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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.) 

2008. augusztus 09. (vasárnap)
09.00 Autós ügyességi verseny I. futam

BUKÓSISAK ÉS BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA
KÖTELEZÕ!!! (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 Tokaji.
21.30 Sztárvendég Matyi és a Hegedûs!!!   
23.30 TÜZIJÁTÉK!!!
24.00 Tombolasorsolás!!!
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Önkormányzati Hírek

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2009. július 7-én (kedden) 9 órától-
10 óráig tart fogadó órát a Polgármesteri Hivatal
házasságkötõ termében. Kérdéseiket, észrevételeiket, beje-
lentéseiket a fenti idõpontban és helyszínen megtehetik.
Tisztelettel: 

Mészárosné Papp Ildikó 
Viziközmû Társulat elnöke

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
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Egyházi hírek

Szent Imre nyomában
Szent István király és Gizella királyné fia, Szent Imre
herceg a hagyomány szerint egy vadászat alkalmával a
lengyelországi Szentkereszt-hegyen járt és a szent
kereszt egy darabkáját adományozta az itt élõ szerzete-
seknek. Ezt a több kis fadarabból álló ereklyét a mai
napig õrzik a szerzetesek 

2009. június 20-án 40 fõs zarándokcsoport indult útnak
a lengyelországi Szentkereszt-hegyre, hogy ellátogassunk a
Szent Imre tiszteletét ápoló kegyhelyre. Az öt napos út na-
gyon jól sikerült. 

Vasárnap reggel értünk Wieliczka-ba, ahol a sóbányát
tekintettük meg, mely a világörökség része. A sóbánya már
nem mûködik, az odalátogatók elõtt nyitva áll, a 9 szintbõl
5-öt jártunk végig, gyönyörû szobrokat, termeket, kápol-
nákat láttunk, és érdekes dolgokat hallottunk. Ezután még
kb. 2 órás út állt elõttünk, hogy eljussunk Nowa Slupia nevû
községbe, mely a Szentkereszt-hegy lábánál fekszik.

Hétfõn lengyel barátainkkal és idegenvezetõnkkel
Œwiêta Katarzynába mentünk a Szent Katalin templomba
és kolostorba, ahol Szczepan Janasz atya várta csopor-
tunkat. A templomban imádkoztunk és Klara nõvérrel volt
alkalmunk beszélgetni. Az itt élõ nõvérek a Szent Bernard
rendhez tartoznak, ami a ferences rend egyik ága. Klara
nõvér nagyon kedves volt és szívesen beszélt nekünk min-
dennapi életükrõl. 

Ezután egy 104 km-es turistaúton indultunk el, melyet
nem jártunk végig, csak a Szent Ferenc forrásig mentünk el.
A forrásnak állandó hõmérséklete van, télen sem fagy be, és
a hiedelem szerint ha, vizébõl kortyolunk és a szánkban
tartva ötször körbemegyünk a forrás körül teljesülni fog
kívánságunk. Ki fog derülni, sokan kipróbáltuk. Visszafelé
megnéztük Bodzentynban a Szent Szaniszló templomot. 

Délután az iskolában szerveztek nekünk programot. Ewa
Guz önkormányzati képviselõ köszöntött bennünket, és az
elfogyasztott finomságok után sportoltunk, kézmûves
foglalkozáson, tánc- és nyelvórán vehettünk részt. Nagyon
jól éreztük magunkat. A napot lengyel-magyar szentmise
zárta Rudki nemrég épült templomában.

Kedden teljesítettük zarándokutunk fõ célját. Reggel
elmentünk a hegy lábánál álló régi kõszoborhoz. A helyi le-
genda szerint a szobor minden évben egy mákszemnyit
halad elõre, s ha feljut a kolostorhoz, akkor lesz vége a

világnak. Ezt követõen Jézus keresztútját átelmélkedve gya-
log mentünk fel a kolostorba, ahol Szent Imre szobra
fogadott minket. Karol Lipinski atya körbevezette zarán-
dokcsoportunkat a kolostorban, bementünk abba a kápolná-
ba ahol a szent keresztet õrzik, melyet meg is mutatott és
egyesével megáldott bennünket. 

A Keresztúton

Szerdán Sandomierz-be utaztunk, ahol megnéztük a ka-
tedrálist, a város fõterét, egy középkori házból kialakított
múzeumot, ahol láthattuk Szent Hedvig kesztyûjét, mely
összehajtogatva egy dióhéjba is belefér, Nagy Kázmér király
várát, a domonkos rendi 800 éves Szent Jakab templomot.
Útban visszafelé szálláshelyünkre, megálltunk Opatówban,
és bementünk a Szent Márton káptalani templomba. A 
templom a XII. század óta több átépítésen ment keresztül,
freskói nagyon érdekesek lengyel csaták képei láthatóak.
Utolsó esténken ajándékkal köszöntük meg Mariusz Trepka
önkormányzati képviselõ munkáját. Mariusz nagyon sokat
segített az út megszervezésében és ott tartózkodásunk ideje
alatt is gondoskodott róla, hogy semmiben se szenvedjünk
hiányt. 

Csütörtökön nagyon korán indultunk Krakkóba, ahol
elsõ utunk az isteni irgalmasság bazilikájába vezetett, mely-
ben a magyar kápolnában magyar misén vettünk részt,
melyet Huszár Lõrinc ciszteri szerzetes mutatott be. Eztán a
királyi fellegvárhoz mentünk, mely kihagyhatatlan
látványosság és zarándokhely. Itt található Szent Hedvig
fehér márványból kifaragott szarkofágja, melynél imádkoz-
tunk, énekeltünk és elhelyeztük a magyar nemzeti színû
szalagot. Hedvig Nagy Lajos király lánya volt, nem volt fiú
utódja, így Hedviget jelölte ki a lengyel trónra. Szívén viselte
a lengyel nép sorsát, a lengyelek a legnagyobb királynõként
és szentként tisztelik. II. János Pál pápa 1997-ben avatta
szentté. 

Krakkó fõterén gyönyörû polgárházakat láthattunk ahol
sok híres ember lakott, itt található a gótika legnagyobb
alkotása a Mária templom, melynek tornya nem egyforma
magas - ez a legenda szerint, a két tornyot építõ testvér
vetélkedése miatt alakult így. 

Zarándokcsoportunk nevében szeretnénk még
megköszönni Márki Judit szervezésben nyújtott segítségét
és tolmácsunk Nagyné Tóth Erzsébet munkáját, akik nélkül

(folytatás a következõ oldalon)

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



hírek
4. oldal 2009. júliusCsengelei

nagyon nehezen boldogultunk volna. Az öt nap alatt na-
gyon sok szép helyet, épületet láttunk, sok érdekes legendát
hallottunk. Zarándoklatunk egyik fõ célja volt, hogy lerójuk
kegyeletünket a Szent Imre herceg tiszteletét ápoló kegyhe-
lyen és a lelki feltöltõdés, melyhez Theodóra és Attila is hoz-
zájárult. Mindannyian hálásak vagyunk és mindenkinek
köszönjük azt a sok energiát, munkát amit az útra áldoztak.  

Zarándokok
Törköly Ágnes

Mûvészeti iskola

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket 

2009. augusztus 21-én
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!

Faluházi hírek

XV. Csengelei Falunapok
Megszokhattuk, hogy a Csengelei Falunapok mindig a

Pünkösdhöz igazodik. Idén sem volt ez másként már XV.
alkalommal rendeztük meg a rendezvénysorozatot. Voltak
sportprogramok, zenés találkozó, több fajta kiállítás,
motoros találkozó és lovas felvonulás is. 

A szombati nap a fúvószenekarok és mazsorettcsoportok
felvonulásával kezdõdött, akik közben Kuklis András és
segítõi által kínált finomságokból és frissítõ italokból
fogyaszthattak, ami nagyon jól esett a hosszú menetelés

közben. Köszönjük szépen! Miután visszaértek a Faluház
melletti színpadhoz, Sánta Ferenc polgármester úr ünnepé-
lyesen megnyitotta a XV. Csengelei Falunapokat és kezdõdött
a mûsor. Elsõként a Csengelei Ütõegyüttes lépett fel, Greksa
Tibor és a gyerekek megalapozták a jó hangulatot. Õket a
Csengelei Népdalkör és Citerazenekar követeket, akiktõl egy
saját összeállítású dalcsokrot hallhattunk. Ezután a
fúvószenekarok és mazsorettcsoportok által elõadott
térzene következett. Az idei falunapokon a Csongrádi
Fúvószenekar, az Allegro Mazsorettcsoport és a Makói
Magán Zeneiskola Gyermek Fúvószenekara volt a
vendégünk. Nagy sikerrel adták elõ produkcióikat, amit
Czirok Zoltán és Czirokné Krizsán Zsuzsanna ajándékkal
köszönt meg a csoportok vezetõinek. 

A Csongrádi Fúvószenekar  

A Csongrádi Fúvószenekart Kováts Attila, a makói zenekart
Csikota József vezényelte, a maszorettcsoport mûvészeti
vezetõje Galambosi Gabriella volt. 

A Makói Magán Zeneiskola Gyermek Fúvószenekara

A mûsort a Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoportok
zárták. A törpikéktõl egészen az ifjúsági korosztályig
gyönyörködhettünk a lányokban. A zenekar egyre több
olyan darabot játszik, ami magával ragadja a közönséget és
még dalra is sikerült fakasztani õket a Hey Jude címû szám-

# <
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mal. A csengeleiek mûsora után a közönség egy része
átvonult a motoros találkozó helyszínére, a másik része,
pedig a kulturális mûsor zárásaként a vecsési Bájkeverõk
Tánc és Szórakoztató csoport nagy sikerrel elõadott produk-
cióján szórakozhatott. 

Bájkeverõk Tánc és Szórakoztató Csoport

Támogatóink:

Polgármesteri Hivatal Csengele valamint köszönjük Kun-
Szabó Tibornak a segítségét, aki az italok beszerzésérõl gon-
doskodott és nem utolsó sorban a kiskunmajsai Vasút
Étteremnek, akik finom ebédet fõztek vendégeinknek.

Kiállítások
Aki az idei falunapokra ellátogatott öt ember kiállítását

tekinthette meg: Koncz Lajosné és Jójárt Rozália csuhé és
szalmafiguráit, Herczeg Gáspárné festményeit, Horváth
Antalné horgolt csipkéit és Vincze János faszobrait. 

Jójárt Rozália már nagyon régóta készít csuhé és szal-
mafigurákat, õ már a népmûvészet mesterének mondhatja
magát eredményei után. Rengeteg felkérése van, nem csak
belföldre, hanem külföldre is. Õ volt az ihletõje Koncz
Lajosnénak, csuhéból készít nagyon szép tárgyakat,
leginkább a rózsát érzi magáénak. Horváth Antalné hosszú
évekig a férje mellett volt szobafestõ, de sajnos betegsége
miatt nem tudta tovább ezt a szakmát folytatni, így fogott
hozzá horgolni, aminek nagyon örülünk, hiszen gyönyörû
munkái vannak. Herczeg Gáspárné élõ példa arra, hogy sem-
mit sem lehet túl késõn elkezdeni, hiszen több mint 80 éves
és csak néhány éve kezdett el festészettel foglalkozni.
Csodálatos olajfestményeket hozott a kiállításra. Vincze
János fafaragóról már többször számoltunk be újságunkban,
hiszen munkáival már nagyon szép eredményeket ért el.
Annyi munkája van már, hogy neki egy külön teremre volt
szükség, de még így is csak egy töredékét tudta megmutat-
ni. A kiállításokat Rényiné Dr. Torontáli Renáta és Dr. Varga
Ferenc mutatta be.

Minden alkotónak köszönjük a kiállítást, munkáikhoz
további sok sikert, ihletet, és egészséget kívánok, hogy még
sokan és sokat csodálhassuk õket!   

Vincze János fafaragó  

Horváth Antalné, Jójárt Rozália, 
Rényiné Dr. Torontáli Renáta, 

Koncz Lajosné, Herczeg Gáspárné       
Törköly Ágnes

Motoros találkozó
A szombati napon nagy sikerrel rendeztük meg a

Motoros találkozót melyen közel 300 motoros vett részt,
akik ebédet is kaptak. Különbözõ ügyességi és játékos
vetélkedõket szerveztünk nekik, ilyen volt a gumifordítás,
Simson gyorsulás, könyvtépõ verseny, motorhang szépség-
verseny. Sajnos a rossz idõ miatt a hastáncos bemutató
elmaradt, de minden más programot meg tudtunk tartani. 

A Kiskunfélegyházi Tûzoltó Egyesület nagyon érdekes és
látványos bemutatót tartott, nagyon sok embert vittek fel 49
méter magasságba, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az
emberek elé. 

Nagy érdeklõdés volt a veterán traktorok körül is,
kíváncsian figyelték, nézték üzemeltetésüket a kisteleki
Tisóczki István vezetésével, aki ez mellett szívesen vállalt

(folytatás a következõ oldalon)



sétatraktorozást a faluban. 
A motoros felvonulásra szép számú motor és utas gyûlt

össze, mely nagyon látványos része volt a találkozónak.
Ezután került sor az eredményhirdetésekre, és az ajándékok
átadására. 

Mindenkinek köszönjük munkáját, segítségét, támo-
gatását, akik bármilyen formában hozzájárultak a motoros
találkozó megszervezéséhez és lebonyolításához.        

Motorhang szépségverseny
Krizsán Sándor

Falunapi kispályás labdarúgó torna
A falunapok keretében szombaton került megrendezésre

a kispályás labdarúgó torna hat csapat részvételével. A
csapatoknak nem csak egymással, de a szélsõséges
idõjárással is meg kellett küzdeni (napsütés, szél, esõ,
jégesõ). Ennek ellenére nagy csatákban dõltek el a
helyezések. 

I. helyezett: Mono-Pol (Pálmonostora)
II. helyezett: Játékosok Klubja (Kistelek)
III. helyezett: Fecskefészek FC (Kistelek)
IV. helyezett: Porsche Tolvajok (Szeged)
V. helyezett: Üllés
VI. helyezett: Gépállatok SC (Csengele)

A torna különdíjasai:
Gólkirály: Szakállas Gábor (Mono-Pol)
Legjobb kapus: Nadrai László (Monp-Pol)
Legjobb játékos: Leginszki István (Porsche Tolvajok)         

Kun-Szabó Tibor

Megemlékezés hõsi halottainkra
Már hagyomány, hogy Pünkösd vasárnapján, az I. és II.

világháborús emlékmûnél húsi halottainkról emlékezünk
meg. A Himnusz elhangzása után Sánta Ferenc pol-
gármester úr mondta el ünnepi beszédét majd Laczkó
Magdolna szavalta el Dr. Zempléni Miklós Honvédeink sír-
keresztjére címû versét. Ezután a polgármester az alpol-
gármester, az általános iskola, az egyház képviselõi, az
önkormányzati képviselõk és hozzátartozóik, az önkor-
mányzati dolgozók, és a lakosság helyezte el a megem-
lékezés virágait, koszorúit az emlékmûvön. 

XIV. Torta-túra
Vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdött az általános isko-

la udvarában a játékos versengés. Hat csapat mérte össze
ügyességét különbözõ feladatokban. Volt székpakolás,
vakvezetés, lézer sugár, activity, versírás, majd a sportpá-
lyán sorjátékokkal folyt tovább a küzdelem az epertortáért.
A gyõztes csapat a Túrós Piték lettek, akik megosztották
tortájukat a többi csapattal is. Természetesen mindenki
kapott ajándékot, melyeket Rényiné Dr. Torontáli Renáta a
vetélkedõ állandó szervezõje adott át a csapatoknak.         

Versenyzõk a tortával

Lovas kocsis felvonulás
A falunapokon a vasárnap délután a lovasoké. Idén sem

volt ez másként. A Vasút Étterem által fõzött finom ebéd
után, nagyon sok fogat indult el a felvonuláson. A falu
szélén már várták õket, itt tekinthették meg a Pusztaszeri
Line Dance Tánccsoport produkcióját és a tatárszentgyörgyi
Mészáros testvérek póni lovas bemutatóját. A gyerekek nagy
sikerrel léptek fel a csengeleiek elõtt. A Mészáros testvérek
az ország és a világ legfiatalabb fogathajtói, 14, 11, 9 és a
legkisebb 3 éves. 

Mészáros Bence a legkisebb fogathajtó

A nagysikerû bemutató után folytatódott a felvonulás beik-

hírek
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tatva néhány pihenõhellyel. A kocsisok a Falház melletti
térre érkeztek vissza, miután mindenki átvehette Sánta
Ferenc polgármestertõl és Csókási Zoltán fõszervezõtõl
ajándékait. Köszönet jár Csókási Lászlónak, Novák Jenõnek
és családjának, Krizsán Sándornénak, Árvai Kálmánnak,
Baranyi Józsefnek, Magony Imrének, Széll Jánosnak, Kiss
Ferencnek, Tanya-Anja Panziónak, Forgó Jenõnek, a
Polgármesteri Hivatalnak a segítségükért, a szervezésben
részvett munkájukért!      

Fogathajtás      

Az utcabálon a mulatni vágyóknak Sánta István és zenekara
szolgáltatta a zenét reggelig!       

Törköly Ágnes

Autóverseny
A falunapok keretein belül, hétfõn került sor az autós

ügyességi versenyre. Nyolc versenyzõ vett részt három
kategóriában. Az eredmények a következõk lettek: 

I. kategória 1300 cm3 alatt:
I. Lantos Szilárd
II. Szász András Zsolt
III. Kiss Tamás

II. kategória 1300-1500 cm3 között:
I. Csúri József
II. Béres Ferenc
III. Ifj. Vörös Rudolf

III. kategória 1600 cm3 fölött:
I. Zelei Ferenc
II. Bosnyák Barnabás

Abszolút sorrend:
I. Zelei Ferenc
II. Lantos Szilárd
III. Bosnyák Barnabás
IV. Szász András Zsolt
V. Kiss Tamás
VI. Csúri József
VII. Béres Ferenc
VIII. Ifj. Vörös Rudolf

Köszönet a verseny megrendezésében tett segítségükért
Csengele Önkormányzatának, Faluõr és Tûzoltó
Egyesületnek, Fogas Péternek és csapatának, Ekitep Kft-nek,
Baranyi Ildikónak.
Következõ versenyünket augusztus 9-én vasárnap a XIV.
Csengelei Sportnapok keretein belül rendezzük.            

Autóverseny        

Kun-Szabó Tibor

Családi események 

Megérkeztünk! 

2009. június hónapban született gyermek:
Gombai Bélának és Berecki Júliának Gabriella Júlia. 
Gratulálunk!

Házi praktikák helyett
Dr. Varga Ferencné, a rovat írója, elfoglaltsága miatt,
engem kért meg ebben a hónapban a cikk írására.
Ezen a nyáron roskadoznak a terméstõl a meggyfák. A
sok napsütésnek köszönhetõen zamatos a gyümölcs.
Aki kedvet érez hozzá, próbálja ki a következõ
recepteket:

Gyümölcs befõtt: 
Az érett gyümölcsöt (lehet bármilyen) megmossuk,
leszárítjuk és üvegekbe töltjük. Nem szükséges rá
tenni semmit, csak jól lezárjuk és vízfürdõbe állítva
kigõzöljük. (A víz forrásától számítva 20 percig for-
raljuk.) Ezután szárazgõzbe rakjuk egy napra. Kis idõ
múlva a gyümölcs levet ereszt, az üveg félig megtelik
vele és ha a fedél jól zár több éven át is el áll.

Meggy nyersen: 
5kg bontott meggyet 2kg cukorral, 1dgk szalicillel 24

2009. július 7. oldal
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órán át állni hagyjuk, néha megkevergetjük Másnap
üvegekbe töltjük és a kamrába tesszük A megmaradt
meggylevet szörpként töltjük üvegekbe, a literenként 3
mokkáskanál borkõsavval savanyítva.

Rumos meggy:
Nagy szemû meggyet kimagozunk. Lemérjük és min-
den kiló gyümölcsre 40 dkg cukrot, 1 dl rumot és 1
csapott kávéskanál szalicilt számítunk. A meggyet
elkavarjuk a cukorral, a rummal és a szalicillel. Hideg
helyen letakarva 3 napig állni hagyjuk, de naponta
többször átkeverjük. Végül üvegekbe töltjük és
lekötjük.

Rumos meggy - rum nélkül: 
A tökéletesen kimosott üvegeket megtöltjük ugyancsak
jól megmosott meggyel (nem kell kimagozni). Üve-
genként rászórunk 20 dgk kristálycukrot, kissé meg is
ütögetjük az üveg alját, hogy a cukor alulra is lepereg-
jen. Az üvegeket felengedjük üveges szódavízzel.
Fémfedéllel azonnal lezárjuk. Az íze megszólalásig
hasonlít a rumos meggyre. Szilvából is készíthetjük.

Meggyes sütemény: 
Összekavarunk 1,5 bögre teljes kiõrlésû lisztet, ½
bögre kukorica lisztet, ½ bögre búzacsírát,1 teáskanál
õrölt fahéjat, ½ csomag sütõport, ¼ bögre étolajat és a
bontott meggy levét. Annyi vizet adunk hozzá, hogy
önthetõ állagú tésztát kapjunk. Zsírral kikent tepsibe
simítjuk és a lisztbe forgatott bontott meggyet a tete-
jére rakjuk. 2 evõkanál fahéjas cukorral megszórjuk,
180 °C-on körülbelül ½ óráig sütjük.

Henczné Gut Julianna

Sporthírek

Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa a
tavaszi fordulókkal
• 2009. 05. 23. Gulyás Csárda - Csengele 2:1 (0:1)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Piacsek Máté,
Tóth Szabolcs, Janiga László, Pálfi László, Krajczár
István, Brinszky Adrián, Mészáros Gábor, Heim Tamás,
Urbán Flórián (Szabó Béla 46'), Wenner Balázs (Nagy
Tamás 60') 
Góllövõnk: Wenner Balázs

• 2009. 05. 29. Csengele - Mártély 4:4 (3:1)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Longa Ádám,
Piacsek Máté, Muhel Zoltán (Wenner Balázs 60'),
Janiga László (Gurdics Gábor 55'), Krajczár István,
Brinszky Adrián, Mészáros Gábor (Csáki Martin 80'),
Nagy Tamás, Várszegi Richárd, Horváth Ádám (Vozár
Barnabás 80') 
Góllövõink: Horváth Ádám (2), Várszegi Richárd (2)

• 2009. 06. 06. Maroslele - Csengele 2:9 (0:5)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Vozár
Barnabás (Longa Ádám 60'), Piacsek Máté, Bárdos
Sándor, Pálfi László (Szabó Béla 46'), Krajczár István
(Horváth Ádám 46'), Brinszky Adrián, Mészáros Gábor
(Gurdics Gábor 70'), Heim Tamás, Wenner Balázs,
Erhardt Szilárd 
Góllövõink: Krajczár István, Brinszky Adrián (3),
Erhardt Szilárd (5)

A Legenda Lajcsi Kupa 2008/2009-es év 
végeredménye:
1. Gulyás Csárda Szeged 30 22 3 5 86- 40 (+ 46) 72
2. Csengele KSE. 30 20 7 3 118- 54 (+ 64) 70
3. Mártély SK. 30 21 4 5 108- 43 (+ 65) 69
4. Derekegyház SK. 30 19 3 8 86- 65 (+ 21) 61
5. Ópusztaszer SE. 30 18 4 8 77- 56 (+ 21) 58
6. Újszentiván Haladás SE. 30 15 7 8 86- 41 (+ 45) 56
7. Sándorfalva SC. II. 30 15 4 11 87- 53 (+ 34) 51
8. Röszke SK. II. 30 14 5 11 89- 75 (+ 14) 51
9. Pitvaros KSK. 30 14 4 12 62- 47 (+ 15) 49
10. Balota TFC. 30 12 6 12 77- 61 (+ 16) 45
11. H. Bercsényi SE. (HMVH.) 30 9 4 17 55- 60 (-    5) 33
12. Pázsit SE. Szeged 30 6 6 18 45- 82 (- 37) 28
13. Ásotthalom Koródi Dózsa SC. 30 6 6 18 53- 94 (- 41) 25
14. Ferencszállás SE. 30 6 3 21 56-138 (- 82) 22
15. Ambrózfalva KSK. 30 4 4 22 43-118 (- 75) 19
16. Maroslele SE. 30 3 2 25 40-145 (-105) 11

A 2008-2009-es Legenda Lajcsi Kupában csapatunk
ezüstérmes lett! 

2009. 06. 20-án szombaton a Gól Sörözõben került sor
az ezüst érmek átadására és a csapat értékelésére. A
szezonban a legjobb játékos címet Krajczár István
kapta, a legszorgalmasabb játékos Tóth Szabolcs,
gólkirály Erhardt Szilárd és az év citromdíjasa
Mészáros Gábor lett.  

Serdülõ bajnoki mérkõzések
• 2009. 05. 23. Mórahalom - Csengele 3:1 (2:0)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Rényi János,
Lesták Ottó, Katona Gábor, Kovács Richárd, Csáki
Dávid, Csáki Martin, Rabi István, Novák Balázs,
Katona Norbert, Árvai Márk
Góllövõ: Rabi István 

• 2009. 05. 31. Csengele - Sándorfalva 2:3 (0:1)
Csengele összeállítása: Csáki Lajos, Kulcsár Zoltán
(Gurdics Dávid 70'), Lesták Ottó, Katona Gábor (Árvai
Márk 60'), Csáki Dávid, Csáki Martin, Rabi István,
Novák Balázs, Gurdics Gábor (Nagy D. Bence 65'),
Vörös Norbert (Kovács Richárd 75'), Katona Norbert
Góllövõink: Rabi István, Árvai Márk

• 2009. 06. 06. Kiskundorozsma - Csengele 3:3
(2:2)
Csengele összeállítása: Csáki Lajos, Rényi János,
Lesták Ottó, Katona Gábor (Nagy D. Bence 60'), Csáki
Dávid (Kis László 78'), Csáki Martin, Novák Balázs,

8. oldal 2009. július
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Rabi István, Kulcsár Zoltán, Katona Norbert (Gurdics
Dávid 70'), Gurdics Gábor
Góllövõink: Csáki Martin, Csáki Dávid, Rabi István

Serdülõ szezonzáró rendezvényünk 2009. július 12-én
vasárnap 17.30 órai kezdettel szülõ - diák labdarúgó
mérkõzéssel kezdõdik, majd vacsorával és díjkiosztó-
val zárul.     

Kun-Szabó Tibor

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. július 4-én 6 órától
2009. július 6-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624

2009. július 11-én 6 órától
2009. július 13-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829

2009. július 18-án 6 órától
2009. július 20-án 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2009. július 25-én 6 órától
2009. július 27-én 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2009. augusztus 1-jén 6 órától
2009. augusztus 3-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267 

Hirdetések

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 

szomszédoknak, ismerõsöknek, akik 
SÜLI ISTVÁNNÉ született BÉRES IDA

temetésén megjelentek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.    

Fia és családjaC C

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.



hírek
10. oldal 2009. júliusCsengelei

HIRDETMÉNY
A FONTANA Credit Takarékszövetkezet Csengelei kiren-
deltsége 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.

~ 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.

~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. 

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

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

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.

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

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
Csengelei


