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F E L H Í V Á S
A MAGMAPLUS Kft. értesíti a Tisztelt Vízfogyasztókat, hogy
Csengele Községben lakossági vízóra leolvasást tart.

Leolvasási idõpont: 2009. június 08.

Kérjük, ha ezen idõszakban nem tartózkodnak otthonukban,
akkor vízóraállásaikat jól látható helyre függesszék ki, vagy
a 06-20/389-2480 és a 06-70/206-1452 telefonszámra jelez-
zék!

Köszönettel, MAGMAPLUS Kft.

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, ame-
lyekkel 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 tûze-
set 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
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Önkormányzati Hírek

Miért kell elmennünk szavazni 2009. június 7-én?
- Mert ELÉG VOLT az adóemelésbõl!
- Mert ELÉG VOLT a család ellenes politikából!
- Mert ELÉG VOLT az állandó és újabbnál-újabb megszorításokból!
- Mert ELÉG VOLT az állandó bizonytalanságból!
- Mert ELÉG VOLT a bizonytalan jövõbõl!
- Mert ELÉG VOLT az egészségügy tönkretételébõl!
- Mert ELÉG VOLT a növekvõ munkanélküliségbõl!
- Mert ELÉG VOLT a romló és tûrhetetlen közbiztonságból!
- Mert ELÉG VOLT a mezõgazdaság tönkretételébõl!

Mert, hogy ELÉG VOLT, ezt egy egész ország mondja!
A gyurcsány kormány bukása után igen nehezen, keservesen körülbelül a 20. nekifutásra sikerült az MSZP-nek mega-

lakítani gordonka kormányát, amit a választók milliói nem tekintenek legitimnek, ugyanis ezt nem a magyar nép válasz-
totta. Folytatják az elõzõ szocialista mintára mûködõ kormány megszorításait, a tudatosan kitervelt ellehetetlenítést.

Szeretném megkérdezni a Tisztelt Választóinkat, hogy ez a mostani állapot, helyzet kinek jó? Ezt a leépülésünket ne
próbálják magyarázni a válsággal! Ami nálunk van Magyarországon a mostani politikai vezetésnek a bûne. Ettõl meg
kell szabadulnunk, és ezért tennünk is kell valamit. Elsõ lépésként azt, hogy el kell mennünk június 7-én szavazni. Nem
mindegy, hogy milyen politikusok kerülnek az Európai Parlamentbe. Nem volna szerencsés, ha ugyanazok képviselnék az
érdekeinket Brüsszelben is, mint akik idehaza már bebizonyították, hogy alkalmatlanok a vezetésre. Ez az MSZP-SZDSZ-
MDF "Koalíció" olyan hiteleket zúdított a nyakunkra, megkérdezésünk nélkül, - hogy pár tízezer pártkatonának jó legyen
-, hogy még dédunokáink is fizetni fogják - adók formájában - a törlesztéseket és a kamatokat. Ez a Kormány 6-7 év alatt
szétzúzta az oktatást, ami mindennek az alapja, szétzúzta a mezõgazdaságot, az egészségügyet, elvette az emberek
hitét!

Nem hiszem, hogy valaki alátámasztott érvekkel meg tudná magyarázni, hogy a többségnek ez a jó. Ha mégis valaki
erre vetemedik, kérem próbálja meggyõzni legelõször saját magát az ellenkezõjérõl, utána a több millió embert, akik
szenvednek ebben az országban.

Tisztelettel kérek, minden józan gondolkodású választópolgárt, hogy június 7-én menjenek el szavazni és a szívére
hallgatva szavazzon a változásra, mert Magyarország többre képes!     

Sánta Ferenc 
polgármester
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védelem fokozott betartására. 
Sánta Ferenc polgármester, 

Árvai Kálmán tûzoltó parancsnok

Egyházi hírek

Csengelei küldöttség a lengyelországi
Szentkereszten

A csengelei Szent Imre plébánia már 2008-ban felvette a
kapcsolatot a lengyelországi Nowa Slupia település
területén található szentkereszthegyi kolostorral, ahol a
szerzetesek máig õrzik a Szent Imre által nekik ajándékozott
Szent kereszt ereklyét, és ápolják Szent Imre tiszteletét. A
lengyel település polgármestere, Wieslaw Galka nagyon
szerette volna, ha önkormányzati szinten is megtörténik a
kapcsolatfelvétel. Néhány hónapos elõkészítés után a két
település közötti együttmûködési megállapodás ünnepélyes
aláírására a IV. Szentkereszthegyi Vásár keretén belül került
sor, május 17-én.

Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket, gon-
doskodtak arról, hogy semmiben sem szenvedjünk hiányt.
Külön öröm volt számunkra, hogy Varsóból ide utazott a
magyar nagykövetség egyik munkatársa, Molnár Imre, aki
már régóta szívén viseli a lengyel-magyar kapcsolatok
fejlõdését. Lengyel származású feleségével, és mindkét nyel-
vet anyanyelvi szinten beszélõ gyermekeivel együtt segítet-
tek bennünket a tolmácsolásban is.

Megérkezésünk estéjén bekapcsolódtunk a "Versek éjsza-
kája" címû kulturális rendezvénybe, melynek a hegy tején
lévõ kolostor adott otthont. Bárki jelentkezhetett vers-
olvasásra, így örömmel vették azt is, hogy Sánta Ferenc pol-
gármester úr is felolvasta Petõfi Sándornak a következõ ver-
sét:

Az erdélyi hadsereg
Mi ne gyõznénk? hisz Bem a vezérünk,

A szabadság régi bajnoka!

Bosszuálló fénnyel jár elõttünk

Osztrolenka véres csillaga. 

Ott megy õ, az õsz vezér; szakálla

Mint egy fehér zászló lengedez;

A kivívott diadal utáni

Békeségnek a jelképe ez. 

Ott megy õ, a vén vezér, utána

A hazának ifjusága mi,

Igy kisérik a vén zivatart a

Tengerek szilaj hullámai. 

Két nemzet van egyesûlve bennünk,

S mily két nemzet! a lengyel s magyar!

Van-e sors, amely hatalmasabb, mint

E két nemzet, ha egy célt akar? 

Egy a célunk: a közös bilincset

Összetörni, melyet hordozánk,

S összetörjük, esküszünk piros mély

Sebeidre, megcsufolt hazánk! 

Küldd elénk, te koronás haramja,

Légiónként bérszolgáidat,

Hogy számodra innen a pokolba

Holttestökbül építsünk hidat. 

Mi ne gyõznénk? hisz Bem a vezérünk,

A szabadság régi bajnoka!

Bosszuálló fénnyel jár elõttünk

Osztrolenka véres csillaga! 

A vers Molnár Imrének köszönhetõen lengyelül is
elhangzott. Ezután Radnóti Miklós Nem tudhatom c. verse,
és Márai Sándor magyar borokról szóló írása következett
Molnár úr elõadásában.

Ezt követõen megtekintettük a kolostor kerengõjében
lévõ magyar kiállítást, majd bementünk abba a
csodálatosan felújított kápolnába, ahol a Szent Kereszt erek-
lyét õrzik. Karol Lipiñski atya röviden elmondta az ereklye
történetét, majd megáldott bennünket a Szent Kereszt erek-
lyével.

(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
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Vasárnap a reggeli órákban elmentünk a hegy lábánál
álló régi kõszoborhoz, mely a hagyomány szerint Szent Imre
herceget ábrázolja, amint térdre ereszkedve indul fel a
hegyre a kolostorhoz. A helyi legenda szerint a szobor min-
den évben egy mákszemnyit halad elõre, s ha feljut a
kolostorhoz, akkor lesz vége a világnak. A szobornak a
kolostorig szerencsére mintegy 2 kilométeres gyalogutat kel-
lene megtennie... Vendéglátóink megmutatták azt a múzeu-
mot is, ahol végig lehet követni, milyen eljárással olvasztják
ki már több mint 4000 éve a vasat az itt található vasércbõl.

Délelõtt a szabadtéri ünnepélyes szentmisét az oblátus
atyák elöljárója celebrálta, majd a szervezõk hivatalosan is
megnyitották a IV. szentkereszthegyi vásárt és köszöntötték
a csengelei delegációt. A szentmise után különbözõ tánc- és
ifjúsági együttesek mutatták be hagyományõrzõ és modern
elõadásaikat. A nap fõeseményét jelentette, amikor többszáz
érdeklõdõ szeme láttára, a színpadon sor került az
együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírására.
Elõször Sánta Ferenc polgármester úr mondta el a következõ
beszédet.

"Kedves Polgármester Úr! Kedves Lengyel Barátaink!
Nagyon nagy öröm számomra, hogy delegációnkkal itt

állhatok Önök elõtt. Arra készülünk, hogy a nowa slupiai és
a csengelei önkormányzat közötti megállapodást aláírjuk.
Ezen a szép napon ünnepélyesen elkötelezzük magunkat,
hogy településeink önkormányzatai között állandó kapcso-
latot tartunk fenn, és a kölcsönös együttmûködésen
keresztül kifejezzük a lengyel-magyar barátság igaz érzését.

Szeretném röviden bemutatni községünket: Csengele
Magyarország déli részén, az Alföldön helyezkedik el Szeged
várostól, 40 km-re. Községünk területe 6066 hektár, lako-
sainak száma 2070 fõ.A települést igen szorgalmas, na-
gyobbrészt mezõgazdasággal foglalkozó emberek lakják,
akik fõként zöldséget termesztenek, fólia- és üvegházakban

Sajnos a válság és a rossz politikai vezetés ugyanúgy
negatív irányba befolyásolja ezt az ágazatot is, mint az
ország egyéb gazdasági részeit. Önkormányzatunknál az
elmúlt ciklusokban dinamikus fejlesztések, beruházások
történtek. Például összekötõ út épült két településsel, új
óvoda építése valósult meg, és amire a legbüszkébbek
vagyunk 2001-ben új templomot építettünk, melynek költ-
ségeit nagyrészt az Egyház fedezte. Ezen kívül sok olyan
beruházást sikerült uniós és hazai pályázatok segítségével

megvalósítani, melyek községünk és lakosságunk
elõrelépését teszik lehetõvé.

Templomunk védõszentje Szent Imre herceg. Neki köszön-
hetõ többek között, hogy ez a két település egymásra talált.
Bízom benne, hogy ez a mai együttmûködési megállapodás
is népeink elõrelépésének ad lehetõséget. Reménykedünk
abban is, hogy egy demokratikus választáson a magyar nép
olyan politikai és gazdasági vezetõket tud választani, akik
mostani helyzetünkre megoldást jelentenek majd.

Kívánom a Nowa Slupia és Csengele lakóinak, hogy a
most megkötött megállapodás is része legyen az európai
békének és az elõrehaladásnak. 
Szentkereszthegy, 2009. május 17. 

Sánta Ferenc polgármester"

A beszédet követõen írta alá a két település, Nowa Slupia
és Csengele polgármestere a három évre szóló
együttmûködési megállapodást, mely reményeink szerint
mindkét település polgárainak javát fogja szolgálni ifjúsági,
kulturális és gazdasági téren egyaránt, továbbá hozzájárul
az európai integráció elõmozdításához. Az aláírást követõen
Katona Attila lelkipásztori munkatárs, önkormányzati
képviselõ mondott beszédet.

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sokan kérdezték már tõlem, miért akarok én Szent
Keresztbe csengelei gyerekeket hozni. Válaszul két hasonla-
tot szeretnék elmondani.

Az elsõ a napjainkban egyre inkább terjedõ õssejt-
bankokhoz kapcsolódik. Mint tudjuk, itt tárolják azokat a
sejteket, melyeket visszaültetve a beteg szervezetbe, újra
egészséges szervek, szövetek fejlõdhetnek ki. Úgy látom,
Szent Kereszt is egy ilyen õssejt-bank, ahol a születõben lévõ
magyar kereszténység köldökzsinórjából levett õssejtet talál-
tunk: Szent Imre örökségét. Ezt a lelki õssejtet szeretnénk
beépíteni a csengelei egyházközség betegeskedõ testébe,
hogy újra egészséges, és erõtõl duzzadó legyen.

Egy másik képpel élve azt is mondhatnám, Szent Kereszt
hasonló azokhoz a biztonságos norvégiai raktárakhoz,
melyeket egy hegy belsejében alakítottak ki. Azért építették
ki ezeket, hogy a világon elõforduló élelmiszer-növények
magjaiból elrakjanak egy keveset. Ha véletlenül a Földet
valamilyen globális katasztrófa sújtja majd, s ennek
következtében kipusztulnak a növények, akkor ebbõl a biz-
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tonságosan elhelyezett készletbõl újra lehet telepíteni
azokat, újra lesz mit ennünk, nem halunk éhen.

És hogyan kapcsolódik ez Szent Kereszthez? A jó Isten
ezer évvel ezelõtt elküldte ide Szent Imre herceget, hogy
helyezze itt el a magyar kereszténység magjait. Az általunk
mélyen tisztelt és szeretett lengyel népre bízta ezek õrzését.
Most, ezer év elmúltával, amikor nálunk kihalni látszik a
keresztény hit és életforma, a Krisztushoz való ragaszkodás,
eljövünk Szent Keresztbe, hogy lelkünkbe elvessük az itt
õrzött lelki magvakat. Talán még nem késõ, még van termõ-
talaj a fiatal lelkekben, ahová érdemes a jó magot elültetni.

Biztos vagyok abban, hogy a most induló kapcsolat nem
csak nekünk magyaroknak lesz hasznos és jó, hanem
lengyel barátainknak is. Kísérje Isten áldása ezt az
együttmûködést!

Katona Attila
lelkipásztori munkatárs, önkormányzati képviselõ"

A magyar delegáció virágot helyezett el a templomban
lévõ magyar oltáron, melynek oltárképe Szent Imre herceget
ábrázolja kezében a Szent Kereszt ereklyével.

A jelenlévõk Magyarország népdal és néptánc kincsébõl
is kaphattak ízelítõt a Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola
néhány növendékének köszönhetõen. Csókási Tímea, Muhel
Kata, Tóth Alexadra, Sánta Fanni, Tóth Mónika és Törköly
Vivien nagy sikert aratott produkcióját Czirokné Krizsán
Zsuzsanna tanította be.

A délután folyamán rövid idõre csatlakozott hozzánk a
lengyel parlament alelnöke, Przemyslaw Gosiewski úr is, aki
örömmel hallott a két település közös terveirõl, s megkérte
polgármesterünket, hogy néhány szóval számára is mutas-
sa be Csengelét.

Az esti díszvacsorán megjelentek Nowa Slupia önkor-
mányzati képviselõi, az oktatási és kulturális intézmények
vezetõi, valamint Szczepan Janasz plébános és Karol
Lipiñski atya. Lengyel barátaink figyelmességét dicséri,
hogy a hat csengelei fiatalnak is szerveztek társaságot: hat
fiatalt hívtak meg a helyi iskolából, akikkel hamar sikerült
összebarátkozniuk.

Az ünnepi beszédekben a két település polgármestere
mellett a helyi iskolák vezetõi is kifejezték együttmûködési
szándékukat, és megígérték, hogy már a június végi zarán-
doklatunk alatt is szerveznek számunkra a lengyel fia-
talokkal közös programot az iskolában.

A kölcsönös ajándékozás során Sánta Ferenc pol-
gármester úr többek között egy csengelei zászlóval és Vincze
János fából faragott szobrával ajándékozta meg lengyel kol-
légáját.

Elutazásunk reggelén Szczepan atya a nemrég épült 
templomban egyenként zarándokáldásban részesített ben-
nünket a hosszú út elõtt.

Szép élményekkel gazdagodva és lelkileg feltöltõdve

(folytatás a következõ oldalon)



tértünk haza. Saját szemünkkel is meggyõzõdhettünk róla,
hogy van mit tanulnunk a lengyel néptõl hit, erkölcs és
munka terén egyaránt. Bízunk benne, hogy a most aláírt
együtt mûködési megállapodás mindezt majd lehetõvé teszi
számunkra.

Zólyomi-Katona Theodóra

Mûvészeti iskola

Erdélyben jártunk…
A Csengelei Fúvószenekar és az Ifjúsági mazsorettcso-

port 2009. május 8-11-ig Erdélyben Szentegyházán
vendégszerepelt a Filharmóniai Napokon, a helyi
Gyermekfilharmónia és vezetõjük Haáz Sándor meghívásá-
nak eleget téve.

A csapat nagyobb része pénteken hajnalban vágott neki
a hosszú útnak, mely remek kalandnak ígérkezett. (A másik
rész két autóval - a sikeres nyelvi érettségi vizsga megírása
után - eredt a többiek nyomába.) Az úton láthattuk "magos
Déva várát", a segesvári Petõfi - emlékhelyet, sétálhattunk a
segesvári várban, Székelykereszttúron megmutatták Petõfi
körtefáját, amely alatt állítólag utolsó versét írta.

A délutáni órákban megérkeztünk a festõi szépségû
hegyek között fekvõ kis városkába, ahol már nagy szeretet-
tel és finom vacsorával vártak bennünket. A szállás
elfoglalása után a Filharmóniai napok nyitó hangversenyén,
majd az azt követõ fáklyás felvonuláson vettünk részt.
Kicsit sötét, de annál hangulatosabb menetben vezette a
zenekar és a mazsorettcsoport a résztvevõket. 

A szombati nap kicsit erõltetett menetre sikerült, de a
kint tartózkodásunk rövidsége miatt szerettünk volna min-
den fontos és szép helyet megnézni a környéken. Így elju-
tottunk Farkaslakára Tamási Áron sírjához, Korondra a
hangulatos kézmûves településre, friss sós levegõt szívtunk
a parajdi sóbányában. Következett a Gyilkos-tó, melynek
keletkezésérõl Zsuzsa néni mesélt nekünk az odafelé vezetõ
úton. Ezután hihetetlen látvány tárult a szemünk elé a
Békás-szoros hatalmas sziklái között sétálva nagyon apró-
nak éreztük magunkat, és csodáltuk a természet erejét.
Végül Csíksomlyó felé vettük az irányt, szerettünk volna
bemenni a templomba, de a sok esküvõ miatt ez a tervünk
meghiúsult. Vacsorára, este fél nyolcra értünk vissza a szál-
lásunkra és nyolc órakor már az esti koncerten vettünk részt
nagy sikerrel. Ez a nap egy táncházzal ért véget, melyen
együtt roptuk a helyi fiatalokkal.

A vasárnap hozott igazi meglepetést: gyalog kimentünk
az öt km-re lévõ rétre, ahol a kapott alapanyagokból kellett
ebédet varázsolni, amit a helyiek még zsûriztek is. Ez igazi
emberpróbáló feladat volt. Mi kaptunk pár aprócska bográ-
csot - volt amelyiknek még füle sem volt - amiben végül
remek paprikás krumpli fõtt minden éhes gyerek nagy
örömére. Igaz mi utolsók lettünk, felfüstölõdtünk, elfárad-
tunk, de nagyon jól szórakoztunk. A visszagyaloglás után
ismét fergeteges koncertet adtunk. Este senkit nem kellett
elringatni…

Hétfõn a korai reggeli után elbúcsúztunk vendéglátóink-
tól, ismét buszra szálltunk és elhagytuk ezt a nyugodt,
békés Székelyföldet. Reméljük kinti barátainkkal itt
Csengelén is mihamarabb találkozhatunk.

Zenekarosok és Mazsisok

Békás-szoros

A kiránduló csapat

A Csengelei Fúvószenekar makói
szereplése

Fúvószenekarunk alig hogy hazatért erdélyi vendég-
szereplésérõl, már a következõ hétvégén (május 17-én)
Makóra utazott, ahol Gyermekzenekari Fesztiválon szerepelt
nagy sikerrel. A találkozón a házigazdákon és rajtunk kívül
a mórahalmi, kiskunmajsai, csongrádi és a szentesi
mûvészeti iskola utánpótlás-zenekarai mutatkoztak be.
Együttesünk utolsóként szerepelt, mûsorunk elõtt a
következõ bemutatkozó hangzott el: "A gyermek
fúvószenekarokat általában az ifjúsági - felnõtt együttesek
utánpótlás-nevelésére hozzák létre. Csengelén ez fordítva
alakult ki. Az évek óta ifjúsági zenekarként mûködõ
együttesbõl vált ki egy nagyrészt általános iskolásokból és
tanáraikból álló csoport, akik a repertoár könnyebben játsz-
ható darabjait meg tudják szólaltatni. A zenekar létszáma
így 38 fõrõl 28-ra csökkent, hangzása szûkült. Mégis szük-
ség van erre az együttesre is, mert a fõiskolások, gim-
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nazisták egyéb elfoglaltságaik miatt gyakran nem tudnak
részt venni a próbákon, szerepléseken, melyeket viszont a
település és az iskola vezetése elvár."

A csökkentett létszámú együttesünkkel is olyan népszerû
darabokat tudtunk megszólaltatni, amit a közönség nagy
tapssal jutalmazott a szereplés végén. A bemutatkozók után
a hazaiak finom vacsorával láttak vendégül. 

Egy kicsit fáradtan, de nagyon jó hangulatban búcsúz-
tunk el a jól sikerült találkozó után vendéglátóinktól, de
tudjuk, hogy sokáig nem kell nélkülöznünk a társaságukat,
mert Pünkösdkor õk vendégszerepelnek Csengelén.

Czirok Zoltán 
zenekarvezetõ

Faluházi hírek

Népzenei Együttesek Minõsítése
2009. május 9-én rendezték meg Mindszenten a

Népzenei Együttesek Országos Minõsítését, melyen a
Csengelei Népdalkör és Citerazenekar is megméretette
magát. 

Az eseményt már hetekkel elõtte próbák sora elõzött
meg, nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk a
minõsítõre, hogy minél rangosabb eredménnyel térhessünk
haza. A zsûri bronz fokozatot ítélt nekünk. 

Szívünk mélyén szerettünk volna fényesebb eredményt
elérni, de erre is nagyon büszkék vagyunk. Köszönjük a
helyi Önkormányzat támogatását, aki a buszt biztosította
számunkra!         

Népdalkör és Citerazenekar

Vincze János szobra a Vajdahunyad
várában

Két éves, országos válogatás végén került sor arra a kiál-
lításra, melyet a budapesti Vajdahunyad várban lévõ
Mezõgazdasági Múzeumban rendeztek meg. Csongrád
megyébõl 10 alkotás került be, köztük Vincze János fafaragó

"Kenyérszelõ" címû szobra is. A csengelei fafaragó teljesít-
ményét emléklappal ismerték el a szervezõk. Gratulálunk!   

Törköly Ágnes

Védõnõ hírei

Családi események

Megérkeztünk! 

2009. május hónapban született gyermekek:
Jens Niemeyernek és Czintos Anikónak Tamara, 
Kovács Norbertnek és Csõke Tündének Martin.
Gratulálunk!

Házi praktikák helyett 

Pillantsunk be a találmányok vilá-
gába

El sem tudjuk manapság életünket kerék nélkül képzelni.
6000 évvel ezelõtt még nem használtak kereket. Mindent
kézi erõvel cipeltek. 5200 körül már különféle rajzokon
találtak olyan tákolmányt, ami rönk fából készült és azon
görgették a súlyt. Sumériában (ókori civilizáció, a mai Irak
területén) készítettek talán elõször olyan kocsit, amikor is a
két rönkfát összeerõsítették egy deszkaszerû fával. Így a
rátett terhet könnyebben vitték, mint kézben. Idõ telt el, míg
rájöttek, hogy nehéz a tömör rönk, kivágták a belsejét, csak
egy tengely maradt, majd feltalálták a küllõket. 4000 évvel
ezelõtt már küllõket készítettek a kerékbe a szekerekhez,
amiken utaztak. Innen már gyors ütemben jött a fejlõdés.
1700 tájékán készítettek elõször kerékpárt, melyhez ugyan
még nem találtak föl meghajtót, de lefelé nagyszerûen
lehetett rajta suhanni. 1817-ben egy német feltaláló ter-
vezett hozzá egy szerkezetet, mellyel lehetett kormányozni.
Csak 1839-ben épített egy skót kovácsmester fémbõl egy
taposó alkalmatosságot a hátsó kerékre. 1850-ben készített
két francia mester az elsõ kerékhez pedálokat, melyet rögtön
el is neveztek: velocipédnek. Mely magyarul annyit jelent
"gyors láb". 

Láthatjuk hosszú út vezet a biztonságos, kényelmes, sok
örömöt okozó, idõt megtakarító, kerékpározáshoz!

Fényvisszaverõ "macskaszemek"
Vajon a valódi macskaszemek mitõl tükrözik vissza a

fényt? Tudniillik, a macskaszemben az írisz és a pupilla
mögött a retinán alul, van egy ezüstös réteg, melyet úgy hív-
nak: tapetum lucidum (latinul: fényes szõnyeg). Ennek
köszönhetõen a fény kétszer megy át a macskák retináján a
szem fényérzékeny részén, így jobban látnak éjszaka. Sok
más állat szeme is így mûködik és világít.

Történt egyszer, hogy 1933 egyik ködös éjjelén az angol
Percy Shaw munkából hazafelé vezetett autójával egy veszé-
lyes kanyargós úton. Majdnem letért az útról a rossz
látásviszony miatt. Életét egy, az út szélén ülõ macska
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mentette meg. A kóbor macska szeme visszatükrözte az
autó lámpájának fényét, annak segítségével maradt az úton.
Nagy volt az ijedelme, mikor meglátta mekkora szakadék
volt a cica mögött. Hazamenve reszketõ kezekkel de tiszta
fejjel kezdett el gondolkodni mit tehetne azért, hogy ezt
kiküszöbölhesse. Sokat kísérletezett, míg kitalálta a
fényvisszaverõket. Tervét az útszéli fényvisszaverõ macs-
kaszemeket a mai napig használják az utak mindkét
oldalán. Számtalan életet megmentve a világ összes táján!
Talán fölösleges is megírni, hogy Percy Shaw úr találmánya,
sziporkázó ötlete, mily sokmillió dollárhoz juttatta, pedig
sem mérnök, sem tudós nem volt, csak egy sikeres feltaláló!  

Dr. Varga Ferencné

IV. Arany Fakanál Körömpörkölt
Fõzõverseny a Gól Sörözõben
2009. május 1-jén már IV. alkalommal rendeztük meg ha-
gyományosnak számító fõzõversenyünket, mely nagy nép-
szerûségnek örvend. Hét bográcsban fõztek a versenyzõk és
mintegy 100-an fogyasztották el a remekül sikerült pörköl-
teket. 
I. helyezett Kõrösi Sándor
II. helyezett Tóth János és Tóth Zoltán testvérpáros 
III. helyezett ifj. Kõrösi Sándor

A fõzõverseny helyezettjei a szervezõvel

A következõ fõzõversenyünk 2009. július 18-án szombaton
9 órai kezdettel (kakaspörkölt fõzõverseny) Várjuk a régi és
az új szakácsokat a versenyre.              

Kun-Szabó Tibor

Sporthírek

Gól Sörözõ Kupa
2009. 05. 02-án öt csapat részvételével került sor a IV. Gól
Sörözõ Kupa Kispályás Labdarúgó Torna megrendezésére. A
csapatok körmérkõzés formájában döntötték el a végsõ sor-
rendet. 
I. helyezett Micro Meat (Szeged) 10 pont (18:3) 
II. helyezett Fecskefészek FC (Kistelek) 10 pont (15:7)

III. helyezett Devils (Csengele) 4 pont (11:9)
IV. helyezett Green-Monsters (Kiskunmajsa) 4 pont (9:8)
V. helyezett Ati-Dekor (Szeged) 0 pont 

A gyõztes csapat

A III. helyezett csapat vezetõje és a szervezõ a kupával

UEFA "B" edzõképzés volt Csengelén
2009. 05. 11-én falunkba látogatott több jelenlegi és volt

NB I-es NB II-es NB III-as labdarúgó, valamint a régióban
tevékenykedõ edzõ. 

UEFA elõírás szerint már megyei I. osztályban is csak
olyan edzõk irányíthatnak, akik rendelkeznek valamilyen
UEFA által elõírt edzõi végzettséggel, D, B, vagy A képesítés-
sel. A képzés 120 órából áll, melybõl 48 elméleti és 72
gyakorlati foglalkozás. Egy nap délelõtt elméleti elõadásból,
délután gyakorlati bemutatóval végzõdik. 2009. március 2-
án kezdõdött, majd május 25-én vizsgával záródó tanfolyam
kihelyezett helyszíne volt községünk a nevezett napon. A
régió több településérõl, illetve Budapestrõl érkezõ edzõk
tetszésüket fejezték ki tiszta és rendezett községünk iránt. 

Köszönjük polgármester úrnak, hogy lehetõvé tette az
edzõ kollegák számára a csengelei felkészülést. Remélem
ezzel is öregbítettük községünk jó hírnevét!  

Kun-Szabó Tibor  
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Az edzõképzés résztvevõi a két PRO LICENCE-s 
elõadóval

Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa a
tavaszi fordulókkal
• 2009. 05. 03. Csengele - Sándorfalva 3:2 (2:1)
Csengele összeállítása: Virág Tibor, Piacsek Máté, Tóth
Szabolcs, Janiga László, Majoros János (Farkas Zoltán 15',
Longa Ádám 75'), Pálfi László, Mészáros Gábor, Brinszky
Adrián, Heim Tamás, Wenner Balázs (Nagy Tamás 60'),
Erhardt Szilárd 
Góllövõink: Wenner Balázs, Erhardt Szilárd, Brinszky Adrián

• 2009. 05. 09. Ambrózfalva - Csengele 1:3 (0:1)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Vozár Barnabás
(Longa Ádám 46'), Tóth Szabolcs, Janiga László, Pálfi
László, Piacsek Máté, Mészáros Gábor, Heim Tamás, Nagy
Tamás, Wenner Balázs (Gurdics Gábor 75'), Horváth Ádám
(Csáki Martin 80') 
Góllövõink: Wenner Balázs, Nagy Tamás, Horváth Ádám

• 2009. 05. 17. Csengele - Röszke
Elmaradt, a versenybizottság 3:0-ra csapatunk javára iga-
zolta a mérkõzést. 

Legenda Lajcsi Kupa záró rendezvénye 
16 csapat részvételével Csengelén 

2009. június 20-án szombaton.

Program:
13:00 óra: Gyülekezés.
14:00 óra: Csapatok köszöntése, fõzõverseny kezdete, tûz-

gyújtás. Minden csapat korlátlan számban hívhat 
játékost, hozzátartozót, mindenki a saját létszámára 
fõz.

15:00 óra: 11-es rúgó verseny. Nevezési díj 200 Ft/fõ. A bün-
tetõket ismert NB-s kapus hárítja. Az elsõ három 
helyezett kupa és oklevél díjazásban részesül.

16:00 óra: A Csengelei Fúvós Zenekar és Majorette Csoport 
bemutatója.

17:00 óra: All Star mérkõzés. "Tiszán innen-Tiszán túl". A 
két csapatvezetõ: Kun Szabó Tibor és Csengeri Sándor. 
A két kapitány meghívásos alapon 2009. 05. 10-ig 
keretet hirdet.

19:00 óra: Vacsora
19:45 óra: Pörköltfõzõ-verseny eredményhirdetés.

A zsûrit Sánta Ferenc Csengele Község, Putnik Lázár 
Újszentiván Község és Dr. Martonosi György Maroslele 
Község Polgármesterei alkotják.

20:15 óra: Legenda Kupa 2008/2009. díjátadó.
20:45 óra: Nosztalgia Disco

A rendezvény egész idõtartama alatt Büfé üzemel.

A rendezvényen 300 fõs sátor szolgál a csapatok
kényelmére.
Szeged, 2009. május 15.        

Somogyi István enök  

www.dora-sport.hu

Serdülõ bajnoki mérkõzések

• 2009. 05. 06. Üllés - Csengele 2:3 (2:2)
Csengele összeállítása: Csáki Lajos, Gurdics Gábor, Harkai
Martin (Csáki Dávid 31'), Lesták Ottó, Rényi János, Longa
Ádám, Rabi István (Kovács Richárd 83'), Novák Balázs
(Gurdics Dávid 78'), Csáki Martin, Árvai Márk (Nagy D.
Bence 70'), Kulcsár Zoltán (Katona Norbert 45') 
Góllövõink: Longa Ádám, Rabi István, Csáki Martin
Kiállítva: Gurdics Dávid 80'

• 2009. 05. 17. Csengele - Ásotthalom 0:1 (0:0)
Csengele összeállítása: Csáki Lajos, Gurdics Gábor, Lesták
Ottó, Vörös Norbert (Katona Norbert 60'), Rabi István, Novák
Balázs, Csáki Martin, Árvai Márk, Katona Norbert, Katona
Gábor, Kulcsár Zoltán 

2009. 05. 16-án Öregfiúk csapatunk
Sándorfalván 4 csapatos tornán vett
részt.

Eredményeink:
• Csengele - Együtt Szegedért Egyesület 2:3 (2:2)
Góllövõink: Vörös Rudolf, Pataki Ferenc

• Mindszent - Csengele 4:1 (2:0)
Góllövõnk: Vígh Zoltán

• Sándorfalva - Csengele 4:2 (2:0)
Góllövõnk: Vígh Zoltán (2)

Remélhetõleg ezek után Öregfiúk csapatunk is sûrûbben
pályára lép és öregbíti szereplésével községünk hírnevét.
Minden kezdet nehéz így ezek a mérkõzések is nehezek
voltak, még bírták játékosaink erõvel az elsõ mérkõzésen
2:0-ra vezettünk, az erõ elfogytával vereség lett a mérkõzés
vége. 
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A tornán résztvevõ csapat a mérkõzés elõtt 

Állnak balról jobbra: Kun-Szabó Tibor csapatvezetõ, Pataki
Ferenc, Vígh Zoltán, Kõvágó Antal, Csókási László, Erdélyi
Ferenc
Guggolnak: Csókási Zoltán, Szabó Péter, Túri Ferenc, Vörös
Rudolf, fekszik Dorogi András

Félidõben a hûvösön                          
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. június 13-án 6 órától
2009. június 15-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

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
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2009. június 20-án 6 órától
2009. június 22-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2009. június 27-én 6 órától
2009. június 29-én 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

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

Hirdetések

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

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.

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
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~ Csengele, Felszabadulás u. 34. sz. alatti 
családi ház eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/638 2070

~ 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.

~ VW T4 1,9 TD tehergépkocsi eladó! 
(1996-os, 3 személyes, platós, 
szervókormányos, megkímélt állapotú) 
Érdeklõdni a 06-30/8173864-es vagy 
a 06-30/3113667-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. 
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

Értesítem a kismamákat, hogy megkezdtem 

import nadrág és bugyipelenkák árusítását!

Megnevezés Méret Ár

Koraszülött 0,5-2 kg 29 Ft/db

Újszülött 2-4 kg 30 Ft/db

Mini 3-5 kg 30 Ft/db

Midi 4-9 kg 31 Ft/db

Maxi 9-18 kg 33 Ft/db

Junior 11-25 kg 35 Ft/db

Bugyipelenkák 9 kg-tól 39 Ft/db

Huggies 14-17 kg 46 Ft/db

Törlõkendõk 380 Ft

Úszópelenka 120 Ft/db

Tisztasági betét 30 db-os 250 Ft

Melltartóbetét 25 db-os 350 Ft

Melltartóbetét dobozos 30 db-os 550 Ft

Eldobható ágybetét 40 x 60 cm 140 Ft

Eldobható ágybetét 60 x 90 cm 150 Ft

Textil pelenka 200 Ft

Fürdõlepedõ 800 Ft

Érdeklõdni: Széplaki Tiborné Magony Szilvia 
Csengele, Csatorna u. 10. 

Tel.: 06-30/437 7131 

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


