
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessOOBBJJEEKKTTÍÍVV,,  KKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22000099..  aauugguusszzttuuss  88..

XIV. CSENGELEI SPORTNAPOK 
TERVEZETT PROGRAMJAI

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád
körhinta, dodgem várja a kedves látogatókat. 

Hideg italokról és a jó hangulatról a 
Gól sörözõ és csapata gondoskodik!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!

2009. augusztus 08. (szombat)
17.00 Csengele Serdülõ - Szank Serdülõ nagypályás focimérkõzés
19.00 Csengele Oldboys - Zsombó Oldboys focimérkõzés
20.00 Grill-Party 

( Részvétel csak a szervezõvel történt elõzetes egyeztetés után lehetséges! 
Kun-Szabó Tibor 06-30/9 258 372 )

21.00 - 03.00 Szabadtéri disco (Rossz idõ esetén sátorban.) 

2009. augusztus 09. (vasárnap)
09.00 Autós ügyességi verseny I. futam

(Nevezés a helyszínen 8.15-ig! Nõi versenyzõket is várunk!)
11.00 Autós ügyességi verseny II. futam
12.30 Ebéd Pacal pörkölt, csak elõrendeléssel augusztus 1-ig 

Kun-Szabó Tibornál (06-30/9 258 372)
13.30 Arany Ászok sörivó verseny
14.00 Autós ügyességi verseny III. futam
15.30 11-es rúgóverseny 
16.30 Fúvószenekar és Mazsorett bemutató

17.30 CSENGELE - FTC Öregfiúk 
nagypályás labdarúgó mérkõzés

19.30  Sportnapi eredményhirdetések
20.00- 04.00-ig Retro utcabuli karaokeval 

A pult mögött DJ Roberto és DJ Tokaji.
21.30 Sztárvendég Matyi és a Hegedûs!!!   
23.30 TÜZIJÁTÉK!!!
24.00 Tombolasorsolás!!!

Fõnyeremény: LCD képernyõs televízió, Szponzor: 
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Önkormányzati Hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselõ-testülete

2009. június 18-án tartotta soros, nyílt ülését. Elhangzott a
polgármester két ülés között végzett munkáról szóló beszá-
molója, melyben szót ejtett az ivóvíz-minõségjavító program
jelenlegi állásáról. A több milliárdos beruházás fõ koncep-
ciója, hogy egy központi helyrõl pl. Kistelekrõl vagy
Kiskunmajsáról biztosítanák a településekre a vizet. A csen-
gelei víz nem rossz minõségû, ezért az önkormányzat
inkább önálló vízfejlesztés mellett tenné le a voksát. A pol-
gármester kérte az önkormányzat támogatását ebben a
törekvésben, természetesen az eddigi üzemeltetõ meg-
tartásával. Távlatokban gondolkodva elmondta, egy
pályázatnál az önerõre is lehet külön pályázni, ha az önálló
fejlesztési rendszer sikerül. Ez több éves beruházás, jelenleg
pályázat elõkészítési stádiumban van a Konzorcium
részérõl, és talán jövõre, ha elbírálják, utána kezdõdhetnek
el a megvalósítások. A Testület hozzászólásaiban támogatta
az önállósági törekvést. 

Beszámolt a polgármester a temetõút pályázatról, mely
már a harmadik próbálkozás. A két eddigi DAOP-os pályázat
volt, ez LEKI-s. Elmondta befogadásra került továbbá a
József Attila tér és Szent Imre tér pályázata, a hiánypótlások
elküldése megtörtént. 

A további pályázati tervek között említette a turisztika
pályázatot, az EMVA III. tengelybõl, melyet majd szeretne az
önkormányzat beadni. Ez 25 millió forintos támogatás
lenne. A támogatás 100 %-os, csak az ÁFÁ-t kell hozzáten-
ni. A testvérkapcsolatok miatt is szükségszerû és jó lenne
például egy táborozó hely kiépítése. 
Az Önkormányzat a Leghátrányosabb Helyzetû Kistérségek
program keretében pályázatot kíván benyújtani a helyi isko-
la felújítására. Beszámolt arról, hogy a Polgármesteri
Hivatalban festés folyik, minden iroda újrafestése
megtörténik. Közel 14 évvel ezelõtt volt meszelés. A festés-
sel egyidejûleg a fûtésberendezések javítása is megtörténik,
és egy új energiatakarékos kazán kerül felhelyezésre. 
Örömmel számolt be a lengyelországi testvérkapcsolat
alakulásáról. Az együttmûködésre vonatkozó szerzõdés
velük megkötésre került. 

A következõ napirendben a Családsegítõ Szolgálat
Mûködésérõl nyújtott be beszámolót Tóth Csilla családgon-
dozó. Csengele községben a családsegítõ- és a gyermekjóléti
szolgáltatásokat a Kistelek Környéki Települések Többcélú
Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
nyújtja a lakosok számára a szociális törvény alapján,
melynek fõ feladata az életvezetési problémákkal, szociális
gondokkal küzdõ családok, illetve személyek szociális és
mentálhigiénés ellátása. A segítõszolgálat szolgáltatásait
térítésmentesen nyújtja. A testület az elõterjesztést elfogad-
ta.

Az elõterjesztések között tárgyalta a testület a 2009. évi
költségvetési rendelet módosítását, az Önkormányzati
Képviselõ-testület 2009. évi II. félévi munkatervét. Az isko-
la felújítási pályázat beadásához kapcsolódóan elfogadásra
került a Csengelei Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési
Terv, mivel ez a pályázati kiírás egyik eleme, hogy ezzel a
tervvel rendelkezni kell. A terv elfogadásra került. Sor került
a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító
okiratának módosítására 2009. július 1-i hatállyal.
Tárgyalta a Testület a Polgármesteri Hivatal

vonatkozásában a pénzkezelés rendjérõl és az átadott
pénzeszközök felhasználásának ellenõrzésérõl szóló belsõ
ellenõri beszámoló jelentést, mely szintén elfogadásra
került. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGÜRESEDÕ 

BÉRLAKÁSOK BÉRLÉSÉRE

A pályázat kiírásának célja, hogy az Árpád utca 23. szám
alatti 5 lakásos bérházban megüresedõ lakásokra (2-3-4.
számú lakás), olyan családokat juttassunk elsõ lakáshoz,
akiknek szociális helyzetüknél fogva még eddig nem volt
lehetõségük lakhatási körülményeiket megoldani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
- A pályázó család (személy) a község közigazgatási 

területén lakóhellyel rendelkezik,

- A pályázó családjában az egy fõre jutó nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 3,5-szeresét, egyedülálló esetében a 
négyszeresét nem haladja meg. A jövedelmet 
igazoló okiratokat a pályázattal egy idõben kérjük 
benyújtani. 
(kereseti igazolások, egyéb jövedelmek igazolása) 

- büntetlen elõélet,

- lakbér és rezsi költség vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek:
- fiatal házasok,

- munkahellyel rendelkezõk, 

- szociális helyzete indokolja,

- nem rendelkezik ingatlannal más településen sem.

A pályázat benyújtásának helye: 
Csengele Község Önkormányzata 

(Sánta Ferenc polgármester) 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. augusztus 31.

A pályázatot az Önkormányzati képviselõ-testület soros
ülésén bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Sánta Ferenc
polgármesternél a Polgármesteri Hivatalban.

2. oldal 2009. augusztus
hírek

Csengelei

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Szabó Máté, az
állampolgári jogok országgyûlési biztosa Csongrád
megyei munkalátogatására 2009. szeptemberében kerül
sor. A panaszláda a Polgármesteri Hivatalban került elhe-
lyezésre. 

Dr. Tóth Tibor 
jegyzõ
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FELHÍVÁS

("Parlagfû mentes Magyarországért")

Ismételten felhívjuk Csengele Község lakosságát az
idõszerû növényvédelmi munkák megkezdésére, és folya-
matos végzésére, de különös tekintettel az alábbiakra: 

Magyarországon az elõforduló gyomnövények közül,
megelõzve számos veszélyes és nehezen írtható
gyomnövényt, a PARLAGFÛ a leggyakoribb. Ez az a
gyomnövény, ami a leggyakrabban és igen gyorsan vált ki
allergiás tüneteket, ezért a megelõzés szempontjából rend-
kívüli jelentõsége van.  

A parlagfû elleni kötelezõ védekezést minden földtulaj-
donos és földhasználó részére jogszabály írja elõ. Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. §. (4.) bekezdése kimondja, hogy "A föld-
használó köteles az adott év, június 30. napjáig (ez eset-
ben 2009. június 30. napjáig) az ingatlanon a parlagfû
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani". 

A parlagfû irtására legalkalmasabb idõszak, amikor a
gyomnövény már jól felismerhetõ, de még nem virágzik.
Ezért a tavaszi megjelenéstõl kezdve a parlagfû mechanikai
úton irtható - kisebb területen kihúzással, nagyobb
területen kaszálással, vagy vegyszeres gyomirtással.
2009. július 1-tõl szigorúan ellenõrzik Csengele bel- és
külterületét és amennyiben valaki nem tesz eleget a fent
említett kötelezettségének szigorúan megbüntetik.
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000,- Ft és
5.000.000,- Ft között határozható meg, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának mód-
járól és mértékérõl szóló 194/2008.(VII.31.) Korm. ren-
delet alapján. A gyommentesítést folyamatosan ellenõrizni
fogják.

A földhasználó és a termelõ hatékonyan köteles
védekezni az aranka fajok, a parlagfû és a selyemkóró ellen.
Azok irtását virágzásuk elõtt végre kell hajtani a növényter-
mesztésre szolgáló területen, réten, legelõn, település bel- és
külterületén, házi kertben, vasút- és úttöltésen, csatorna és
árokparton, közterületen, közutak szegélyterületén külön
jogszabályban meghatározott szélességben.

"Ha változást akarunk, valamin változtatni kell."  
(Hegel)

TÛZVÉDELMI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!
A következõkre hívom fel a figyelmüket:

Tûzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A szabadban a tüzet
és az üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszély esetén, vagy, ha arra már nincs szükség a
tüzet azonnal el kell oltani. A szabadban tüzelés, és
tüzelõberendezés használatának helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, a-
melyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetve a tûz
eloltható.

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmüket a dohányzás
okozta tüzesetekre. Égõ dohánynemût, gyufát és egyéb
gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem
szabad többek között szabadtéren sem. Jelentõs számú tûz-
eset keletkezik az eldobott, még égõ cigaretta csikkek miatt.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait is
szigorúan be kell tartani. Az avar-, a tarló-, a nád- és a
növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenység. Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint az
égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt
legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati
tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni. A tüzet õrizetlenül
hagyni nem szabad, a tûzre, ha már nincs szükség, azt
azonnal el kell oltani. A tarlóégetés helyszínét befejezést
követõen gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal stb. meg kell
szüntetni.

A tûzveszélyes tevékenységek sora igen széles. Ezért
minden lakosnak kötelessége betartani a tûz elleni
védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. Törvény, továbbá az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat, és a vonatkozó jogszabályok (például erdõk
védelem) rendelkezéseit. 

Amennyiben a lakosság nem a tûzvédelmi jogszabá-
lyokban rögzítettek szerint jár el, engedély nélkül tüzet
rak, a természetben kárt okoz szabálysértést követ el, és
pénzbírság kiszabására kerül sor.

Fentiek alapján felhívom figyelmüket a tûz elleni
védelem fokozott betartására. 

Sánta Ferenc polgármester, 
Árvai Kálmán tûzoltó parancsnok

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY

CSENGELÉN A FALUHÁZBAN 
2009. ÁPRILIS 08. NAPJÁTÓL MINDEN SZERDÁN 

16.00-tól - 17.00 óráig  ÜGYFÉLFOGADÁST TARTOK.
Vállalok jogi képviseletet, szerzõdések, végrendeletek

készítését, gazdasági társaságok alapítását, 
képviseletét, ingatlanközvetítést, hitelügyintézést,

pályázatok írását. 
INGYENES TANÁCSADÁS.

Szegedi irodám: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 22.
TELEFONSZÁMOM: 06-30-565-7275; 06-62-325-343

Dr. ECSEKI ERZSÉBET ÜGYVÉD
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Egyházi hírek

Sportpálya avató a lengyel part-
nerközségben

Sánta Ferenc polgármester úr a nyár elején meghívást
kapott Nowa Slupiába, hogy részt vegyen a kistérség új
sportkomlexumának felavatásán Rudkiban. Mivel pol-
gármesterünk egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott elmenni,
ezért engem delegált feleségemmel és egyben tolmácsom-
mal, Theodórával együtt a jeles eseményre.

Wieslaw Galka polgármester úr az ünnepélyes átadás
elején köszöntötte a megjelent állami és megyei vezetõket,
valamint a magyar delegációt, azaz minket. Polgármester úr
elmondta, hogy a mûfüves focipálya és új kosárlabda pálya
költségeit nagyrészt pályázati pénzbõl fedezték. Mivel 2012-
ben Lengyelországban lesz a foci EB, ezért támogatja az
állam sportlétesítmények létrehozását.
Lengyel szokás szerint minden díszvendég mondott egy
beszédet, és átadta ajándékait. A következõ beszédemet
Theodóra olvasta fel lengyelül:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Rudki polgárait a magyar
testvérváros, Csengele polgármestere, Sánta Ferenc,
képviselõtestülete és a falu lakói nevében. Nagy öröm szá-
momra, hogy rövid idõn belül harmadszor lehetek itt
Önöknél, Rudkiban. Május 17-én, amikor Wieslaw Galka és
Sánta Ferenc polgármester urak aláírták a településeink
közötti együttmûködési megállapodást, 10 napja, amikor
negyvenen, nagyrészt fiatalokkal Szentkereszthegyre zarán-
dokoltunk, és most, amikor jelen lehetek e sportlétesítmény
ünnepélyes átadásán. 

A lengyel és a magyar nép kapcsolata ezer év barátságá-
nak története, ennek elsõ szimbolikus alakja Szent Imre
herceg, elsõ királyunk, Szent István fia, aki a Szent Kereszt
ereklyéjét hagyta itt, a Szentkereszthegyen. Ezt a barátságot
élem át minden alkalommal, amikor Önöknél járok. S a ma-
gyar-lengyel barátság bizonyítéka az az együttmûködési
megállapodás is, mely a Nowa Slupia és Csengele közti kul-
turális kapcsolatok erõsödését szolgálja. Bízom benne, hogy
nemsokára mi is vendégül láthatjuk Önöket községünkben.
Gratulálok ehhez a sportlétesítményhez, melynek létrejötte
bizonyára elõsegíti a sportélet fellendülését városukban.
Talán hamarosan lesz lehetõség arra, hogy a magyar és a
lengyel sportoló fiatalok összemérjék tudásukat ezeken a
pályákon. A sport olyan, mint a zene: szavak nélkül is
érthetõ; a játék öröme egy közösséggé kovácsolja a külön-
bözõ nemzetek tagjait. Erre jó példát láttunk néhány napja,
amikor a helybéli és a csengelei fiatalok együtt röplabdáztak
és fociztak az iskola tornatermében. Ezek a valóban élõ
kapcsolatok teszik lehetõvé, hogy az Európai Unióban is
megõrizzük közös gyökereinket és értékeinket, ahogy a XIX.
századi lengyel történész, Stanislaw Worcell megfogalmaz-
ta: "Magyarország és Lengyelország két örökéletû tölgy,
melyek külön törzset növesztettek, de a föld alatt messze
futó gyökereik összekapcsolódtak és láthatatlanul egybe-
fonódtak. Ezért egyiknek léte és erõteljessége a másik
életének és egészségének feltétele."

A beszéd után átadtam Sánta Ferenc polgármester úr

ajándékát, egy csengelei foci mezt, melynek hátuljára a
Galka név volt írva és az 55-ös szám (ugyanis 1955-ben
született Wieslaw Galka polgármester úr).

Polgármester úr az ajándék mezzel

Az új sportpályát a falu plébánosa, Szczepan Janas atya
szentelte fel, majd a szalag átvágása következett. A helyi
iskolások zenés, táncos mûsora után már meg is kezdték az
elsõ mérkõzéseket az új pályákon.

A díszvendégeket eközben ebédre hívták, ahol magyar
borral koccintottunk, s legnagyobb meglepetésemre ma-
gyarul szóltak hozzám. Ugyanis egy szlovák falu képviselõi
is jelen voltak ezen az eseményen. Kiderült róluk, hogy félig
magyarok, mindketten jól beszélik a magyar nyelvet. Sokat
beszélgettem velük, közben lengyel vendéglátóink
kérdezgették Theodórát, hogy Attila tud-e szlovákul, mert
látják, hogy folyamatosan beszélünk.
Wieslaw Galka polgármester úrtól én is kaptam ajándékot,
Rudki sportegyesületének sálját egy kis zászlóval együtt.
Vendéglátónk kifejezte abbéli reményét, hogy ezeken a
pályákon lesznek még lengyel-magyar meccsek.

Katona Attila az ajándék zászlóval és sállal

Nagy esemény volt ez a lengyel település életében, de még
vannak további terveik is, most egy fedett sportcsarnok
felépítésére pályáztak.
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Ezen a napon, július 4-én, egy másik jelentõs esemény is
történt a Sandomierzi Egyházmegyében, melyhez a nowa
slupiai kistérség is tartozik. Ekkor iktatták be az egyház-
megye új püspökét, Krzysztof Nitkiewiczet, akinek elsõ útja
az õsi szokásnak megfelelõen Lengyelország legrégibb kegy-
helyére, a Szent Kereszt hegyen álló kolostortemplomba
vezetett. 

Már beiktatása másnapján õ celebrálta itt a szentmisét,
és fogadta az õt köszöntõ küldötteket, többek között Nowa
Slupia polgármesterét, Wieslaw Jerzy Galkát, aki köszön-
tõjében megemlítette, hogy a magyarországi Csengele
község Szent Imre plébániájának képviselõi is jelen vannak
és köszöntik õt. A szentmise után lehetõségünk nyílott az új
püspökkel személyesen is találkozni, aki elmondta, hogy
több jó barátja és ismerõse van Magyarországon, fõként
Budapesten, és az északi országrészben. Erdõ Péter bíboros
úrnál írta doktori disszertációját, és örül neki, hogy itt Szent
Kereszt hegyen is találkozhatott magyarokkal. Áldását küldi
a csengeleiek életére és munkájára.

A szentmisén az egyiptomi származású, de Vatikánban
élõ Khaled Bishay pápai prelátus a családok szerepének
fontosságáról szólt homílájában, és emlékeztetett arra, hogy
egykor az õ hazája, Egyiptom adott otthont a menekülõ
szent családnak. Felhívta a figyelmet rá, hogy a családban
az én szerepét a mi fogalmával kell helyettesíteni, és önös
érdekeinket kis közösségünk érdekei mögé kell helyezni. Ez
történt a szent család minden tagjának életében is. A szent-
misét követõ személyes beszélgetésünkkor õ is megáldott
minket, és a csengelei egyházközségért végzett munkánkat.

Khaled Bishay pápai prelátussal

Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk ezen a
jelentõs eseményen. Bízunk benne, hogy Nitkiewicz püspök
úrral még lesz alkalmunk találkozni a közeljövõben. Isten
áldását kérjük fõpásztori munkájára.

Katona Attila
hitoktató, önkormányzati képviselõ

Mûvészeti iskola

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket 

2009. augusztus 21-én
18.00 órára a Faluházban tartandó 

FÚVÓS ESTRE, 
melyen fellép az Erdélybõl érkezett 

Réty település fúvószenekara,
a Szarvasi Big-Band, 

a Kisteleki Rézfúvós Nagyparti és a 
Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoport. 

Mindenkit szeretettel várunk!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ

Minden régi és jelenlegi 
mazsorettes lányt szeretettel 

meghívok 

2009. szeptember 26-án (szombaton) 
19 órai kezdettel

a Gól Sörözõben megrendezésre kerülõ 
MAZSORETTES TALÁLKOZÓRA.

Meglepetések, ajándékok, jó hangulat biztosítva.

Jelentkezés Czirokné Krizsán Zsuzsanna tanárnõnél 
telefon: 06-30/903 4119

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nemzeti évforduló

Benedek Elek 
Kisbacon, 1859. szeptember 30. - 
Kisbacon, 1929. augusztus 17.

150 éve Székelyföldön született az egyik legismertebb
magyar meseírónk, Benedek Elek. Meséinek ízes nyelvezete
az irodalmi nyelv kialakításában fontos szerepet vállalt. 

Már fiatalon népköltészeti alkotásokat gyûjtött, és
késõbb a Székely Tündérország címû kötetben saját meséket
is publikált.

Budapestre érkezve fabuláit Gyulai Pálnak - az óriási
befolyású kritikusnak - mutatta meg elsõként, aki támogat-
ta abban, hogy elszegõdjön újságírónak, lapszerkesztõnek
és, hogy minél szélesebb olvasóközönségnek írjon. 

1887-tõl szabadelvû, késõbb ellenzéki, majd nemzeti
párti képviselõ. Mivel a gyermekirodalmat a magyar
mûvelõdéspolitika fontos részének tartotta, felszólalásai,
beszédei leggyakoribb témája az ifjúsági irodalom elméleti

(folytatás a következõ oldalon)
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és gyakorlati kérdései, a népköltészet, a közoktatás
megoldandó feladatai voltak. Közben Pósa Lajossal
megindították Az Én Újságom, majd Sebõk Zsigmonddal a Jó
Pajtás címû gyermeklapot, melyek szakmailag is kiváló szín-
vonalúak voltak. Meggyõzõdése volt, hogy a népmese az
egész magyar nép lelkületének tükre, s arra tanít, hogy a jó
- sok próbatétel után - mindig gyõz a rossz felett.
Publicistaként szülõföldje Székelyföld problémáinak
megoldásáért és a politikai visszaélések ellen harcolt.

1921-ben a politikai harcokba belefáradva, visszatért az
akkor már Romániához tartozó szülõfalujába, Kisbaconba.
Itt a Cimbora címû ifjúsági lap kiadásával foglalkozott.
Munka közben érte a halál, utolsó leírt szavai: "fõ, hogy dol-
gozzanak". 

2005-tõl a születése napján ünnepeljük a népmese
napját.   

Benedek Elek     

Forrás: Nemzeti Évfordulóink 2009

Házi praktikák

A világ legjobb lekvára
Természetesen az illatos baracklekvárról van szó, amit
nyáron, július tájékán fõz be télire minden szeretett nagy-
mama. Az biztos, hogy már a szeretett nagymamák nagy-
mamája is tudta, hogy hogyan kell a világ legfinomabb,
legillatosabb, legzamatosabb legszeretettebb lekvárját
elkészíteni. Ez a finomság minden nemû sütemény koroná-
ja: bukta, fánk, vagy torta belsõk ízes falatja. 

Recept  
Mosd meg a gyümölcsöt, forrázd le, szabadítsd meg a
héjától, szórd le cukorral: aránya 1kg barack fél kiló cukor,
(ne higgy a szomszédasszonynak, hogy 10 dkg is elég, mert
az övé lesz jobb!) Fõzd addig, amíg jónak látod. Ha 20 per-
cig teszed szép világos marad és dzsem szerû, (ez a jó vajas
kenyérre való!), ha 2 óra hosszáig fõzöd, megáll benne a
fakanál, és sötét barna lesz. Az is jó valamire, ha vágható
állagú: pl: buktába. Kevés tartósítót tégy bele. Amibe biztos
lehetsz, a Földünk legízletesebb, legfinomabb lekvárja a
Tiéd, mert máshol nem terem ilyen finom, illatos, zamatos

gyümölcs, mint a magyar kajszi barack.

Tönkölybúzás kenyér
(kenyérsütõ gépben süti a modern nagymama) 
A tönkölybúza a legõsibb gabonafélék egyike. Nagyon
egészséges, aki otthon süti az illatos friss kenyerét, annak
nem hiányozhat a polcáról. 

A gépbe készítés sorrendje:
2 evõkanál olaj, 3 dl víz, 1 kiskanál só, 2 evõkanál cukor, 50
dkg tönkölybúza-kenyérliszt, 2,5 dkg élesztõ. + lehet hozzá
tenni 2 ek tisztított napraforgó és 2 ek tisztított tökmagot.
A gépbe készítés a felsorolt sorrendbe menjen! Indítsd el a
választott programot. Elsõ keverés után a csengõszónál kell
beletenni a magokat. Majd hagyjuk a gépet dolgozni: kever,
keleszt süt. A kész kenyeret kiemeljük, farácsra helyezzük,
hogy kihûljön, és nincs más dolgunk csak az illatra össze-
gyûlt családnak felszelni és beosztani a frissen sült
kenyérkét.     

Tönkölybúzás kenyér

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Rendõrvicc
A rendõrök telefonszerelést tanulnak. A vizsga közeledtével
azt mondja az oktató a vizsgát tevõ rendõrnek: 
- Itt egy telefonpózna kössön bele!
A rendõr belerúg kétszer a póznába, és mondja: 
- Álldogálunk, álldogálunk, hozzuk visszük az információt!?

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Sporthírek

Serdülõ szezonzáró
2009. július 12-én vasárnap szülõ-diák focimérkõzéssel

kezdõdött a csengelei serdülõ csapat 2008/2009 bajnoki évi
szezonzárója. A jó hangulatú mérkõzést a gyerekek nyerték
3:1 arányban. Gólszerzõk: Novák Balázs, Árvai Márk, Csáki
Martin illetve Kulcsár apuka. 

hírek
6. oldal 2009. augusztusCsengelei



A bajnoki év elemzésére és értékelésre a marhapörkölt
vacsora elfogyasztása elõtt a Gól Sörözõ teraszán került sor.
Elõször jómagam köszöntöttem a megjelenteket, külön a
Polgármester Urat és kedves feleségét, valamint a megjelent
szponzorokat és a szülõket. A serdülõ játékosok közül,
külön elismerésben részesült gólkirályi címéért Rabi István,
példamutató szorgalmáért Kulcsár Zoltán, és a legjobb tel-
jesítményéért Novák Balázs. Ezek után a csapat támo-
gatásáért apró ajándéktárggyal fejeztük ki köszönetünket
Polgármester Úr felé és Molnár Róbert szponzorunknak. A
vacsora feltálalása elõtt a szülõk részérõl Árvai Kálmánné
köszönte meg részemre és édesanyám részére, valamint
Vörös Tibor szakosztályvezetõ részére a csapat mellett
végzett egész éves odaadó munkánkat. 

Ezzel a rendezvénnyel a 2008/2009-es bajnoki év befe-
jezõdött.              

Kun-Szabó Tibor

A mérkõzõ csapatok

A szezon legjobb játékosa Novák Balázs 
átveszi a jutalmát

Kakaspörkölt fõzõverseny
2009. július 18-án szombaton IV. alkalommal került sor

a kakaspörkölt fõzõversenyre a Gól Sörözõben. 
11 versenyzõ vett részt ez alkalommal a fõzõversenyen.

A jobbnál jobb ételeket a két tagú zsûri Sánta Ferencné és
Vincze László országgyûlési képviselõ úr, nagy nehézségek
árán tudta csak elbírálni. 
Az ételek finomságára az is utal, hogy a zsûrizésnél holt-
versenyek alakultak ki és csak az újra zsûrizéssel sikerült
eldönteni a végsõ sorrendet. A 8. darab negyedik helyezett
mellett, harmadik helyezést ért el Vörös Tibor, második
helyezett lett Kõrösi Sándor, a verseny gyõztese Tóth
testvérek. 

A finom ételek elfogyasztása után a jó hangulatot még a
délutáni vihar sem tudta megzavarni. A következõ fõzõ-
verseny halászlé fõzõverseny lesz, szeptember hónapban
kerül megrendezésre, melyre szeretettel várjuk a régi és új
mesterszakácsokat.    

Kun-Szabó Tibor 

A gyõztes páros

A zsûri elnök kóstol

2009. augusztus 7. oldal
hírek

Csengelei

(folytatás a következõ oldalon)



A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

6765 Csengele, Petõfi u. 13. ügyfélfogadási rendje:

Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu 

Jegyzõ: Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 

Gazdálkodási osztály:
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tóth Józsefné Tel.: 586-574
konyveles@csengele.hu
Magony Rita Tel.: 586-574 
penzugy@csengele.hu 
Lengyelné Boros Klára Tel.: 586-576 
gazdalkodas@csengele.hu

Adó, lakcímnyilvántartás, anyakönyvezés: hétfõ és
szerda de. 9-12, du. 13-15
Laczkó Magdolna Tel.:586-572. 
ado@csengele.hu 

Igazgatás és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Magony Józsefné Tel.: 586-577
igazgatas@csengele.hu

Titkárság és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné (Magyar Erzsébet) Tel.: 586-572
titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

Állatorvosi ügyelet 

2009. augusztus 8-án 6 órától 
2009. augusztus 10-én 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2009. augusztus 15-én 6 órától
2009. augusztus 17-én 6 óráig 
és augusztus 20-án
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829

2009. augusztus 22-én 6 órától
2009. augusztus 24-én 6 óráig
Dr. Sipor Attila
Telefon: 06-30/390 4624

2009. augusztus 29-én 6 órától 
2009. augusztus 31-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2009. szeptember 5-én 6 órától
2009. szeptember 7-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

8. oldal 2009. augusztus
hírek

Csengelei

Közérdekû telefonszámok:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta 
Telefon: 286-121
Rendelési idõ: 
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 13-14-ig
csütörtök: 9-12-ig

Dr. Varga Ferenc családorvos 
Telefon: 286-009
Rendelési idõ: 8-12-ig
Ügyelet 16 óráig

Hétköznapi ügyelet:
16 órától másnap reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson. 
Telefon: 474-374
Mentõ: 474-374
Sürgõs esetben: 104

Hétvégi ügyelet: 
péntek 16 órától hétfõ reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson.
Dr. Balikó Katalin fogorvos 
Telefon: 286-017
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig 
kedd, péntek: 9-13-ig 

Polgárõrség:
06-30/602 5070

Tûz esetén értesíthetõ: 
Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok 
Telefon: 06-20/919 4302



2009. augusztus 9. oldal
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Hirdetések

HIRDETMÉNY

A FONTANA Credit Takarékszövetkezet
Csengelei kirendeltsége az alábbi szolgáltatások nyújtásával
áll a lakosság rendelkezésére.
v Lakossági, vállalkozói számlák nyitása, vezetése kedvezõ

feltételek mellett.
v NETB@nk szolgáltatás- telefonján rögtön értesül számlá-

ja egyenlegérõl. 
v Folyószámlahitel.
v A mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozóknak: gaz-

dakártya igénybevételét ajánljuk.
v Megtakarítási formáink közül: Betétakció: 11,5% fix

kamat, 2 hónapos futamidõre.

~Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a 
Felszabadulás u. 48. szám alatt. 
Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltban vagy 
a 62/286-190-es telefonszámon lehet. 

~ Pannónia motoros háztáji kocsi eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/638-2070 vagy 06-62/286-294

~ Suzuki eladó! 
Érdeklõdni lehet Katona Antalnál a 
06-62/286-011-es telefonszámon.

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, péntek, 8-18-ig 

korlátlan INGYENES internet 
használati lehetõség. 

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ IRODA -
KISKUNMAJSÁN

Pályázatkészítéssel foglalkozó cég

- Som-Tan Kft. - 
2008. november 03-tól 

helyi irodát nyitott Kiskunmajsán 
a Félegyházi út 16. szám alatt. 

Ingyenes tanácsadással, személyes 
konzultációval várjuk leendõ vállalati, 

vállalkozói és önkormányzati partnereinket!

e-mail: info@somtan.hu; telefon: 77-581-018; 
fax: 77/581-019 mobil: 30-7300-866

Sok szeretettel várok minden kedves 
vendéget, akik még szebbek, még 
fiatalosabbak, még csinosabbak 

szeretnének lenni!

Szolgáltatásaim: 

Ránckezelésre: Parafinos kezelések, Csokoládé pako-
lás, Peel of Maszk, Kollagénes kezelések, Ultrahang; 

Fogyni vágyóknak: Testtekercselés; 
Mindenkinek: AHA kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás (hegek, foltok halványítására, ráncokra, 
pattanásos bõrre)

Bejelentkezni: 
Pigniczki Edit - kozmetikus 

Kistelek, Árpád u. 10. 
Telefon: 06-30/386-5021

LL

HHAAJJNNAALL--BBAAZZÁÁRR

Nyitvatartási idõ: Hétfõ - Péntek: 8.30 - 15.30
Szombat: 8.00 - 12.00

Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Kiskunmajsa, Félegyházi út 15.  
Telefon: 06-30/433-2149

Jelmezkölcsönzés 
Avon termékek

Import tisztított ruhák 
Cipõk

Plüss figurák



hírek
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Zöldségtermelõk figyelmébe!

A Szászfhrucht Kft. Megnyitotta 
felvásárló helyét a Pusztaszer Tanya: 4. szám

alatt. 
Érdeklõdni lehet a 

06-30/9 433 840-es telefonszámon.

~ • Lambériázást, 
• laminált padló lerakását, 
• kisebb konyhai szekrények, 
• fürdõszobaszekrények stb. gyártását, 
• nyílászárók beépítését 
vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

~ Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat 

(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. 

Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. 

UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán

Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

~ Lada Niva 1700 cm3-es, 1996-os évjáratú, 
benzin-gáz üzemû, friss mûszakival eladó! 
Érdeklõdni: 
Kormányos Zoltán, 
Telefon: 06-30/328 2375

Eladó!

- Simson Star segédmotor-kerékpár,
- Használt rotátor,
- Használt benzinmotoros 

Bácska III. szivattyú,
- 1 db villanypásztor.

Érdeklõdni lehet a 06-30/430 3291-es telefonszámon.

~ 14000 km-t futott 2003-as évjáratú 
HARLEY DAVIDSON SPORSTER
883-as motorkerékpár eladó! 
Érd.: 06-20/9194641

~ 1200-as, jó állapotban lévõ Lada, friss mûszakival 
eladó!
Érdeklõdni: Balázs Ferenc
Telefon: 06 (62) 286 211

Használt agrofólia elszállítását vállalom. 
Telefon: 06-30/326 3612

Eladó!
- kisbálás szalma;
- bontott beltéri üveges ajtók;
- 125-ös MZ motor 1975-ös évjáratú.

Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as 
telefonszámon.

B

Független, objektív közéleti havilap

Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 
Nyomás: Szoliter Kft. 

Terjesztõ: A Kiadó 
Megjelenik havonta 800 példányban. 

Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007. 
Az újság ingyenes! 

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 

Minden jog fenntartva!

hírek
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