
w]

XIII. évfolyam 1l. szám 2005. június 1.

Mulatozás a FaluháznáI

Falunapi beszámolónk a l81. oldalon kezdődik!
(fotó: Molnár Mihály)
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OA falugazdász rovata

E l őfi n ű n s zír o zo tt fö l d al ap ű
támogutások

Jó hír amezőgazdasági termelőknek: az tdén korábban - akár
néhány hónap múlva - hozzájuthatnak a ftildalapú támogatáshoz.
Mindez annak a rendszernek köszönhető, amelyet az OTP Bank és
Magyar Agrárkamara dolgozott ki, s vezetett be.

Amint az év eleji gazdatintetések is felhívták a figyelmet rá,
a mezőgazdasági termelőknek minél előbb szükségük van azoka a
támogatásokra, amelyeket az uniós szabályoknak megfelelően csak
utólag (év végén vagy jövő év elején) kaphatnak meg.Ezt a nyolc-
tizhőnapot kell pénzügyileg valamilyen módon áthidalni. Ami nem
könnyű vagy sok esetben lehetetlen, különösen most, az átmeneti
években. Nehezíti a heIyzetet, hogy korábbi támogatott hitelek
(tőkepótló hitel, közraktári hitelek kamattámogatása stb. ) megszűn-
tek, helyettük a földalapú támogatást kapják a gazdák. Sok agrár-
vá|lalkozásnál okoz ez a helyzet likviditási gondot. Ennek áthi-
dalásához nyújt tizleti alapon segítséget az OTP Bank, amikor hitel
formájában elófinanszítozza a területalapú támogatást. Jelentős
pénzrő| van sző, hiszen az agrártámogatások kétharmadát ezen a
jogcímen kapják a termelők.

Ne higgyük, hogy csak nálunk okoz gondoí az utófinan-
szírozás rendszere. A különbség csupán az, hogy az Európai Unió
régebbi tagországaiban már általános gyakorlattá vált, hogy a terü-
letalapú támogatásokat a bankok előf,rnanszírozzák, Nálunk most
jott létre a feltétele annak, hogy az előfinanszírozást elsőként a
legnagyobb bank, az OTP általánosan bevezesse. Ez a feltétel pedig
egy olyan technikai rendszer létrehozása, amellyel pontosan meg
tudják hatérozni a termelő által használt földterület nagyságát, ami
atámogatás és az előfinanszírozást szolgálő hitel alapja.

AhasznáIatban lévő terület mérésére, illetve a feltételek elő-
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zetes és teljes körű ellenőrzésére hoúa létre az OTP Bank és a
Magyar Agrárkamara az AGROCOM 2004 Gazdasági és Szolgál-
tató Kft.-t.

Leegyszerűsítve, a folyamat a következő: az AGROCOM el-
végzi az tigyfél á|talhasznált terulet pontos mérését, az igy kiszá-
molt támogatási összeg 80 oÁ-ának erejéig az OTP Bank előfi-
nanszirozási hitelt ad, amit átuta| a termelőnek, s később a kifizető
ügynökség (MVH) atámogatást a banknak utalja. A fennmaradő 20
százalékkal, illetve a kamatokkal ekkor számol el a bank a terme-
1őve1.

Amint a szakemberek elmondták, olyan méréstechnikát al-
kalmaznak, amelynek segítségével a lehető legpontosabban meg
tudják határozní a gazdálkodő általhasznált fcildterületet. Az ada-

tok alapján ki lehet számolni a várhatő támogatás összegét. A
rendszer pontossága kizárja, hogy később bármilyen gond legyen a
kifizetéssel, és garantália, hogy a termelő annyi támogatást kap,
amennyire számoltak. Eppen ez a nagy biztonság teszi a bank
számár a el őre fi nan szír ozhatőv á a íámo gatást.

A bank az igyek elaprőzásának elkerülése miatt egy alső
határt is meghatározott, Eszerint a hitelösszeg minimuma 500 ezer
forint, ami SAPS (uniós) támogatások esetében legalább 30 hektár
fcildteruletet feltételez, Ha a SAPS és a top-up (nemzeti) támoga-
tásokat is előre ftnansziroztatja a termelő, akkor ez a feltétel mini-
málisan 18-20 hektár esetén van meg.

A hiteligénylés egyszerűsített kérelem alapján kezdemé-
nyezhető. Az AGROCOM Kft. fogadja be a hitelkérelmeket, igy az
ügyfeleknek csak a szerződés aláírásakor kell felkeresniük a

bankot. A hiteligénylés az OTP Bank közel 200 fiókjában indít
ható. Ebben az esetekben a bank kezdeményezi az AGROCOM-ná1
a területmérést. Ugyanígy indíthatő az ijgy az Agrárkamara helyi
szervezeteinél is. A hiteligénylő lap az OTP Bank honlapjáról is
1etölthető.

A hitel folyósításának feltétele az is, hogy a földhasznaló
igazolja, benyújtotta a támogatási igénylés ét a Mezőgazdasági-is
Vidékfejlesztési Hivatalhoz és - természetesen - regísztrált terme-
lónek kell lennie. A hitel fedezete az AGROCOM tanúsítványa
alapján a támogatás bankra történő engedményezése, valamint a
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földhasználó bankszámlájára vonatkozó inkasszós jog. A bank
további feltételként szabja, hogy az ügyfél az OTP-nél vezesse a
számláját. Természetes, hogy a bank a ftnanszirozásáből kizárla
azokat, akiknek köztartozása yan, vagy felszámolás, csődeljárás
a|att áll.

A kezelési költség egyszeri alkalommal fizetendő I0 ezer
forint. A hitetbírálati díj 0,3 széaalék + ÁFA. A termelő választhat,
hogy forint- vagy devizahitelt kíván felvenni. Kedvező kamatozású
hitelről van sző, hiszen a teljes kamat forinthitelnél éves szinten a
jelenlegi referencia kamatok ismeretében kb. 9,5-10,5 oÁ, devtza-
hitelnél 4,8-5,8 %. A devizahiteleknél kockázati tényezőként kell
számolni a deviza árfolyamának esetleges változásával.

A gazdának kell mérlegelnie, hogy megéri-e igényb e venni az
előfi nanszí r ozást szol gáló hitelt.

Gregus Sándorné

Lakossági forummal egybekötött
önkorm ányzati ülés lesz

Csengele Község Képviselő-testülete lakossági fórummal
egybekötött ülést tarí2005.június 15-én (szerdán) 14 őrátől a Falu-
házban.

Napirendi pontok lesznek:
1,) A polgármester beszámolója a két ülés között végzetí

munkáról, fontosabb eseményekről.
2.) A rendőrség munkájáról beszámoló.
3.) A falugazdász tevékenységéről beszámoló.
4.) Előterjesáések.
5.) Egyebek.
6.) Lakossági fórum Csengele község rendezési tervéről.
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XI. Csengelei Falunapok
Az idei falunapok 2005. május 14-16. között zajlottak le. A
rendezvényen részt vett testvérközségünk, Ering küldöttsége is. A
három nap eseményeiről az alábbiakban számolnak be tudó-
sítóink (a motoros talúlkozóról szóló írás a köuetkező szúmbanfog
megjelenni),

kulturális műsor
A XL Csengelei Falunapok rendezvénysorozata az előző

évekhez hasonlóan zenés reggeli köszöntővel kezdődött. Meghívott
vendégeink - Kiskunmajsai Ifiúsági Fúvószenekar és a Kiskun-
féIegyhíai Mazsorett Együttes - és a hazaí, csengelei Fúvószenekar
és Mazsorett csoportok a megszokott útvonalon haladva ébresz-
tették, üdvözölték a lakosságot. Amerre meneteltek, tapssal köszön-
tötték őket.

A Kis ABC-nél frissítővel és pogácsával várták a szereplőket,
melyet ezuton is szeretnénk megköszönni kuklis Andrásnak és csa-
ládjának.

A Faluháznál felállított színpadhoz érve a két együttes ját-
szotta a népszerű Fejérvári-indulót, melyet Czirok Zoltán vezé-
nyelt. A zenesző után sánta Ferenc polgármester köszöntötte a fa-
lunapokon résávevőket, és megnyitotta a háromnapos rendez-
vénysorozatot. Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el, hogy
mind a 11-et ő nyithatta meg. Az üdvözlő szavak után ismét az
egyesített firvószenek ar játszott. Lehár szamosmenti-indulój át ad-
ták elő Bozóki János vezényletével.

A zenekarok és mazsorettek elvonulása után a színpadi műsor
vette kezdetét, Elsőként a csengelei Népdalkör és citerazenekar
szórakoztatta az egybegyűlteket a tőlük megszokott jókedvvel, de-
ruvel. Vezetőjük Rényi Lászlő.

Rényi János szintetizűoron népszeni dallamokat, ismert slá-
gereket adott elő.
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Utána következett a firvószenekarok és mazsorett csoportok
bemutatója. Először a Kiskunmajsai Ifiúsági Fúvószenekar a Kis-
kunfélegyházi Mazsorett Együttessel közösen mutatta be nagyon
színvonalas műsorát, A hagyományos indulók mellett népszerű mu-
sical részleteket, slágereket adtak elő. Zenekarv ezető Bozóki János,
a Kiskunmajsai Művészeti Iskola lgazgatőhelyettese. A lányok
látványos ruhákban táncoltak. A hagyományos botos koreográfikon
kivil zász\óforgatást is bemutattak. Előadásmódj ukon, stíiusukon
látható volt a rutinjuk, képzettségük. Megérdemelten kaptak 13-
szor kiemelt arany minősítést. Vezetőjük Jankovszki Zoltárné, a
Ki skun Al apfokú Művé s zetoktatási Intézmény ígazgatőj a.

A két ftrvószenekar helycseréje idején az űtkercszteződésben
egy "meglepetés koncertnek" lehettünk szem- és íiiltanúi. Tóth Ti-
bor, a helyi motoros klub vezetője szervezésében és irányításával
gyönyörű Goldwing motorok mutatták be, hogy milyen zenéket
tudnak lejátszani. A közönség nagyon jól szórakozott ezen a rövid
bemutatón, hangversenyen. Köszönjük nekik!

Czirok tanár úr motorosokat vezényel
(fotó: Molnár Mihály)
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Következtek a hazai ftrvószenekarok és mazsorett csoportok.
A Csengelei Fúvószenekar is tradicionális indulók mellett film-
zenéket, dixielandeket adott elő. Vezetőjük Czirok Zolíán, a Csen-
g e 1 e i A 1 apfo kú Művé szetoktatási Intézmény igazgatőj a.

A mazsorettek három korcsopottban képviselték magukat. A
törpikék csoport egyre rutinosabbá válik, akezdeti botladozó lépé-

sek után máta már határozottakká, jő kiállásúvá váltak. A gyer-
mekcsoport a tőlük megszokott tudással, ügyességgel mutatta be

műsorát. Az ifiúsági csoport a legrutinosabb, legtöbb sZeieplésen
vesz részt évente. Látványos bemutatkozójukon érezhető is volt a
tap asztalat. V e zetőj ük C z i ro kné Kr i zs án Zsuzsanna.

A fúvószene után másik népszerű művészeti csoportunk, az
Ütőegyüttes következett. A tőlük megszokott lendülettel, latinos
temperamentummal mutatták be műsorukat, A legapróbbaktól
kezdve a nagyokig, mindenki teljes átéléssel vett részt a produkci-
óban. Művészeti vezetőjük Greksa Tibor.

A színpadi műsor után a zenekarok és a mazsorettek a mo-
toros találkoző helyszínére vezették át a közönséget, akik a dél-
előtt folyamán kitartó tapssal jutalmazták a színpadon szereplőket.

Végül minden szereplő a Bableves csárda finom ebédjét fo-
gyasztotta el a Faluházban. Köszönet érte Sánta Ferenc polgármes-
ternek és a helyi önkormányzatnak|.

czirokné krizsán zsuzsanna

kiátlítások a Faluházban
Az idei évben aFaluház két termében rendeztek kiállítást. A

könyvtár előterében Nacsa Jánosné festményeit, a tükörteremben
Figura Lász|ő faszobrait, Nemesné Garas K|ítra csuhéból készült
bábuit és Krizsán Sándorné bohócfiguráit állította ki.

Miután a mazsorettek és a fuvószenekarok elindultak falubéli
körutjukra, a kiállítási megnyitóra gyülekeáek az emberek. Először
a tükörtermi kiállításoknál Törköly Agnes kultúros mutatta be a ki-



A polgármester elismerő okleveleket adott át a kiállítóknak
(fotók: Nacsa Jánosné - Molnár Mihály)



- 185 -

állítókat, majd Sánta Ferenc polgármester adott át számukra elis-
merő oklevelet színvonalas munkáj ukért.

Nacsa Jánosné - vagy ahogyan képeit szignálja: Kovács Má-
ria - kiállítását dr. Bereczky Lőránd, a Magyar Nemzeti Galéria
főigazgatőja nyitotta meg. Ó már a két évvel ezelőtti tárlaton is
mondott beszédet, a mostanit is nagy szeretettel magíra vállalta. A
kiállító művésznő is elismerő oklevelet kapott Csengele polgár-
mesterétő1.

Néhány szőt a kiállított műtárgyakrőI és szerzőikről. Figura
Lász|ő nyugdíjas kamionos, aki önállóan sajátította el a fafaragás

művészetét. Főleg népi ihletésű szobrok kerülnek ki a keze alól, de

szerepelt három női portréja is. Ezekről mondta dr. Bereczky fői-
gazgatő, hogy látszik rajta, van érzéke az arányokhoz, hiszen a

legnehezebb ilyeneket készíteni. Figyelemre méltónak ta]lálta a Bet-
lehem figuráit is, itt viszont megjegyezte, hogy nem a saját feje

után dolgozott, hanem valami minta után. Néhány szobron érezni
lehetett a naivitást is, de összességében az egész kiállítását szín-
vonalasnak értékelte. A majsai szobrászraYincze János képviselő
hívta fel a figyelmet. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki Iát-
hatta alkotásait.

Nemesné Garas klára csuhéból és kukoricacsutkából készült
népi játékokat állított ki, Szakmai elismertségét jelzl, hogy a "Ma-
gyar kézművesség 2004" című albumba bekerült Anya gyerme-

kével elnevezésű csuhé bábuja (atárlatán is láthattuk). Igényessé-
gére jellemző, hogy a kukorica levelét nem színezi, ennek ellenére
nagyon jól ki tudja hasznáIni az eredeti ámyalatokat. Nemesnének
talán az hozta a legnagyobb elismerést, hogy egy tanítónő hosz-
SZaSan elidőzött munkái előtt, amiktől - kis túlzással - el volt ájul_

va. Szerencsétlen dolog volt, hogy főleg felnőttek jöttek nézelődni,
hiszen biztosan sok gyereket érdekelt volna a csuhé kiállítás.

Krizsán Sándorné porcelán fejű bohóc figurákat mutatott be

gyűjteményéből. A rokkantnyugdíjas asszony családjában nem

ú.jdonság a gyújtés, hiszen évekkel ezelőtt az anyukája állította ki
szép babagyűjteményét. A bohócokat főleg Németországban gyárt-
ják, így nálunk ritkán |ehet hozzájuk jutni. Ennek ellenére Kri-
zsánné nagy kollekciót mutatottbe, izléses tárlókban, polcokon el-
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helyezve őket, néhányat pedig a magasból lelógatva. A szép ruhák-
ba öltöztetett bábuk sokak szivét megdobogtatták, Például egy fel-
sőfokú végzettségúhölgy sóhajtva jegyezte meg: szívesen látna egy
példányt belőlük a lakásában.

Nacsáné most tájképeit, virágcsendéleteit és egy lovas képet
hozta el bemutatőjára. Dr. Bereczky Lóránd megnyitó beszédében
részletesen elemezte a kiállított festményeket, Elmondta, hogy a

tájképein Kovács Mária mesterien kezeli a színeket, külön kiemel-
ve Naplemente című képét. Elismerően szőlt az akvarell képeiről
is, melyeken impresszionista hatás érzékelhető. Akik jobban ráér-
tek, egy tévén végigkövethették Nacsánénak az elműlt hét évben
készült alkotásait is.

Molnár Mihály

Elsőáldozás
Az első talá|kozás mindig nagy jelentőséggel bír életünkben.

Nincs ez másként akkor sem, mikor Jézussal taiálkozunk a kenyér
és a bor szine alatt, az Oltáiszentségben. Templomunkban május
15-én, pünkösdvasárnap 14 fi,atal volt részese ennek az élménlmek,
ők most először járultak szentáldozáshoz. A csengelei elsőáldozók
a következők voltak: Áryai Márk, Csáki Dávid, Csáki Klaudia,
Harkai Martin, Horváth Roland, Mészáros Bálint, Novák Balázs,
Pigniczki Viktor, Pölös Zoltán, Szarka Kovács Csaba, Tóth Ale-
xandra, Vidács Nikoletta,

Az ünnepélyes pillanatot természetesen hosszú felkészülés
eIőzte meg. Tavaly elsőáldozó-jelöIt, az idén pedig elsőáldozó fia-
taljaink aktívan részt vettek a hittanórákon, rendszeresen jártak
templomba. Közülük sokan buzgón segédkeztek az oltár körül is:
ministráltak, felolvastak, A szentmisén verssel és hófehór virággal
köszönték meg szüleiknek, hogy lehetővé tették számukra a nagy
talá|kozást, hogy nem csupán testi, hanem lelki táplálékot is
biztosítottak nekik, s lelki fejlődésükre is gondjuk volt.

A gyermekek a szertarlás után az ötödik osztályosok szülei
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El s ő ál do zó k a s zer t art ás on
(fotó: Zólyomi-Katona Theodóra)

által készített finomságokból lakmározhattak. Örömüket az sem
ronthatta el, hogy az eső beparancsolta őket az udvartől, így az
eredetileg szabadtérir e terv ezett szeretetvendégségre végül a hittan-
teremben került sor.

Jó volt látni az ünneplőruhás gyerekeket, akik nem csak
kívülről voltak fehérben, de lelküket is tisáává tették, s szívüket is
díszbe öltöztették. Jó volt látni a sok készülődést, az ünneplést, a
meghatódottságot, az örömöt. Mindezeken túl csupán annyit kíván-
hatunk, hogy az elsőáldozás egyben ne az utolsó legyen, hogy fia-
taljaink * velünk együtt - gyakran éljenek a szentáldozás adtake-
gyelmekkel.

Ne feledjük: az ídén van az Eukharisztia, vagyis az Oltári-
szentség éve, amit még II. János PáI pápa hirdetett meg, hogy
ráirányítsa figyelmünket Istennek e nagyszerű ajándékára, a köz-
tünk lévő Jézusra, aklhez mindig fordulhatunk, akiből erőt me-
dthetünk, aki lelki táplálékul szolgál mindazoknak, akik találkozni
akarnak Vele. Ne legyünk restek, járuljunk Hozzá, amilyen gyak-
ran csak tehetlük!

Zőly omi -Katona Theo dóra
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koszorűzás esőben
Az elsőáldozás után nhogó esőben került sor az I. és II.

világháborús emlékmű megkoszoruzására. A rossz idő ellenére
megható élményben lehetett részünk, hiszen a Himnusz és a Szőzat
is élőben hangzott el. A közös éneklésbe egyre többen kapcsolód-
tak be, lehet, hogy ebből hagyományt kellene teremteni.

Sánta Ferenc polgármester beszéde után az emlékműnél ko-
szorút, virágot helyeztek el a képviselő-testület íagtrai, a Polgármes-
teri Hivatal a|kalmazottjai, az Rlta|ános Iskola vezetői, a testvér-
község, Ering küldöttsége, az Egyházközség képviselői és a falu
lakossága,

Lantos istván

Esőben indult a főzőverseny
A vasárnap délelőtti eső igencsak úljesztett a lakossági fő-

zőverseny résztvevőire. Sokan attól tartottak, hogy a rossz idő miatt
az idén elmarad ez a falunapi program. A szakácsokat azonban nem
rémisztette el az eső. Többen sebtében felállított sátrak alá bújtak,
és volt, aki megvárta,mígjobb lett azidő.

A polgárőrség két asszonya (Sándor Józsefné és Nagymihály
Zo|tánné) két éwel ezelőtti remeklését ismételte meg, és palacsinta
hegyeket mutatott be. Aki a sátruk felé járt, kakaós, fahéjas, túrós,
nutellás és lekváros édességet tömhetett bendőjébe. Nagy is volt a
kereslet, alig győzték sütni a palacsintákat.

Kucsora Péter szintén a polgárőrség színeiben indult, és
halászlevet főzött. Étke olyan jól sikerült, hogy szinte mindenki
repetázott. Sokaknak pedig a sok palacsinta miatt már csak a szeme
kívánta.

Tisóczki Ferenc és csapata marhalábszárből főzött pörköltet.
Ő hagyományosan fával tize|t a bogrács alá, ami az eső miatt
eleinte nemigazán akart meggyulladni. Végül azért csak elkészült a
magyaros étel.
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Rot1,og az étel a bográcsokban

O s zlopáll ítás kötelek s egíts égév el
(fotók: Molnár Mihály)
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A Tóth család és ifi. Czakó János is pörkölttel induit a Ver_

Senyen.
A tánctanár czirokné lKrlzsán zsuzsanna "Athéni pulyka"

nevű étkével nevezett be. Ő aFa\llház másik oldalánál lévő nagy-

sátorban rendezkedett be, és a művészeti iskolásokon kívül az aíra

j árókat is meg-megkínálta főztjév eL

A késői kezdés miatt késett a zsűrtzés is. A bíráknak most is

nehéz feladata lehetett, nem tudtak a helyezésekről dönteni, Így

mindenki első lett. Az oklevelek mellé egy-egy üveg Bikavér is

dukált' 
Molnár Mihály

IX. Csengelei Tortatűra
pünkösd vasárnapján ismét vetélkedtünk, Előbb az ídőjá,

rással - mi győáünk -, majd egl.nással, Próbáltunk érdekes fela-

datokat találni a versenyzőknek, ez ta\án sikerült is, A kivite|ezés-

ben fordultak elő itt-ott kisebb hibák, mint máskor is,

Talán soha nem nevezett ennyi csapat, mint az idén. Voltak

régiek és voltak újak is: az Önkormányzat, a csengelei vakegerek,

áskola Bagolyképző csapata, a művészeti iskola csapata, a szege_

di Juhász Gy"ia ianárképző Főiskola, a polgárőrök, valamint a

balástyai Nosztalgia Klub csapata. Szóval népes társaság jött össze,

indult a verseny.
Első feládatként gólyalábakkal kellett egy pá|yán végig_

haladni. Nehezebben sikerült, mint gondo|tam. Azltán Lantos Pista

ötlete és szeryezése nyomán az íjászattal ismerkedhettek a csa_

patok. Az óvoda udvarában kötélgyakor|at várta a VeíSenyzőket. Itt

sajnos fordultak elő technikai hibák. Bocs! A Faluház mellett egy

oszlopot kellett kötelekkel a helyére terelgetni, majd az iskola

udvaiában honfoglalás-kori törlénelmi tesztet kellett kitölteni,

tJgyanitt egy bizaimi feladat is várta a versenyzőket. A focipályán

,rából, újságpapírbőI csirízzel készültek, majd repültek a sárká_

nyok, 
"gy 

turrt"r"mben pedig logikai feladatot kellett megoldani.
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En azt hiszem, ismét jól sikerült ez avetélkedő. Voltak per-
sze viták. Szerintem nem vérre ment, játék volt. Jó játék.

Nézzük az eredményeket! Első helyen végzett a balástyai
Nosáalgia Klub, második a művészeti iskola, harmadik a Csen-
gelei Vakegerek csapata lett. Utánuk sorrendben következtek: az
önkormányzat, apolgárőrök, az iskola és a tanárképző csapatai.

Ha jól szőrakoztunk, már megérte. Szerintem,
Nagyon köszönöm mindenki segítségét, aki részt vállalt a

vetélkedő szp onzor áIásáb an, valamint a l ebonyo lításáb an,

Rény Lászlő

Lovas kocsis felvonulás és
utcabál

Egyetlen Falunap sem múlhat el anélkül, hogy a lovasok fel
ne vonuljanak az utcákon. Az idei évben is a szokott módon, a
Faluház mellől indult a menet. Talán most kevesebb volt a kocsi,
de azéú. a hangulat most is a szokásos volt. A Sánta zenekar néhány
más fitvóssal kiegészülve kísérte a felvonulókat.

Az első megállóig, a presszóig nem kellett sokat menni, majd
rögtön jött az Öregmalom vendéglő is, Innen az Árpád utcán át a
pántlika út következett, majd a Felszabadulás utcán, Lehel utcán és
a Május 1. utcán haladt a menet. A következő megálló Baranyi Jó-
zsef házánál volt. A család nőtagjai alig győú.ék kiszolgálni a
szomjas vándorokat. Innen a benzinkúthoz vezetett az út, ahol For-
gó Jenő nem benzinnel, hanem sörrel és üdítővel várta az utasokat.
Míg a hosszú sorokat kiszolgálták, elkezdett szemerkélni az eső. A
szokásos tiszteletkör azonbanmost sem maradt el.

A végállomásnál, a Faluhéanál már a íiildön folfiatódo_tt a
mulatozás, majd este a Sánta zenekar a színpadon folytatta a, ze-
nélést. Igen belevaló közönségük volt, hiszen csak reggel hétkor
vethettek véget a zenének.

Molnár Mihály
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A Csengele Lexikonok átadása
és dedíkálása

Az tdei Falunapokra már a második olyan könyv látott
napvilágot, mely községünkről szól. A Csengele Lexikon című
kötet több mint 200 oldalon sorolja fel a településünkről szóló
adatokat, valamint a csengeléhez kötődő személyek rövid életraj-
zaií.

Pünkösd hétfőjének délutánján a Faluházba várták a kiad-
ványt megrendelőket. A 175 előfizetőből kb, a fele jött el az át-
adásra. Őt aeaiUtva kapták meg a példányukat. A maiadék köte-
teket a következő héten vették át. A megmaradt néhány példány a
F aluházb an v átj a a me grendelőket.

2006-ban 70 éves lesz az egyházközség. A tervek szerint a
jövő esáendei falunapi könyv ezzelkapcsolatban jelenik meg.

A falunapokra megjelent könyv dedikátása
(fotó : Kontes z I őzsefné)

Molnár Mihály
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Egy osztrók hózaspőr véleménye
a fulunapokról

A Falunapok alkalmából mi a férjemmel Ausztriából, Kla-
genfttrtból jöttünk látogatóba ide. Több éwel ezelőtt jártunk elő-
ször Csengelén. Megállapítottuk, hogy ez egy homokkal teti, dísz-
telen kicsi falu, ahol igen dolgos emberek laknak, semmire nem
érnek rá, a házuk tája koral csak por van, és derékig érő gaz. Itt-ott
a ház előtt krumplit és zöldbabot termelnek. Láttuk a nagy hodályt
a falu közepén, amit tornateremnek hívtak, és láttuk a csúnya
gödróket előtte, ahol a busz fordult meg. Temploma nem volt a
falunak, csak egy imaházféle, aminek harangszava hiába hirdette,
hogy dél van, nem hallatszott messze. A Községházát sem találtuk,
merí nem tűnt ki a többi szerény ház kazal. virágot csak az útszéli
árokban láttunk, esetleg elbujva egy-egy ablakban. Az utja, az az
egy, ami bejött a falu kazepéig, rossz volt, keréktarő, és poros.
Embert alig lehetett az utcán látni, mert mit is csinált volna ott?

Meg kell mondjam, ez a falu színtelen, csendes, átlagos volt,
olyan, amit az ember gondtalanul elfelejt.

Es eljöttünk 2005. május ]4-én a Falunapok megnyitójára,
ünnepségére. Csodát láttunk!

Ez a kicsi falu kivirágzott, ünnepivé vált, és boldog mosolygó
emberek sokasága volt az utcán, tele várakozással. Jöttek a
felvonuló mazsorettek, akik csupa csengelei kislányok voltak. Jöttek
a fúvósok, akiknek zöme szintén csengelei volt. Bámulattal néztük
könnyed, ritmusos mozgásukat, ügyességüket. A házak, mintha nem
is ugyanazok lettek volna: kivirágozva, gondozott fű körülóttük, és
zászlók minden középületen. A Faluház nagyobb lett talán, nem
tudom, de hogy rá sem lehet ismerni, olyan mutatós és városias, az
biztos. Virág, halastó, frissen nyírt fű. Szépség tisztaság mindenhol.

Az ünneplőket Sánta Ferenc polgármester köszöntötte. Ren-
geteg néző, hallgató volt. Nag,lon színvonalas volt a kiállítás a ter-
nlekben, órültünk a népi muzsikának, haglomdnyőrzésnek, da-
loknak, táncoknak. Ámulattal néztük a gyaleiező motorosokat, aki-
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ket oly nagy szeretettel és hozzáértéssel fogadott Tóth Tibor vállal-
kozó, és főmotorosa a falunak. A szervezés magas iskoláját látha-
ttuk itt. Nem is volt hiány nézelődőkben.

Az utak megnagyobbodtak, kinyílt a falu, Osszekaődott a
szomszéd településekkel, és épül az új M 5-ös. Templomának tornya
ég felé mutat, és büszkén hirdeti, hogy vannak még csodák, és tenni
akaró és tudó emberek,

Nemcsak a munka számít. Meg kell adni a lélefuek és az el-
mének is, ami szép és hasznos. A boldogság így költözik be az em-

berekbe, ebben a zajos, bajokkal teli világban.
Arra szeretném felhívni e kicsi falu lakóinak a figyelmét- mert

talán nem is tudják-, hog,, nagyszerű vezetői vannak! A polgár-
mester tudja, mi a dolga, mit kell tennie ezért a kis közösségért.
Hogy vegye észre mindenki, hogy virágoskert lett a poros tele-
pülésből, Bátran állítom, ahogy Aradról utaztunk Klagenfurtba,
Csengele volt az egyik legszebb kisközség, amit utunk során láttunk
M a gy ar or s z á g on. Gr atul álunk !

É, ,n* tudom, hogy illik megköszönni itt az elöljárólmak
mindazt a jót és szépet, amit adtak. En idegen vagyok itt. Talán
épp ezért a kí)lönbséget még jobban látom. Csak az én ízlésem
szerint teszem, hogy h)lön megköszönjem a munkát, a fáradt-
ságoí, a tenni akarást a Polgármester Urnak! Az iskola lgaz-
gatójának, oktatásvezetőlcrtek, akik sok munkával betanították a

fiatalokat, és szeretettel látták vendégül a meghívottakat. Láttam
a bajor vendégeket, akik szintén nagyon jól érezték magukat.
Köszönet a vendéglátóknak! Köszönjük többünk nevében azt a
szórakozást, amit a motorosok serege nyújtott. Ez nagy szenlezést
igényelt, és büszkék lehetnek rá, mert igen jól sikerült. Köszönet
érte. Köszönet a jó hangulatért a zenészelcrtek, akik a diszkót és az
utcabált végig jó hangulatban tartották. Köszönet a felvo-
nulólcnak, akik lovas kocsijukkal emelték az ünnep fényét.
Köszönet a vilóghóborúk hősi halottainak emlékére elhelyezett
koszorukért. Tisztelet azol<rtak, akik szakítottak egy mély

főhajtásnyi időt a sok mulatság kazatt az értünk meghaltakért.
Köszönet a polgárőrölrrtek, akik nem pénzért, csupán szíujóságból
vigyáztak a rendre!
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Köszönet mindenkinek, aki tett valamit az ünnepi hangu-
latért, a falu szépítés éért !

Mi csak kívülállóként üdvözöljük mindazt, ami itt van, ki-
ttintetést nem tudunk adni!

Csak egyszerűen láttatni akarjuk a helybéliekkel, hogy van
ntit köszönjenek!!!!

Irene Rieger és Ernst Dürre
Ausztriából

c Foci krónika

Karnyújtásnyira a
bajnoki cím!

2005. május 14. Csengele - Ruzsa 7:1 (5:1)
Csengele: Demeter, Túri, Kiss, Góra (Heim 46.'), PáIft Sándor,
Várszegi, Mészáros, Harasztt R., Wenner, Juhos (Szabó 46.').
Csengelei gőlszerzők: Juhos, Wenner, Várszegi, Góra, Pálfi, Sán-
dor.
Közönségszórakoztató j átékkal magabiztos győzelmet arattunk,

2005. május 16. Csengele - Szatymaz 3:0 (1:0)
Csengele: Demeter, Heim, Góra, Túri, Pálíi, Haraszti R., Várszegi,
Mészáros, Sándor (Szabó 70.'), Wenner, Juhos.
Csengelei góllövők: Juhos, Wenner, Heim,
Ezt a magabiztos győzelmet annak a nyolc csengelei szurkolónak
alánljuk, akik elkísérték a csapatoí, és biztatásaikkal segítették a
győze lem kihar col ás át.
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2005. május 21. Sándorfalva II. - Csengele 0:8 (0:4)
Csengele: Demetet, Heim, Góra, Túri, Pálfi, Yárszegi, Kubát (Szabó
70.'), Sándor (Csala 72.'),Haraszti R., Wenner (Haraszti Zs.75.'),Juhos.
Csengelei góllövők: Juhos (2), Wenner (2), Yátszegi, Haraszti R.,
Sándor, Heim.
A listavezető sándorfalvi csapatot hazai pólyán aláztuk meg. Ezt az
érzést csak az tudja igazán értékelni, aki ott volt a tavalyi megye
III. osztályú bajnoki címet eldantő Csengele-Sándorfalva II.
rangadón.

2005. május 28. Csengele - Pázsit SE 3:0 (0:0)
Csengele: Demeter, Heim, Góra, Pálfi (Szabó 75.'), Túri, Várszegi,
Kubát, Sándor, Haraszti R., Wenner (Csala 80.'), Juhos.
Csengelei gőlszerző: Wenner (3).
Az előtttink eg!,1 ponttal vezető vendégcsapatot magabiztos játékkal
sikerült leg,,őzni, ezáltal látótávolságba került az aranyérem.

Kun-Szabó Tibor

l@lrnarenc receptjeim

Fej edelmi pontyfalatok
Hozzávalók, 80 dkg pontyfilé, 3 tojás, 3 evőkanál liszí, 6

evőkanál olaj, só, a tálalóshoz krumplipüré, tartármártás és 20-25
szem kimagozott meggy,

A pontyfiléből 3 cm hosszú és 2 cm széles ''falatokat'' vá-
gunk. Megsőzzuk, majd lisztbe, felvert tojásba mártjuk, és forró
olajon szép pirosra sütjük mindkét oldalát. szűrőlapáttal kiemeljük,
és papírtörölközőn lecsepegtetjük. Nagyon szépen kell tálalni. A
tányérokba lartármártást öntünk, és beletessz'úk a pontyfalatokat.
Ezután nyomózsákból mindegylk falatra krumplipürét nyomunk, és
mindegyiket 1-1 szem meggyel díszídük. Nem csak nagyon finom,
hanem mutatós is,

Nemere Ilona

il§
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Szomszédoló gá|a
A Csongrád megyei Szomszédolő rendezvénysorozat gálával

zárul, melyre a legtöbb szavazatot kapott produkciók jutnak.
A gála 2005. május 22-én délután került megrendezésre Mó-

rahalmon, a város strandján. A jó időnek és a helyszínnek is kö-
szönhető, hogy sokan kíváncsiak voltak a műsorszámokra. A csen-
geleiek közül a 4. osztályos társastáncos lányok és fiúk jutottak
tor,ább, akik produkciójukkal a baksi közönség után a mórahalmi-
akat is lenyűgözték. Jive-ot láthattunk tőlük. A helyi városi tévének
adott interjú után táncosaink már a strand medencéjének hűsítő
r izéből figyelték a többi gálára jutott szereplőt.

Kellemes délután után j ókedvvel utaztunk haza C sengelére.

Törköly Ágnes

A csengelei társastáncos ok fellépés e
(fotó: Törköly Ágnes)
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Hirdetések
Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szám alattiporta 380 Voltos vil-
lannyal, nortonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel. Érdeklődni lehet
a06-3019 258 312 telefonszámon.

Ertesítem tisztelt vdsárlóimat, hogy a virágbolt átmenetileg a
lakásomon üzemel. Nyina keddtű szombatig 8-12 óra között.
Telefon: 06-30/2 ő58 284 Hunyadi llona

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

Gépihímzés!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok,
óvodai jelek, névre szó!ó törülközők stb. gépi
hímzését vál!aljuk egyedi e!képzelés szerint
cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársasá-
goknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek.
Várjuk szeretettel!

Bővebb tálékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62| 541 570



-199-

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

Eladó 600 f]-öles zárt kert 3 db fóliasátorral. Érdeklődni: Túri
István vizmű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 1 5, szám alatt,

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Május l. utca
végén (Széll Jánossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
lehet: Kuklis Andrds, Csengele, Május 1. u, 21. szdm.

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 Éva, Csengele, Május L. u.22, E 286 I9I

Ha bőrproblémái vannak, allergiúja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmai, izomhúzóddsa, fájdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladúsa vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű ldmpdval.

Érdeklődni: Kormányosné Várudi Ildikó gyógytorndszncil il
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

fr 2i116 kártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemű
tehergépkocsik részére
(gázüzeműekre nem)!

személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
zöIdkártya készítését vállalom

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlászló, Kossuth u, 17.

B\ 06-3019 084 061
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Táp-takarmány kereskedésemben tljzelő - és építőanyagot (PB- gáz,
betongerenda, cserép, íégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hatétridővel ház-
hoz szál|ítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tarlási idő: keddtől szombatig 7 -tőI 13 őráig.

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

Et 286 24I d 06-30/3 228 453

Fotó szalaizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendez-
vényekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vál asztékb an kaphatók !

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

Nacs a Jánosné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

EE 257 786, este: 329 659 d oí-sots 479 521

v A Csengelei Polgárőr Csopoft
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesáőség: Csengele, Felszabadulásutca2lA. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefné


