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Önkormányzati hírek

Eringi kirándulás
2015. április 30. és május 3. között nyolc fõs delegáció
utazott el tanulmányútra a bajor testvérközségbe,
Eringbe. A delegáció tagja volt Kormányos Sándor pol-
gármester, Csókási Zoltán alpolgármester, Katona Attila
képviselõ, Varga Árpád képviselõ, dr. Tóth Tibor jegyzõ,
Csókási László vállalkozó és Czirok Zoltán mûvészeti
iskolaigazgató. Tóth Tibor képviselõ üzleti elfoglaltsága
miatt nem tudott Németországba utazni, így az õ
felkérésére én utaztam és a videó felvételeken dokumen-
táltam a testvérközségben történt eseményeket.

Csütörtöki indulás 14 órakor volt. A majd 700 km-es út
igen hosszúnak bizonyult, így nem csoda, hogy többször is
meg kellett állni útközben. Este 7-8 óra közötti idõszakban
vártak bennünket, de ebbõl végül fél 10 lett. A községi 
önkormányzat épületénél várt bennünket Johann Wagmann
eringi polgármester a helyi képviselõkkel, illetve azok hoz-
zátartozóival. Varga Árpád képviselõ családja már korábban
megérkezett, mivel azok nem a kisbusszal, hanem saját
személygépkocsival utaztak. 

Az Unikat fogadóban volt a vacsora. A fogadó ital pezsgõ
volt, melyben apró földieper kockák voltak. Az eringi és
csengelei polgármester is köszöntõ beszédet mondott.
Kormányos Sándor erre a kiküldtetésére is magával hozta
legendássá vált pálinkás kosarát. Fõleg a diópálinkája ara-
tott nagy sikert, mikor megtudták, hogy milyen problémákra
hatásos. Némi unszolásra a vendéglátók elénekelték a bajor
himnuszt, mi pedig a magyart. A kellemes beszélgetés
végére már majdnem mindenki ki tudta mondani, hogy
"egészségedre". A polgármestert három társával ebben a
fogadóban szállásolták el, egy másik panzióban a jegyzõ
lakott két csengeleivel. 

A másnapi - és a többi napi - reggelit is az Unikat
fogadóban szolgálták fel. Háromnegyed 10-kor a katolikus
templomnál várták a csengelei delegációt. A misére eljött
Karl Schacherbauer korábbi polgármester is, valamint a
testvérközségi kapcsolatot elindító Peter Hoffman pol-
gármester özvegye is (utóbbiról többen is megállapítottuk,
hogy igen jól néz ki). A szentmisét egy néger pap mutatta be,
akirõl késõbb kiderült, hogy Ugandából érkezett, és egy
ottani iskolára gyûjt adományokat. A szertartás hasonlóan
zajlott le, mint nálunk, viszont a bajoroknál többször fel kell
állni, vagy letérdelni. 

Az ebédre a keresztény dolgozók szövetsége várt bennün-
ket. Elõször meghallgattuk a igen rövid közgyûlésüket, majd
a csengelei polgármester gratulált a szervezet által végzett
fontos munkához. Az italok és az étel elfogyasztása után
hamarosan menni kellett tovább, mert megérkezett a kb. 28

méter hosszú, 52 éves májusfa. Ezt kerekeken traktorral
vontatták. A szemerkélõ esõvel nem foglalkozó fiatalok
felülhettek rá, a csengeleiek inkább mellette bandukoltak.
Több helyen is volt megálló, itt literes korsóból kínálták a
felvonulókat. A rossz idõjárás és a balesetveszély miatt itt a
májusfát nem állítottak, viszont a szomszédos Kirnben a
tûzoltók ezt megtették. A hasonló nagyságú fa felál-
lításához speciális betonvályú állt rendelkezésre, de így is
vagy másfél óráig tartottak a munkálatok. Persze, nem kap-
kodták el a dolgot, amikor hozták a söröskorsókat, egybõl
leálltak. Kormányos Sándor a pálinkás kosarát itt is
bevetette. Ennek hatására gyorsan tiszteletbeli tûzoltónak
fogadták, sapkát nyomtak a fejére és mehetett a májusfát
állítani a szemerkélõ esõben. A többiek a szomszédos
épületben sajttal töltött kolbászt és süteményeket
fogyaszthattak, az elmaradhatatlan bajor sör mellett.
Vacsorára az Eckinger Wirt fogadóba várták a delegációt.
Johann Wagman ide azokat hívta össze, akik valamikor
kapcsolatba kerültek. Vacsoraként roston sült bordákat szol-
gáltak fel, minden asztalra óriási kupacot helyezve. Az étel
elfogyasztása után jöttek a polgármesteri köszöntõk, majd
az ajándékok átadása. Johann Wagman egy eringrõl készült,
helyi alkotó által készített festményt nyújtott át csengelei
kollégájának, majd egy-egy dísztasakban Ering címerével
ellátott fürdõlepedõt kaptak a magyar delegáció tagjai.
Kormányos Sándor a szíves vendéglátást megköszönve
Vincze János csengelei fafaragó Juhász szobrát ajándékozta
a vendéglátó polgármesternek. A helyi képviselõk szintén
kaptak egy-egy ajándékcsomagot, mely szalámit, Erõs Pistát
és bort tartalmazott. Késõbb egy tangóharmonikás is megje-
lent zenélni. Czirok Zoltán tanár urat hiába kapacitáltuk,
nem vállalta, hogy megszólaltatja a húzogatós hangszert.

Szombaton, a reggeli elfogyasztása után a strandra men-
tünk. Ez minden évben május 1-jén nyílik. A 11 fokos levegõ
hõmérséklete sem akadályozta a fürdõzõket, abban, hogy
megcsobbanjanak. Ha bár azt tudni kell, hogy hõcserés szi-
vattyúval melegítik a vizet. 18 fok alatt viszont nem tar-
tanak nyitva, így hamarosan be is zárt a létesítmény. A
strand egyik termében a csengelei delegáció megbeszélést
folytatott a helyi képviselõ-testülettel. A tárgyalás ered-
ményeként a résztvevõk arra jutottak, hogy a testvérközsé-
gi kapcsolatot önkormányzati szinten folytatják, ter-
mészetesen nem megszakítva a kialakult családi kapcsola-
tokat sem. Egyik évben a csengeleiek mennek Eringbe, a
másik évben a bajorok jönnek mi hozzánk. Az utazási költ-
ségeket mindig az utazó fél viseli, a vendéglátást pedig a
fogadó fél állja.

Az alsós tanulókat egy 1995-ben épült iskola látja el. A 
modern, csõvázas épülethez nagyon sok faanyagot használtak.
A tantermek otthonosságáról megoszlott a delegáció tagjainak
véleménye. Az intézményhez egy nagy tornaterem is tartozik. 
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A münchami ifjúsági szálló meglátogatása kapcsolatok
fenntartása szempontjából volt fontos. Megtudtuk, hogy
több mint negyven fiatalt tudnak itt fogadni. Minden
szobában két-két emeletes ágy van két-két mosdóval. A
tusolók és a WC-k közös helyiségben vannak elhelyezve.
Napi háromszori étkezést tudnak biztosítani. A közös 
helyiségekben csocsózni, biliárdozni és pingpongozni lehet.
Az épülethez tartozó füves területen focizhatnak és röplab-
dázhatnak, bár a lejtõs terület érdekessé teszi a játékot. Az
épületbõl nagyon szép kilátás nyílik a környékre. Az ifjúsá-
gi szálló egyházi kezelésben van, a kiadásáról a püspök
dönt. Katona Attila képviselõ érdeklõdésére megtudhattuk,
hogy igen barátiak a bérleti díjak. Czirok tanár úr megje-
gyezte, hogy ide biztosan több csoportot is el fog majd
hozni. 

Az ebédre egy halmsteini étteremben került sor, mely az
eringi polgármester közlése szerint kb. 100 méter híján már
nem az õ „fennhatósága” alá tartozik. A vendéglátóhely
különlegessége volt, hogy ketrecekben nagyon sok madarat
állítottak ki, valamint egy bekerített helyen pedig a szoká-
sos háziállatok mellett egy kengurut is lehetett látni. Az
ebéd szabadon választott volt. Nagy részünk sajttal töltött
rántott szeletet kért, de volt, aki roston sültet kért. 

Ebéd után, a csengelei delegáció külön kérésére, elláto-
gattunk egy olyan tanyára, ahol egyedi szennyvíztisztítás
folyik. A tulajdonos elmondta, hogy bár a szennyvíztisztító
telep a közelben van, a fõvezeték távolsága miatt sokba
került volna a csatlakozás. A magyarországiakhoz hason-
lóan itt is két medencés vízkezelés folyik, melyhez baktéri-
umokat használnak. A tisztított víz egy nyolc méter mély
gödörbe folyik, és innen szivárog el a földbe. A csengelei
látogatók megállapították, hogy ez a rendszer nálunk, az
alföldön nem használható, és nyolc méteres gödröt sem
lehetne ásni. 

A következõ állomás az eringi szennyvíztisztító telep volt.
Az üzemvezetõ részletesen bemutatta a tisztítás mechaniz-
musát, amely hasonló elven mûködik, mint a korábban
látott egyéninél, csak itt már gépeket is bevetnek a baktéri-
umok mellett. A tisztított víz itt is egy nagy gödörben köt ki,
ahol a földben el tud szivárogni.

Szombaton zárva tart az eringi községháza, vagy ahogy
õk hívják, tanácsháza, de nekünk kinyitották. A pol-
gármester itt átadta a kalauzolást a jegyzõnek. A három
szintes épületben tízen dolgoznak, de négyen csak rész
munkaidõben. Az irodák mellett nagyméretû házasságkötõ
terem és tárgyalóterem is van az épületben. Az utóbbiban
szokták megtartani a képviselõ-testületi üléseket. A pol-
gármesteri asztalnál a csengõ mellett egy pálca is volt. Mint
kiderült, azt nem testi fenyítésre tartják, hanem az asztal
ütögetésére, ha nagy a zaj. Egy kérdésre elhangzott, hogy
mennyi idõ áll egy-egy képviselõi hozzászólásra. A pol-
gármesteri válasz szerint nincs meghatározott keret, de
ezzel nem szoktak visszaélni. Egy másik nagyobb teremben
kicsi asztalok és székek, valamint gyerekjátékok sorakoz-
tak. Ez a baba-mama klub helyisége, melyben hetente szok-
tak összegyûlni. Az állófogadásokra használt teremben
nagy méretû fotókon az eddigi polgármestereket mutatják be.

Estefelé a szomszéd, de már Ausztriában lévõ Miningbe
mentünk, ahol a helyi tûzoltóság 125 éves jubileumát ünne-
pelte. Az ebbõl az alkalomból mintegy 20 tûzoltó szervezet -
osztrák és bajor vegyesen - vonult fel fúvószenekarok

felvezetésével. A vacsorát egy kb. 2000 fõs sátorban
fogyasztottuk el.

A zárónap, vasárnap a reggeli idején búcsúzott el Johann
Wagman eringi polgármester a csengelei delegációtól, mivel
aznap bérmálás volt Eringben. Elsõként Kormányos Sándor
köszönte meg a meghívást. Megítélése szerint a  két és fél
nap alatt fantasztikus tapasztalatokat szerzett a  magyar
delegáció. Nem volt megbeszélve a program, de szinte csak
olyan helyre látogattak el, melyre õk is szerettek volna eljut-
ni. A vendéglátó polgármester, Johann Wagmann szintén
örült, hogy a csengeleiek ellátogattak hozzájuk. A pro-
gramok összeállításával bajban voltak, mert sokkal több
ötletük volt, mint amire idõ lett volna. Úgy gondolja, hogy a
testvérközségi kapcsolat továbbra is jól fog mûködni.
Fontosak voltak a megbeszélések, mert mindkét településen
új polgármester van.

Az utolsó program az Inn folyónál lévõ rezervátumot
bemutatót információs központ megtekintése volt. Elõször
szóbeli tájékoztatást hallgattunk meg a folyó szabályozásá-
nak történetérõl, valamint az itt élõ védett állatokról.
Elhangzott, hogy a hódok sok kárt okoznak az erdõgaz-
daságoknak, de a természetvédõk próbálják a
nézeteltéréseket elsimítani. A központ másik felében a
környéken élõ állatok preparált testeit mutatták be, a
madárvilág hangjainak kíséretével.

A búcsú ebéd egy olasz pizzériában volt. A tulajdonos
Olaszországból települt Eringbe. Katona Attilának nem volt
nehézsége a vele való beszélgetésben. Mindenki pizzát
fogyasztott, ki-ki milyet akart. Igazi itáliai, vékony, ropogós
tésztaalapot kaptunk. Az étkezés végén italként olasz
pálinkát, grappát és egy citromos likõrt fogyaszthatott az,
aki akart. Az ebéd során velünk volt néhány eringi képviselõ
is, köztük másod polgármester is. Õ elmondta, hogy a
választott tisztsége mellett elektromérnökként dolgozik egy
üzemben. A búcsúzkodás során elhangzott: jövõre nagy
szeretettel várják az eringieket Csengelére! 

Molnár Mihály

„Operation Disztópia - Legendák Földjén"
Airsoft játéksorozat Csengelén

Május elseje és harmadika között négy alföldi sporte-
gyesület közös szervezésével megrendezésre került
Csengelén a "Móra-fás" erdõben egy jótékonysági gyûjtéssel
egybekötött Airsoft szabadidõ-sport rendezvény.

Az Airsoft egy taktikai csapatjáték. Kettõ, vagy több oldal
próbálja elérni céljait, véghezvinni a játékban rájuk osztott
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feladatokat. Mindezt természetesen
a megfelelõ védõfelszerelésben.

Csengele elõször adott otthont
rendezvényünknek, de nem utoljára!
Egy gyönyörû erdõ volt a színhely.
Akikkel találkoztunk, mind szívesen
fogadták harcosainkat, valamint
segítettek visszatalálni az egyik
eltévedt kis csoportunknak. 
Az elsõ játék rendezésekor (minek
hazudjunk???) még meg sem fordult
a fejünkben a jótékonyság,

mindössze egy különleges érzetû játékot szerettünk volna
csinálni a rendszeresen együtt játszó baráti csapatoknak és
természetesen magunknak is. A játék végére felszaporodó
egy ládányi májkrém egyszerûen nem kellett a játékosok-
nak. Nekem sem. Kerülgetni sem akartam, így "rásóztam"
egy óvodára, ahol szívesen fogadták. Ezzel tettük meg az
elsõ lépést abba az irányba, hogy a társadalomra is
"hasznossá" váljon a szórakozásunk. Az együtt játszó baráti
csapatokból pedig kialakult a jelenlegi szervezõgárda.
Azóta évrõl évre újra és újra megrendezésre kerül ez a ren-
dezvény, de immár célirányosan jótékonysági céllal. 

A játéksorozat eredetileg Operation Doomsday, Legendák
földjén címmel kezdte történetét. Egy, az északi 
országrészen futó sorozat hasonló nevet kapott, cserébe
rendszeresen volt összetévesztve a kettõ, egyébként teljesen
különbözõ feladatrendszerû játék. Emiatt kereszteltük át a
jelenlegi megnevezésre. 
A feladat egyszerû volt. 
Találj meg minél több konzerv, víz, vagy kenyér lerakatot,
térképezd fel az erdõt, szerezz enni és innivalót a lerakatok-
ból, vagy a többi játékostól, a zsákmányodért
kereskedõbázisokon vásárolj lövedéket, vagy szerzõdj le
zsoldosnak a bázis védelmére, továbbá éld túl a napot! 

Köszönet a helyi Gól Sörözõnek minden támogatásért és
segítségért, a kisteleki Klub-Expresszónak (www.face-
book.com/klub.expresszo) a pizza kiszállításokért, az air-
softmagyarország.hu (www.airsoftmagyarorszag.hu/)
oldal üzemeltetõjének az elõre lerendelt dolgokért és minden
egyéb segítségért, a Lángosexpressz-nek a szombati lán-
gosért, valamint a helyi önkormányzatnak és lakosoknak a
lehetõségért és minden segítségért!
Továbbá köszönet illeti a Keleti Blokk Airsoft Egyesület, a
Support Team és a Kiskunmajsai Sport Egysület tagjait is!
Nélkülük ez nem jött volna létre!
Továbbá köszönet a játékosoknak a részvételért, a
kitartásért, mindenért!

Nagy Árpád

Általános iskolai hírek

Anyák napja az iskolában
Május elsõ vasárnapján köszöntjük az anyukákat, és nagy-
mamákat, megköszönve a sok odaadó gondoskodást mely-
ben részesítenek bennünket életünk során. Így történt ez az
általános iskolában is. Az alsó osztályosok az anyai
szeretetrõl szóló verseket, mesét és gyerekdalokat adtak elõ.
Ezek után az anyanyelvi szakkörösök híres költõk anyákról

szóló verseit szavalták és a gyerekek saját fogalmazásai
hangzottak el, melyeket õk írtak édesanyjukról.
Befejezésül az egész iskola Szinetár Dóra Mamikám címû
dalát énekelte el, majd saját készítésû ajándékot és egy szál
virágot ajándékoztak édesanyjuknak. 

Matematika verseny
Április 27-én rendezték meg az Általános Iskolában a helyi
matematika versenyt az alsó osztályosok között. 
2. osztály eredményei:
I. helyezett Harmath Balázs
II. helyezett Szécsényi Árpád
III. helyezett Rozsnyai Roland

3. osztály eredményei:
I. helyezett Becsei Bence
II. helyezett Niemeyer Jasmin
III. helyezett Samu Katalin
Felkészítõ tanáruk: Czirokné Krizsán Zsuzsanna

4. osztály eredményei:
I. helyezett Czakó Máté
II. helyezett Mészáros János
III. helyezett Katona Veronika

Az osztályokból az elsõ két helyezett képviselte az iskolát a
Kisteleken rendezett Területi Matematikaversenyen, melyen
a csengelei gyerekek mellett, Baksról, Tömörkényrõl és
Kistelekrõl vettek részt még tanulók. 
A csengelei tanulók a következõ eredményeket érték el,
szépen képviselve ezzel iskolájukat. 

2. osztály
II. Szécsényi Árpád
Felkészítõ tanár Dr. Farle Csabáné

3. osztály 
I. hely Becsei Bence
III. hely Niemeyer Jasmin
Felkészítõ tanár Czirokné Krizsán Zsuzsanna

4. osztály
II. hely Czakó Máté
Felkészítõ tanár: Nagy Gáborné

Törköly Ágnes

Regisztráció a gyülekezõhelyen



hírek
4. oldal 2015. júniusCsengelei

Óvodai hírek

Köszönet
Már évek óta, így idén is csomaggal kedveskedett az eringi
Richard Zeitmeier és családja a csengelei óvodásoknak. A
csengelei delegáció legutóbbi eringi látogatásuk alkalmával
hozták a sok finomságot tartalmazó pakkot, aminek a 
kisgyerekek nagyon örültek és jó ízûen fogyasztották el. 
Nagyon szépen köszönjük az eringi család támogatását,
valamint Kormányos Sándor polgármester úrnak, hogy
óvodánkban átadta a gyerekeknek.

Gyermeknap az óvodában
1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a
Nemzetközi Gyermeknapot, amelynek a mi óvodánkban is
kiemelt szerepe van. 
Tulajdonképpen mindegy, hogyan és mivel ünnepeljük meg
a gyermeknapot, a lényeg a közös élmény, amelyre még 
hetekkel, hónapokkal késõbb is örömmel emlékszünk. 
Május 28-án a csengelei Szivárvány Óvodában sem
szokványosan indult a nap, ami így is folytatódott. A gyer-
mekek érkezésük után egybõl belevethették magukat külön-
bözõ szerepekbe az ügyes óvó nénik és anyukák segítségével,
mert fantasztikus arcfestési alkotások születtek. Voltak
kutyusok, pókemberek és pillangó is. Akinek elkészült az
arcfestés az aulában zenés tornával kezdhette a napi
mozgását. Reggeli után mesevetítés volt a gyerekeknek,
ezzel is ráhangolva õket a késõbbi meglepetésre, amely sajá-
tos volt az eddigi óvodai gyermeknapok történetében. A
csengelei önkormányzatnak, Kormányos Sándor pol-
gármester úrnak és Árvai Kálmán tûzoltóparancsnoknak
köszönhetõen fergeteges élményáradat érte a gyerekeket,
hiszen egy valódi tûzoltóautót hoztak bemutatásra és
ismerkedésre a gyerekeknek, akik kipróbálhatták a
tûzoltófecskendõ mûködését, a sisakot is felvehették, felül-
hettek a tûzoltóautóba és még szirénázhattak is. Ezen kívül
még két fûnyíró kistraktort is megszemlélhettek közelebbrõl
a gyerekek, miközben a polgármester úr által folyamatosan
osztogatott cukorkákat és nyalókákat csemegéztek. Közben
az óvoda udvarán folyamatosan ment a játék, a móka és a
kacagás, amit palacsintázással szakítottak csak félbe a kis
lurkók. A finom palacsintákat köszönjük az anyukáknak.
Jómagam és az óvoda dolgozói nevében is köszönjük a segít-
séget mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult, ahhoz, hogy
az óvodás kisgyerekek ezen a napon felejthetetlenül jó
érezték magukat!

Köszönet az együttmûködésért!
"Miközben megpróbálunk mindent megtanítani a gyer-
mekeinknek az életrõl, gyermekeink megtanítják nekünk,
hogy mirõl is szól az élet." (Angela Schwindt)

Edlichné Fekete Piroska

Faluházi hírek

Sikeres falunapok
Idén XXI. alkalommal rendeztük meg a csengelei falu-

napokat. Sajnos már elõre lehetett tudni, hogy az idõjárás
nem fogad kegyeibe bennünket, ezért a szombat délelõtti
programokat a sátorba terveztük. 

A falunapokat a kiállítások megnyitóival kezdtük.
Szebbnél szebb munkákban gyönyörködhettünk, melyeket a
falunapok ideje alatt folyamatosan megtekinthettek az
érdeklõdõk. Rényiné dr. Torontáli Renáta grafikáit, Vincze
János fából készült munkáit, Kovács Katalin tûzzománcait
állította ki, valamint Fõdi Csaba vadász trófeákat gyûjtött
össze és mutatta be a közönségnek. 
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Ezek után a hagyomány szerint a zenekarok felvonulása
szokott kezdõdni a falu utcáin, ez helyett a sátorban adtak
térzenét az érdeklõdõknek így alapozva meg a hangulatot a
további programokhoz. A térzene után Kormányos Sándor
polgármester úr nyitotta meg az ünnepséget. Ekkor
köszönetet mondott azon embereknek is, akik a május 6-i

viharban segítséget nyújtottak munkájukkal, mindenkinek
egy emléklapot nyújtott át, és köszöntötte 
testvérvárosunkból, Nova Slupiából érkezett vendégeinket,
valamint a két polgármestert aláírásával meghosszabbította
a két település közötti együttmüködést. Ezek után Kakas
Béla a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke is megosztotta
gondolatait Csengele összefogásáról az itt élõ emberekrõl
majd kezdetét vette az ünnepség. 

A helyi zenekar mellett Kunszentmártonról, Bácsbokodról
és Adáról érkeztek hozzánk vendég zenekarok, akik a nép-
szerû dallamok mellett, komolyzenei darabokkal is készül-
tek. A zenekarok fellépése után közvetlenül egy meglepetés
is következett, a szereplõ gyerekek felvonultak a színpadra,
a színpad elé és egy koreográfiát mutattak be, mely annyira
jól sikerült, hogy a közönség is táncra perdült. Mindezek
után került sor a mûvészeti csoportok bemutatkozására.
Felléptek a mûvészeti iskola tánccsoportjai, mazsorettjei, a
Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, a délelõtti programot
az Ütõegyüttes produkciója zárta. Mielõtt végleg befe-
jezõdött volna a délelõtt, egy jótékonysági csomag
átadására is sor került. Az Airsoft-os játékosok által össze-
gyûjtött konzerveket és ásványvizet vehette át az általános
iskola vezetõsége. 

A szombati programok között volt a motoros találkozó is,
akik délelõtt a megnyitókor még nagyon kis létszámmal
voltak jelen. A szervezõk és polgármester úr viszont nagyon
reménykedtek a jó idõben és biztattak mindenkit, hogy jöj-
jenek, talán ennek is volt köszönhetõ, hogy ebéd után kitisz-
tult az ég és tavaszias idõ köszöntötte az összegyûlteket.
Mint mindig idén is ötletes és szórakoztató mûsorral készül-
tek a szervezõk. Most is volt streetfighter bemutató, a férfi
közönségnek, akik egyébként is nagy részét kiteszik a
motorosoknak, egy rúdtáncos hölgy tartott egy akrobatikus
bemutatót, ezek mellett még számos program színesítette a
délutánt. Találkozhattunk a Nemzeti Agrárkamara standjá-
val és az Airsoft után érdeklõdõk is kielégíthették 
kíváncsiságukat. Természetesen zárásként a motoros
felvonulás sem maradhatott el. Este pedig retro partyval
várták az érdeklõdõket. A motoros találkozó szervezõi
köszönetet mondanak mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához,
valamint külön köszönik a segítséget az Önkormányzatnak,
a Szi-szi ABC-nek, a Tóth Mûveknek, a Zsóka virágboltnak,
Fehér Kálmánnak, Varga Pékségnek, a Házépítõk Boltjának,
a kiskunmajsai Araba Kft-nek, Grezsáné Gémes Anikónak, a
szegedi Honda Centrumnak, Bencsik Zoltánnak, Magony
Józsefnek. 

Vasárnap reggel a szentmise után minden évben megem-



lékezünk az emlékmûnél a I. és II. világháborús hõsi halot-
takról. Így történt ez most is, polgármester úr ünnepi
megemlékezése után, az önkormányzat, Nova Slupia pol-
gármestere és képviselõtársai, a csengelei intézmények és
egyház képviselõi és a lakosok helyezték el a virágaikat az
emlékmûvön. Ezek után egy kissé vidámabb program
következett, mégpedig a Torta-túra. Az általános iskola
udvarában kellett a csapatoknak megküzdeniük a fõdíjért,
az epertortáért. Ötletesebbnél ötletesebb feladatok várták a
versenyzõket, melyek mindenki számára nagyon szórakoz-
tatóak voltak. Közben már gyülekeztek a Faluháznál a lova-
sok és fogatosok. A finom ebéd után felvonultak a falu
utcáin. A felvonulást egy program szakította meg, nagyon
ügyes lovas tornász lányok és egy érdekes szürkemarha és
csikós bemutató színesítette a programot. A felvonulás a
József Attila téren ért véget, ekkor mindenki átvehetett egy
emléklapot és egy ajándékot Csókási Zoltántól és
Kormányos Sándor polgármestertõl. 

A vasárnap estét két színpadi elõadás kezdte meg. A
mûvészeti iskola színjátszó csoportjai a Miri, a manólány és
a Ludas Matyi, avagy a libák gágogása címû darabokat ját-
szották el. A két darab között az Ifjúsági Mazsorettcsoport
adott elõ egy táncot, a közönség nagy-nagy tetszésére. 

Ezek után a hivatal mellett felállított sátor megtelt közön-
séggel. Hamarosan megérkezett az est vendége Bunyós
Pityu, aki fergeteges hangulatot varázsolt a sátorba,
elõadását nagyon élvezte a közönség, megtáncoltatott min-
denkit. A vendég után még reggelig tartott a mulatozás. 

A falunapi programsorozatot a hétfõi kispályás labdarúgó
torna zárta volna, viszont a kedvezõtlen idõjárás lehetetlen-
né tette volna a játékot, ezért ez a program elmaradt. Erre egy
késõbbi idõpontban kerül sor, a tervek szerint június 20-án.

A falunapok sikeres lebonyolításához rengeteg szervezés
és munka szükséges, szinte képtelenség felsorolni a támo-
gatók és segítõk névsorát. Az önkormányzat és a szervezõk
nevében is MINDENKINEK köszönjük a segítségét, a
munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a falunap létre-
jöjjön. KÖSZÖNJÜK! 

Törköly Ágnes

Települések versenye Jászszentlászlón

A szomszéd településen, Jászszentlászlón május 1-2 között
VII. alkalommal rendezték meg a Civil Kulturális és
Sportnap és Falualapítók napját.
A programsorozat második napján települések közötti
versenyt hirdettek "A betyárját" címmel. Csengelét a tollas
barátok csapata képviselte, Csengelei Tollas Sasok néven
mutatkoztunk be. A játékos vetélkedõk mellet neveztünk a

fõzõversenyre is, valamint a regisztrációnál derült ki, hogy
pálinkát is lehet zsûriztetni, amire ugyan nem készültünk,
de rögtön három plusz egy pálinkával jelentkeztünk erre a
számra is. Mivel szakadt az esõ gondoltuk megvicceljük a
zsûritagokat, az egyik pohárba esõvizet gyûjtöttünk és
adtuk le, mint „háztáji jellegû” pálinka. Mindezek után
megkezdõdtek a versenyszámok, melyeket a nagyon hideg
és esõs idõjárás miatt a szervezõknek módosítaniuk kellett.
A sok ötletes és szórakoztató játék között volt patkódobás,
rönkgurítás, lufi fújás, talicskatolás, el kellett énekelnünk
egy betyárnótát is, melyet mi magunk írtunk, egy lángost
úgy kellett körbeharapni, hogy Magyarországot véljék a
zsûri tagjai felfedezni. 

A versenyre Jászszentlászló, Csólyospálos, Szank,
Kiskunmajsáról két csapat és mi csengeleiek jelentkeztünk.
A hat csapat közül a II. helyezést sikerült megszereznünk,
aminek nagyon örültünk. 

Törköly Ágnes

Lyra együttes Csengelén
Gyereknap közeledtével a Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtárral közösen mindig igyekszünk valami program-
mal, mûsorral kedveskedni a gyerekeknek, színesíteni a
gyereknapi programot. 
Idén is így történt, ez alkalomból látogatott el hozzánk
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május 28-án kiskunhalasról a Lyra együttes. A három tagból
álló zenekar nagyon jó hangulatot varázsolt a terembe,
megalapozva ezzel a következõ nap gyereknapi ren-
dezvényét. 
Bízom benne, hogy nem utoljára láthattuk õket Csengelén.
Köszönöm szépen a városi könyvtár segítségét!

Törköly Ágnes

Középiskolás sikerek
Örömmel értesültem arról, hogy a kiskunfélegyházi Móra
Ferenc Gimnázium ballagásán az idei évben egyik csengelei
fiatal, Lantos Viktória érdemelte ki az "Év diákja" címet. A
kitüntetéssel egy szép gravírozott órát is átvehetett.
Nem véletlenül szavazta meg a tantestület Vikit erre a díjra,
hiszen a négy év alatt számos versenyen ért el kimagasló
eredményt, és a középiskolások legnívósabb versenyén, az
OKTV-n (Országos Középiskolások Tanulmányi Versenye)
magyar nyelvbõl 5. helyezést ért el. 
Gratulálok a szép eredményhez és hasonló sikereket
kívánok az elkövetkezendõ egyetemi évekhez!

Törköly Ágnes
Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. június 10.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. július 6.
Rendõrségi fogadóóra
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)
Segélyhívó: 112
Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk ezúton négy fontos kérdésben szeretné Önt
tájékoztatni!

1., Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 1-tõl az Önök
lakóhelyén a jelenlegitõl eltérõ a Magyar Szabványnak
megfelelõ 60-80 literes ûrtartalmú kuka igénybevételére is
lehetõség nyílik. A kisebb edényzet igénybevétele a
(385/2014 (XII.31.) Kormányrendelet elõírásai szerint, az
egyszemélyes háztartások részére a 60 literes, a kétfõs
háztartások részére 80 literes ûrtartalmú edény
használatára ad lehetõséget. A jogosultságot a jogszabály-
ban és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt feltételek
fennállása esetén az önkormányzat igazolásának 
beszerzésével kell igazolni, majd Társaságunk felé
kérelmezni, a közszolgáltatási szerzõdés módosításával.
A kisebb ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edényzet igény-
bevételéhez szükséges feltételekrõl 2015. május 2-át
követõ munkanapokon kérhet tájékoztatást a helyi
önkormányzat illetékeseinél, illetve Társaságunknál. A
kisebb edényzet beszerzése az ingatlanhasználó
kötelezettsége.
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk csak és kizárólag az MSZ
EN 840-1 szabványnak megfelelõ, ürítésre alkalmas,

megfelelõ minõségû edényben kihelyezett hulladékokat
szállítja el.
Kérjük Önöket, hogy a közszolgáltatási szerzõdésben foglal-
taknak megfelelõ ûrtartalmú, lecsukott fedelû hulladék-
tároló edényt szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyûjtési
napon az ingatlanuk elé. A kihelyezett gyûjtõeszköz nem
akadályozhatja a jármû- és gyalogos forgalmat, és elhe-
lyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
elõidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a
településkép indokolatlan megzavarásával.

2., Tájékoztatjuk, hogy a kuka ûrtartalmán kívüli,
vagyis többlethulladék elszállítására csak térítés
ellenében van lehetõség.  A gyûjtõedény ûrtartalmát
meghaladó háztartási többlethulladékot Társaságunk
által forgalmazott emblémás szemeteszsákban lehet kihe-
lyezni, mely megvásárolható az Ügyfélszolgálati
Irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6) és a településen tar-
tott fogadóórán kollegánktól. A zsák díja - 635 Ft/db - amely
tartalmazza a szállítás és az elhelyezés költségét is. 
Tájékoztatjuk, hogy a háztartási többlethulladékot tartal-
mazó nem emblémás zsák kihelyezése esetén elõzetesen e-
mailban vagy telefonon is (62-777-222) megrendelheti 
többlethulladéka elszállítását, melyet megrendelés után,
értesítõ hátrahagyása mellett szállítja el Társaságunk. A
gyûjtõtartály ûrtartalmát meghaladó hulladékot (beleértve
az edényzet szintje feletti, azaz annak ûrtartalmát 
meghaladó hulladékot) Társaságunk értesítõ hátrahagyása
és pótszámla kibocsájtása mellett szállítja el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kuka melletti, illetve az ûrtartal-
mon felüli többlethulladék pótszámlázásakor, a törvény
alapján meghatározott minimális 110-120 liter ûrtartalom
ürítési díja kerül számlázásra abban az esetben is, ha a
kihelyezett mennyiség ennél kisebb.

3., Tájékoztatjuk, hogy a zöld hulladék a
Kormányrendelet elõírásai szerint 2015. január 1-tõl hely-
ben komposztálandó, ill. a hulladékudvarokban ingyenesen
leadható. Így, leadható a Sándorfalvi úti Hulladéklerakó
Telep hulladékudvarában is. További részletes információt a
szelektív hulladékgyûjtésrõl, weboldalunkon találhat, 
amelynek elérhetõsége www.szkht.hu. 
A fentiek hiányában a zöld hulladék kommunális hulladék-
gyûjtõ edényben helyezhetõ el, a vegyes hulladékra
vonatkozó szabályok szerint.
Az edényzet mellé kihelyezett zöldhulladékot többlethul-
ladékként kezeljük és térítés ellenében szállítjuk el. A
térítés mértéke megegyezik a többlethulladék elszállítására
vonatkozó díjjal.

4., Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1-tõl a háztartási
hulladék elkülönített gyûjtése, vagyis a szelektív gyûjtés
kötelezõ. Egyetlen mozdulaton múlik, hogy ház-
tartásában többségében költséges szemetet termel, vagy
újrahasznosítható hulladékot, ami értékes alapanyag. 
A szelektíven gyûjtött hulladék átvétele továbbra is ingye-
nesen történik. A sárgazsákos szelektív hulladék gyûjtése
révén lehetõvé válik a vegyes hulladék mennyiségének
csökkentése, ezáltal a többlethulladék keletkezésének 
elkerülése. Ennek érdekében kérjük a szelektív gyûjtést meg-
valósítani, ezzel az elvárható állampolgári kötelezettséget
teljesíteni.  
Kérjük, hogy a sárgazsákot kizárólag tiszta csomagolási
hulladék elhelyezésére használja.  Üveg, egyéb zöld hul-
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ladék, falevél elhelyezése tilos. 
Kérjük, a közterületi szelektív gyûjtõszigeteken elhelyezett
tartályokba, ill. tároló edényzetekbe kizárólag a rajta feltün-
tetett anyagfajtákat helyezzék el.
Kommunális és egyéb (pl.: építési és bontási törmelék, bútor,
lom stb.) hulladék, élõ állat elhelyezése büntetendõ cselek-
ménynek minõsül. 
Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás
fejlesztéséhez, a hulladéklerakás és szállítás okozta
környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzete
környezetminõségének javításához.

A hulladékszállítással kapcsolatos 
bejelentések, észrevételek:

Ingyenesen hívható zöld számunk:
06/80/822-228

Központi elérhetõségünk: 62/777-222
Ügyfélszolgálati Iroda: 

6720 Szeged, Stefánia 6.
e-mail: szkht@szkht.hu
„Együtt többet tehetünk!”
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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 
Sürgõsségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentõállomás épületében. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben hívhatnak: 104
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
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor szerda 10-12. Tel.: 586-
575. polgarmester@csengele.hu Jegyzõ Dr. Tóth Tibor szer-
da 9-12 Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Magony Rita Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
TITKÁRSÁG ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.
CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Polgármesteri Hivatal

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és

egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél többféle
megoldás lehetséges.

Kiss Nándor Mezõgazdasági Boltja megkezdte az

OORRGGAALLCCOO  BBIIOO  CCLLEEAANNEERR

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERR  CCSSAALLÁÁDD

forgalmazását. Ez az új típusú termékcsalád

egyaránt kitûnõen alkalmas ipari és

háztartási célokra is. Az Orgalco termékek

nem tartalmaznak foszfátokat, formaldehideket

és ezáltal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..

A Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona
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hírek
Csengelei

KEDVES OLVASÓ!
AZ APRÓHIRDETÉSEK A KÖVETKEZÕ

SZÁMTÓL ÚJRA OLVASHATÓK LESZNEK!
Törköly Ágnes


