábolna és Purina tápok,
s ze m e stakarm ányok, dar ák, korpák, kie gé szítók, f émzár olt vető-burgonya.
Esetenként akciós áron tojó|rukok, kakas, pecsenyekacsa eladás.

Nyitva tarlási idő: Hétfőtől péntekig 8-12 és I4-I7 óra között
Szombaton : 8-I2 óra között.

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

HUNGARO-MIKE KFT.
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Kútfúrás, kútjavítás garanciával !

Ontözőrendszerek telepítése,
karbantartása.

Ú; és haszn á|tvízszivattyúk
forgalmazása

kedvező árak!

Csányi Imre iÉJ

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

(többfele típust),
- hidroforokat.

06_3 0l2 295 1 18

Ertesítem tisztelt vástírlóimat, hogy a virágbolt átmenetileg a
lakásomon üzemel. Nyitva keddtű szombatig 8-12 óra között.
Telefon: 06-30/2 658 284 Hunyadi llona

Eladó a Csengele 254. számú 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 H^Z Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 75. Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Érdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 !-öles zért kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri
I str,án v izmű-kezel őnél, C sengele, T isza u. 1 5 . szám alatt.

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május 7. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550,000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis András, Csengele, Mdjus 1. u. 21. szám.

_A. 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 I. u.22. @ 286 I91

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

Érdeklődni: Kormányosné Váradí lldikó gyógytorntisznál 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 iizemű
tehergépkocsik részére
(gélzizeműekre nem)!

személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
zőIdkártya készítésót vállalom

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u. 17.

6 06-3019 084 061
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T áp -takarmány kereskedé semben tizelő - é s építő any agot (PB - gáz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb,) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szá||ítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig.

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

@ 286 24I /@= 06-30/3 228 453

Fotó szakíizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, eskiivőJakodalom, egyéb rendez-
vények felvétele,
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választ ékb an kaphatók !

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

Nacsa Jánosné fényképés z
Kistelek, Kossuth Lajos u. I ő.

@ 257 786, este:329 ő59 e06-30/5 479 521

Cíep'gelei,-

L'(ffiüaa§
A Csengelei Polgárőr Csopofi

havonta kétszer megjelenő lapja
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