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Bajnok lett a focicsapat

A Focilcrónika a 200. oldalon kezdődik!
(fotó: Nacsa Jánosné)
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OA falugazdúsz rovata

Fontos informácíók
2003. június 1-től a területalapú támogatás igényléséhez nem

kell bemutatni vetőmag és P, K műtrágyaszámlát. A többi feltétel
v áltozatlan. B ead ási határidő : 2 0 0 3 . j únius 3 0.

Az aszálykttrhoz b ec sato landó okmányok :

- regisztráció s igazolás,
- adókártya, adószám,
- ftildhas ználatt lap szemle,
- területs zemle egyeztetés után.

Azok a termelők, akiknek 145-200 kg közötti nagysúlyu
sertésük van) jelentkezzenek a falugazdásznáI. Selejt kocát és

kissúlyu sertést nem írok fel.
Rácz Sándor

Találkozás Jézussal
Eletünk folytonos találkozás, új helyzetekkel, tárgyakkal,

emberekkel v aló ismerkedés. Ezek között vannak fontosak és ke-
vésbé jelentősek. A legmeghatározőbb találkozás míndig Isten és

ember között jön létre.
Isten öröktől fogva talá|kozni akar velünk, önmagát szeretné

ajándékozni nekünk. Ezért teremtette az A§za a világot, s benne az
embereket; ezért nem hagyott minket magunkra Jézas, hanem kö-
zöttünk maradt mindennapi táplálékunkban, a kenyérben, hogy az
O ltári sz ents é gb en mindi g taláIkozhas sunk V e 1 e.

Találkozásainkat akkor tudjuk igazán értékelni, ha felké-
szülünk rájuk.
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(fotó: Nacsa Jánosné)

Ha például találkozunk az vtcéln egy zenésszel, akinok a nevét
talán már hallottuk, de soha nem hallgattttk a mlzsikáját, akkor a
találkozás nem hagy mély nyomot bennünk. De ha olyan zenésszel
futunk össze, akinek a muzsikájíLt, nagyon szeretjük és gyakran
h al 1 gatj uk, akkor találko zásunk é lm énye é l etre sz ó 1ó an m e gm arad.

Azért kell jól felkészülnie, azaz hittanra és szentmisére járnia
annak, aki elsőáldoző akar lenni vagy bármelyik szentség (pl. ke-
resztség, bérmálás, házasságkötés) kiszolgáltatását kéri, hogy az
Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal való ta|áIkozás életre szóló
maradjon számáta. Csak így lehet értelmes és gyümölcsöző ez a
kapcsolat.

Az tdén 15 gyermek készült fel a "nagy taláIkozásra". Június
elsején, az ünnepélyes szentmisén a következő gyermekek járultak
első szentáldozásul<hoz: Csáki Lajos, Csókási Tímea, Csúri Sza-
bolcs, Farkas Péter, Hegedűs Hajnalka, Hell Rudolf, Kurucz Kata-
lin, Muhel Kata, Papp lldikó, Patai Éva, Szarka K. Sándor, Szúcs
Richárd, Tóth-A. Kitti, Tóth-A. Tibor, Yágő Emese.

Reméljük, életre szőIó kapcsolatok születtek.
Katona Attila
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Hetedikesek sikerei
A Csizmazía György A|apítvány a névadő haláIának évfor-

dulójára országos páIyétzatot ítt ki. Ezen általános- és középis-
kolások indulhattak.

Csengeléről két pályamunkát küldtek be. Az egyiket Tóth
Anita írta "Kedvenc kirándulóhelyem" címmel, míg a másikb an a
Tóth-Andor Bea - Hell Tímea páros fejtette ki gondolatatt a "Mit
jelent szítmomra a madárvédelem?" témában.

Az eredményhirdetésre május hónap végén került sor a sze-
gedi Móra Ferenc Múzeumban. Mindkét csengelei pályamunkát
dijazták. Tóth Anita két különdtlat is átvehetett, melyekből az egylk
Csizmazía György özvegyének elismerése volt (ezt csak ketten
kapták meg a 110 induló közül). Bea és Tímea írásában sok saját
készítésű madárrajzot is elhelyezett, megszerezve ezzel a legesz-
tétikusabb pályázat különdíját. Plusz elismerést jelenthetett szá-
mukra, hogy a kitüntető oklevelekre az ő madárrajzuk került fel.

A hetedik osztályos lányok konzulense Nagy-Czirók
Gyöngyvértanárnő volt. A kis csapat szép sikerével tovább öregbí-
tette a csengelei iskola hírnevét.

M.M.

Kíeg észítések és helyesbítések a
telefo n sz ám-j e gy zékhez

Forgó Jenő Május 1. u. 35.
(Benzinkút)

Forgó Jenőné Május 1. u. 35.
Rényi Lász|ő Felszabadulás u. 17 .

Szabó Attila Béke u. 3.

Szabó Zoltán Béke u. 3.

Túri Sándorné Béke u. 3.

286 004,06-3016 373 5I3
06-3016 373 5I4
06-7013 373 5I3
06-7012 605 304
06-3014 201 037
06-3015 592 209
06,.3012 8 12 905
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Gsengelei Falunapok
Kilencedik alkalommal került megrendezésre településünk
programsorozata. A rendezvény az ófiási kánikula ellenére ís szép

szdmú közönséget vonzott. A bujor testvérközség, Ering
delegációja is vendégünk volt a polgármesterük vezetésével. A
központba érkező vendégeket ffi. Kormdnyos Súndor és felesége
jóvolttíból hatalmas betűkkel írt felirut fogadta. Szombat reggel
egy hőlégballon repült keresztül a falunk felett. Mint kiderült,
Tóth Tibor vútlatkozó invitálta Csengelére, A íejcsarnok mellől
indult és Majsa irányába tdvozott. Gyakorlatilag ezzel meg l's

kezdődött a húrom nupos ünnep.

Fúvószenekari és mazsore tt találkozó

A IX. Csengelei Falunapok keretében ismét szerveztünk
zenekai és mazsorett taláIkozőí. Rangos osapatokat sikerült
megnyernünk a részvételre: a Mindszenti Alapfokú Művészeti
Iskola Fúvószenekatát, a hódmezővásárhelyi Rubin Mazso-
rettcsoportot, valamint az ErdélybőI érkezett Korondi Ifiúsági
Fúvószenekart.

Nagy izgalom és készülődés előne meg az eseményt. Már
pénteken a zenekaros szülők - Kovács Lászlő,Rácz András, Vörös
József _, gyermekek és mazsorettek segítségér,,el elkezdődött a

szinpadállítás, mosogatás, tedtés, stb., hogy szombatra minden a

legnagyobb rendben várja az érkező csapatokat. Öltozési lehe-

tőséget - Heim Géza igazgatő úr engedélyével , az általános

i skolában tudtunk bizto sítan i a r ésdvevőknek.
szombat délelőtt 10 órakor indult a menet a szokásos

útvonalon végig Csengelén. A menetzene hangjura az utcákra tó_

dult a lakosság apraja-nagyJa, akik elhaladásunkkor hangos tapssal
kísérték a zenét.
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A min d s z enti m az s or et t e k z ós z l ókkal v on.ult ak fel

Szeretnénk megköszönni Kuklis Andrásnak és családjának,
valamint segítőinek, hogy friss pogácsával és üdítővel kíná|ták a
naw fonóságban megs zomj azott fi atalokat !

Visszaérve a Faluház előtti színpadhoz) a felsorakozott zene-
karok közösen eljátszották a Fehérvári-indulót, majd Sánta Ferenc
polgármester úr köszöntő szavait hallgattuk.

Ebéd előtt szabad program volt a részlvevő csoportoknak,
akik a társrendezvényen nézelődtek, illetve hallgatták a színpadi
műsort.

Délután 14 órakor kezdődött a zenekarok és mazsorettek
előadása, melyet a rekkenő hőségben először csak kevesen, de
ahogy letelt az otthoni ebéd utáni pihenő mindenkinek, egyre
többen és többen jottek el megnézni a színes, sokrétű műsorokat. A
fiatalok bebizonyították, hogy a fegyelmezett és rendszeres mun-
kával a vezető tanárok utmutatásaival csodákra lehetrrek képesek. A
hazai csapatok a tradicionális fiivószene mellett népszerű könnyű-
zenei műveket is játszottak a közönség nagy örömére . Az erdélyi
zenekar lelkesedése rendkívüli volt, ők magyaros művekkel lepték
meg a csengelei közönséget.
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Befejezésül a nagykőrösi mazsorettek meglepetésszámát
tapsolták végig a nézők A kánkán mindig, mindenhol nagy sikert
arat, de ezek a lányok szépek voltak, a munkájuk és a koreográfia is
nagyon jól elkészített volt. Ezűton is gratulálunk nekik!

A rendezvény végén Sánta Ferenc polgármester adta át a

kerámiák at, virágokat és emléklapokat a csoportvezetőknek.
Reméljük, hogy egyre színvonalasabb csoportokat tudunk

meghívni a Falunapokra, és szeretnénk ha a településnek még
sokáig szüksége lenne ehhez hasonló programokra!

c zirokné krizs án zslzsanrta

Művészeti kiállítások

Lassan hagyománnyá válik, hogy a kisteleki fotográfus, Na-
csa Jánosné kétévente bemutatja alkotásait falunkban. Eleinte ter-
mészetfotóival bűvölte el közönségét, majd két éve már festmé-
nyeket is kiállított fenyképei mellé.

Az idén "c sak" f estményeket é s rujzokat hozott rnagával. A
kölcsönkért paravémokon esztétikusan lehetett bemutatni kollek-
cióját. Nacsáné - vagy ahogy az alkotásait szígnálja: Kovács Mária
- avizek festője, szinte minden művén megjelenik ez a motívum. A
bemutatott képek nagy tésze tájakat ábránolt: Mártély I-[-[I.,
Erdélyi táú, }i4lártély ősszel, Hajnal, Yízparti fúz, Csónakok stb. Az
alkotó azonban még most is keresi helyét, próbálkozik más
témákkal is (Színvaráns, Papagájvírág, Szomjúság), sőt kiállított
egy gyerekportrét is (Viki).

A tárlatot dr. Bereczky Lőránd, o Magyar Nemzeti Galéria
főigazgatója nyitotta meg. Beszédében rámutatott, hogy a művész
jó úton halad, és különösen tájképeiről beszélt elismerőett.

Sánta Ferenc polgármester egy csokor virággal köszönte meg
Nacsánénak, hogy tárlatát elhozta falunkba.

A több helyszínen egyszerre folyó műsorok itt mutatták meg
hátultitőjüket : a kiállítás megnyitőja alatt már szőIt az üíőegyüttes



188 -

Dr. Bereczky Lóránd megnyitó beszédét tartja

műsora, még az épületben is elnyomva a beszédet. Szerencsére
Bereczky úr volt annyira intelligens, hogy nem távozott a kínos
esemény miatt.

A művé szeti iskola növendékei szabadtéri tárlatot rendeáek,
a Faluház ablal<rácsaira akasztották ki ralzaikat és festményeiket. A
Lantosné Horváth Irén irányításával készült művek szerint fejlőd-
nek a leendő művészek.

Molnár Mihály

127 motoros tatálkozott

Immár negyedik alkalommal volt Csengelén a motorosok
seregszemléje a falusiak nagy örömére.

11 őra után néhány perccel Sánta Ferenc polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlt motorosokat és a szép szétmban összejött
látogatőkat.

A megnyitó után következett Borsay Szabolcs Guiness-
rekorder streetfighter bemutatója. Az ango| sző motoros kaszkadőr
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mutatványokat takart. A barátnőjével különfele figurákat, helyze-
teket mutattak be. Volt, amikor egyedül áIIt ajárművön, volt, hogy
a barátnőjét ültette az első kerekek fölé, majd hattal vezette

lárművét. A félórás bemutatóra szinte kiürült a falu, mindenki látni

akarta a nem mindennapi eseményt. A borsos áru bemutatót Kiss
Nándor hozta össze. Ötietét anyagI\ag tánrogatták: Árvai Kálmán,

Bencsik Zo\tán, Csáki István, Dénes Balízs, Gyovai József, Kelő-
patak Kft., ifi. Kormányos Sándor, Laczkő Zsolt, Longa István,

MEBO Csengele Kft, Nagy Gábor, Szé11 János, Tóth Csaba, Vastag

Zoltán, Vetter Kft., Vígh Attila.
A profik után jött az amatőrök bemutatkozása. Egyikük a

motor ülésére felállva telefonált. Kitűnt jó egyensulyérzékével.

Kissé megkésve, két órakorkerült sor a z ebédre. A pörkölt

nagyon finom volt, rém gyorsan felfaltuk.
Kis lazítás után jött az ügyességi verseny ifi. Kormányos Sán-

dor ötletei alapján. Ebben volt szlalomozás, két pallÓ között elha-

ladás, kislabda dobás, csokis sütemény bekapás. Mindezt persze

időre. Szép számú (21) jelentkező jott össze. a ftaíalabb korosz-

tálytól kezdr-e az idősebbekig.

Sok érdeklődot vonzott a szépségdíjas BMW-motorkerékpár
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Az igyességi verseny eredményei:
Női kate gőriáhan:
1. Gyovai Józsefné (29.69 mp)
2.Barartyi lldikó (33.97 mp)

Gyermek kategória:
L Baláns Daniel (48.5 1 mp)
2. Kormányos Adrián (2 perc 25 mp)

Felnótt férfiak:
1. Losonczi János (23.28 mp)
Z.Balázs Tibor (25.42 mp)
3. Olajos Csaba (25.61 mp)

Továbbá díjat kapott a legszebb motor is. Ezt Dinnyés Gyula
(KiskunféIegyhíua) átépített 1500-as Suzuki Intruderje nyerte el.

Az egyik o\dalára egy Pegazul, a másikra egy iridiánok által kör-
beült tábortűz volt festve. A legszebb veterán jármű Szanka Péter
(Balástya) II. vllágháborús oldalkocsis BMW-je volt, melyre a

történelmi hűség kedvéért még egy goly őszőrőt is felszerelt. Igen
sok nézője akadt. A buli kedvéért még a legszexisebb motoros is
díjat kapott. Egy tök jő fazon Benedek Róbert (Kígyós) érdemelte
ki. A legszebb motoros díját, egy virágcsokrot Baranyi lldikó
vehette át. Legaktív abb néző Árvai Márk lett. A nonstop-motor-
szerelő díját Sági Róbert nyerte el, ő még aznap is a járművét
javitgatta.

A találkoző fináIéja a szokásos felvonulás volt. A nagy
hőségre való tekintettel most a benzinkúttól a Vetter Kft.-ig haladt
a menet, szép hosszú fiistfelhőt eregetve.

Visszaérkezés után "Bütyi" tartott e gy f ergeteges g ocart b e-

mutatót, amég kitartó nézők legnagyobb örömére.

Sötétedés után zenebona fogadta a talőlkoző helyszínére
visszatérőket. Közel 2}}-anjöttek el az éjfelig t'artő bulira.

Gyovai József
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Pünkösdi szentmíse és megemlékezés

A csengelei falunapok szerves része volt a pünkösd napján
bemutatott szentmise, ahol megielent az önkormányzat képviselő-
testülete, valamint a német testvérfalu, Ering küldöttsége is. Az
ünnepi szentmis ét Laczkó Ferenc plébános , pápaí prelátus mutatta

be, és Csengele lakosságáért valamint a hősi halottakért ajánlotta

fel.
Szentbes zédében kiemelte, hogy a Szentlélek, amely egyko-

ron eltöltotte az apostolokat, ma is jelen van és hatékonyan mű-

ködik közöttünk. Egy közösség élete addig halad helyes írímyba,
amíg hallgat Isten Lelkére. Laczkő Ferenc atya elismerően szÓlt a

falu vezetőségéről, amiért fontosnak tartotta, hogy az innepség-
sorozaton Istennek is hálát adjunk.

A szentmise után koszoruzás következett a hősök emlék-
művénél. A himnusz eléneklése után Sánta Ferenc polgármester úr
beszéde következett, melyben megeml ékezett a két viiágháboru
halottairól.

Az emlékműnél elhelyeáék virágaikat az önkotmányzat, az

egyház, az iskola, a német vendégek és a lakosság képviselői, majd
a Szőzat meghall gatásával ért véget a megemlékezés.

Katona Attila

Napkúrás torta-tűra

Vasárnap a főzőversennyel egyidőben zqlott az ügyességi
megmérettetés. Öt csapat immár hetedik alkalomma| kúzdött meg
egymással és a hőséggel. A nap kíméletlerrül bombána sugaraival a

résávevőket, akik igencsak úgy éreúék magukat, mint a

bográcsban fovő hús. Talán ennek tudható be, hogy a korábbial<hoz
képest kevés néző szemlélte az eseményeket.

Első feladatként minden csapatból ketten autókkal elvihar-
zottak. Eközben a többiek időre lufikat fujtak fel, későbbi felhasz-
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A Pöcs-ösök kötélhuzásban is jól szerepeltek

nálás céljábÓl. Némelyik léggömb Úgy döntött, nem versenyez,

inkább kipukkadt.
Következett a WC-papír nem rendeltetésszeni használata.

Ketten székre á|Itak, egy társuk körbetekerészte őket, A munri-

fikálást is megadott időn belül kellett elvégezni. Az egvik félmúmia
páros lehuppant talapzatátőI, ezért csapatuk utolsó lett.

Közben a kiküldetésben lévők befutottak 1- 1 r,ödör vízzel,
kítrtyáv al, fl akonnal felszerelkezve.

A háromfordulós váltóversenyen nagy pofi kavartak fel és

nyeldestekaz élő talicskák és tologatóik. Ekkor új megbtzatással 2-

2 ember száguldott el a terepről.
Pihentetésként egy valaki mutogatott. Ha az ellenfelek

taláIták ki a feladványt, luíidurrantással jelezték, s jó váIasz esetén

pontot raboltak a mutogatós csapattól.
Az ü küzdelemhez. a korábban hozott eszközöket vetették

be. Egy-egy j átékos félrevonult kártyavátat építeni. Egy a zsámo-
lyon álldogált az idítős üveggel. Két társa közül az egylk a hátán
cipelte a másikat, akinek 2 pohétr vizet keliett beleönteni az üvegbe.

Három páros után megmérték a folyadékot.
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Folyamatosan érkeztek vissza a külső feladatot végrehajtók
vőlegény-menyasszony jelmezben. A talpig ftiggönyös aráknak
sminkkollekciót is kellett hozniuk. Két önkéntes közül az egytk
pingálhatta társát.

Amíg folyt a kenceíicélés, addig a többiek sem henyéltek.
Egyiküknek bekötözött szemmel ki kellett taláIni, hogy az
ellenfelek közül kinek akezét tapogatla.

Ismét mutogatós játékkal mozgatták meg a farfiétziájukat a
résávevők, majd daLra kellett fakadniuk. A vállalkoző szelleműek
részletet énekeltek a "Nem csak a 20 éveseké a világ" kezdetű
slágerből, amelyet dr. Torontáli Renáta szintetizátoron kísért.

A mini táncdalfe szÍrivá| után a maradék erőt is kiszipolyozó
kötélhúzással zétrult a vetélkedő.

Az elért helyezések a következők:
1. Polgárőrök 70 pont
2. Csipet csapat (Tisóczki Ferenc csoportja) 65 pont

3. Patdciusok klubja (Önkorm ínyzat) 55 pont
4. Iskolakerülők (Iskola) 48 pont
5. Farmotoros giliszták 48 pont.

A dobogó legfelső fokára jutott Pöcs-ösök a kiharcolt tortát -

a hagyományokat követve - megosztották az összes küzdővel.
kontesz Józsefrré

Főzőverseny mindenféle fötdi jóvat

Míg atorta-tirások a saját levükben főttek.. aFaluhá,z melletti
állványon a bográcsokban pörköltek rotyogtak. Az első alkalommal
megrendezett szakácsversenyre 6 csapat nevezett be.

A Pöcs-ösök képviseletében Szabó Zsoltné és Sandor József-
né gyártotta futó szalagon a palacsintákat. A nagyérdemű közönség
lekvaros, túrós, mogyorókrémes és kakaós édességeket fogyasztha-
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tott. A cukorbetegségre hivatkozók sem bújlrattak ki a kóstoló alól,
mert diétás lekvár is volt. A darabszámot nem tudták nyilvántartani.
A becslések szerint 150-200 fogyott e1.

A hagyományos magyar ételek sem maradtak el. Törköly Fe-
renc és Törköly Péter pacalból, a Tóth Zoltán-Kontesz László-Tóth
János trió birkából és Vörös Tibor marhából főzött pörköltet.

Árvai Kálmánné a Vetter Kft. támogatásávalkülönféle spárga
étkeket készitett A saláta, ak<rémleves és a rakott spárga közül a
cikk szerzőjének a leves nyerte el legjobban a tetszését, bár a többi
is íinomra sikeredett.

A Hunyadi Ilona-Sági Józsefné páros a nehéz és a könnyű
ételek közötti átmenetet jelentő ragut készített. Nem csoda, hogy
bográcsuk gyorsan ki is ürült.

A három fős zsűri 1 óra tájban végigkóstolta az ételköl-
teményeket. Mint indoklásukban elmondták, nagy gondban voitak,
hiszen mindenki mást sütött, főzött. Így bölc sen azösszes szakácsot
első helyezettnek nyilvánították. A vers enyzők az oklevél mellé
egy-egy üveg bort is kaptak.

A kitűnő hangulatú vetélkedő végén mindenki jóllakottan
mehetett haza.

Molnár Mihály

Lovaskocsís felvonulás sok-sok tankolóval

Vasárnap délután fekete felhők riogatták a csengeleieket.
Bármelyik pillanatban várhatő volt egy kiadós zuhancs. A lovas-
kocsisokon azonban megkönyörültek az égiek, és a kánikulában jól
tűző nap rövid ideig való eltűnése.

Idősebb Lengyel János az idei felvonulásra is sok lovast
hívott össze, szebbnél szebb kocsikkal. Azonbanhiába volt most is
rengeteg állati vontatásv jármű, sokan lemaradtak róla és csak azút
szélétől integethettek a mulatozóknak.

A menet első meg áIIőja az Öregmalom vendéglőrréi volt. Kiss
Ferenc és családja már italokkal megpakolt nagy tálcákkalvárta a



- 195 -

vendégeket. A közben újra kisütő nap nrelegében mindenkinek jól
esett az egy-egy pohár ital.

A jó hosszú kocsisor ktszolgálása trtán a felvonulók a szokott
úton haladtak tovabb. A, Árpád utca és Pántlika út után íjra a
Felszabadulás utca következett. Az idei évben csókási Jenő bácsi
ha\áIamiatt aházánál már nem volt megáIlő. Ó tobb éven keresztül
becsülettel vendégül látta a lovasokat. Remélhetóleg sokáig emlé-
kezni fognak rá!

A menet a Lehel és Május 1. utcákon haladt tovább. Az újabb
"itatóhely" a Korona söröző s,olí, Vígh Attila családja itt is italokkal
teli táIcáI<kal fogadta a vándorokat. Az évek során a négylábú
jószágok már úgy megszokhatták ezt az utat, hogy talán már
maguktól odatalálnának. A csapat itt egy fordulót tett és követ-
kezett az Arany János utca.

Itt a tápboltos Baranyi József rokonsága kinálgatta a felvo-
nulókat. A hosszű utazásban meg éhezett vendégeknek az ttal mellé
jutott sós sütemény, amire még jobban lehetett inni. Fogyott is
szépen a sör, bor és ridítő,

§/
.} ;}?

"Tankolás" az Óregmalom vendéglő előtt
(fotók: Molnár Mihály)
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A benzinkúthoz ritka "tankolók" érkeztek. Most nem a jár-
művet, hanem az utasokat kellett feltankolni. A sok lovaskocsi be
sem fert a telepre , nagy része az uton várta aházígazdát. Forgó Jenő
családjában még az unokák is az italt hcrdták. és a tűző napon
ücsörgők szinte az egész italkészletet eifb gyasztották. Egyesek az
út közepénhozzá is fogtak nőtíuní. Ez volt az utolsó megálló, ezért
itt hosszasan parkoltak a járművek.

Enltán már csak a szokott tiszteletkör következett a faluban.
Az izzadságban furdő embereknek jól esett a kis szellő. A lovas-
kocsik végül a Faluházhoz tértek vissza, de még órákig lehetett a

faluban utasokat szállritő fogatokat látn|
Az önkormínyzat oklevéllel és egy-egy üveg itallal köszönte

meg a lovasok részvételét.
A mulatozás a főtéren még sokáig tartott, de az emberek nagy

része igyekezetthaza átöltözni az esti utcabálhoz.
}1olnár Mihály

[.Itcabál reggelig

Este 8 őrétra volt hirdetve a szabadtéri táncmulatság, azonban
a zenészek megvárták a sötétedést és csak akkor kezdtek el mu-
zsikálni az ővoda mellett felállított szinpadon, Ekkorra kezdett el
csökkenni a kánikula és abátrabbak elkezdhették a csárdást.

Kedves színfolt volt, amikor az eingi polgármester lépett a
színpadra és magyarul szólt a közönséghez. Ahhoz képest, hogy
először jár hazánkban, elég jól lehetett érteni monciandőiat. El-
mondta, hogy a honfit ársu jőI érezték magukat községünkben és

reméli, hogy jövőre amagyarok is ellátogatnak Bajorországba.
A Csáki zenekar most is kitett magáért, és reggelighuzták a

talpalávalót. Csak az áramszünet é s szusszanások idejére haglák
abba műsorukat.

EireU<or a szokásos tombola áwerezés következett. Kun-
Szabő Tibor rutinosan vezette eztle, majd a sorsolás következett. A
fődíjat - egy kivehető tartályos olajsütőt - a Vetter Kft. ajánlotta fel.
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A szerencsés Gyovai Tiborné (Beregi Zsuzsa) lett, akinek Sebők
Imre adta át nyereményét. Nyilván a Beregi család jó viszonyban
lehet az égiel<kel, hiszen Gyovainé anyukája is volt már fodíjas.

A tombolát témogatta: Baranyi József, Erdély Ferenc, Forgó
Jenő, ifi. Kormányos Sándor, Kuklis András, Mészáros Ferenc,
Nemere István és Nemere Ilona, Rényiné dr. Torontáli Renáta.
Kö szönj ük felaj ánlás aikat !

Molnár Mihály

Falunapi kispályás labdarúgó torna

Harmadik alkalommal került megrendezésre a focitorna,
amelyen minden évben növekszik a csapatok száma. Ebben az
évben már 6 csapat nevezett és a felh őszakadás sem szegte kedvét,
hogy részt vegyen a játékban.

A helyezések a következők:
I. Pusztaszer
tr. Nikosia-Cirmos
m. MEBO Kft.
IV. Győaes
V. Green-Monsters (Kiskunmaj sa)
VI. Polgárőrség
(A külön nem jelzett csapatok csengeleiek)
A torna legjobb kapusa Szeri Attila (Pusztaszer), legjobb

játékosa Haraszti Roland (Győztes) és a gólkiráIya Kormos Attila
(Pusztaszer).

Kun-Szabó Tibor

Mindenekelőtt megköszönöm a lakosságnak, hogy a pünkösdi
ünnepekre "rendbe rakták" községünket - gondolok a ftinyírásokra,
előkertekre, stb.

Potgármesterí összegzés
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Köszönetemet szeretném kifejezni rninden fellépőnek, felvo-
nulónak, akik színesebbé tették ünnepünket, s szemet, lelket gyö-
nyörködtető látványban részesítettek bennünket a zenekat, a tánco-
sok, a citerások. Köszönjük nekik és persze Czirok Zoliél<nak Ré-
nyi Laci is büszkén állhat a citerások és népdalosok elé, kitettek
magukért.

A motorosok taláIkozőjának megszervezését Gyovai József
és Tóth Tibor vállalta magára, és természetesen segítettek nekik a
klub tagai is. Találkozójuk csúcspontja Borsay Szabolcs bemu-
tatőja volt, amit Kiss Nándor vállalkoző szervezett meg és anya-
gtlag támogatott. Köszönj ük Nándi !

Megköszönöm a gyerekek nevében is Tóth Tibor vállal-
kozónak a hőlégballon megszervezését és szponzoráIását.

A lovaskocsis felvonulás megs zewezését, támogatását Len-
gyel Jani bácsihozzáállása, szervezése tette lehetővé.

Az egész rcndezvénysorozatunk rendfenntartását, a közele_
kedési rend biztosítását a helyi polgárőreink biáosították. Úgy
tap asztaltam, ho gy magas s zínvonalon helytál lt ak. Kö szönj ük !

A német vendégeinknek, a meghívottaknak tetszett az egész
rendezvény, tetszett a falunk rendezettsége. Az eringiek vendég-
|átását szeretném megköszönni mindazon családoknak, akik ebből
részt vállaltak.

Utoljára említem, de nem utolsósorban a közhasznú mun-
kások fegyelmezett munkáját, ugyanis ők az innepek ideje alatt
végezték a feladatukat. Lehet, hogy nagyon sok a köszönöm
kifejezés a fentiekben, de ezt a háIát másképpen neln lehet
kifejezni. Nem törekedtem a teljes felsorolásra, így most összes-
ségében szeretném megköszönni mindazoknak, akik a rcndez-
vénysorozatunkban vagy szervezőként, vagy ebédfőzőként, vagy
nézőkért" r észt vettek !

Összességében űgy itélem meg a IX. Csengelei Falunapok
rendezvényünket, hogy elérte célját, jőL éreztük magunkat.

sánta Ferenc
pclgármester
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Erdélyi vendégeink
voltak

A pünkösd kétszeres ízgalommal telt a csengelei ftrvós-
zenekar és mazsorettcsoport tagai számára. Pérrteken délután
érkezett Szegedre a Korondi Ifiúsági Fúvószenekar Erdélyből.
Pogácsával, gyümölccsel és üdítővel kínáltuk őket érkezéskor, majd
a kisteleki Rózsaliget kollégiumban száIlásoltuk el őket.

Szombaton a Csengelei falunapok rendezvényein vettek részt,
majd a családi kapcsolatokat is próbáltuk ápolni. A múlt nyáron
Erdélyben, Korondon vendégeskedtünk, családoknál laktunk, iey
már voltak ismeretségek, barátságok, A műsor végeúével a fuvós-
zenekarosainkhoz mentek vendégeink, aho1 vacsorával, kis aján-
dékokkal várták a csengelei szülők őket. Este kilenctől tizenegyíg a
templom melletti téren zenével, tánccal múlatták az ídőt, és egy-
mással ismerkedtek a fiatalok.

Itt szeretném megköszönni munkájukat, fáradozásukat azok-
nak a snilőknek és családoknak, akik vendégül látták a koron-
diakat.

Vasárnap a reggeli után az Opusztaszei Ennlékparkba vittük
vendégeinket - az egyetlen kívánságuk volt a programokat illetően -

a F eszty-körképet szerették volna látni. A parkban töltött délelőtt
után a kisteleki Colt étteremben ebédeltek, majd átkísértük őket
Szentesre, ahol a vasárnap délutánt és estét töltötték. Hétfő reggel
indultak haza.

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola meghívására töltöt-
ték ezt a pár napot itt a korondi zenészek Nagyon jőI &ezték ma-
gukat, rendkívül hálásak voltak az ítt töltött napokért. Reméljük,
hogy ez a szép kapcsolat tovább follatóclhat és talőIkozhatunk még
egymással!

czírok zoltán
zenekarv ezető
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Polgármesterí a következő
számban

A falunapokon Csengelén járrt az eingi delegációval Josef Neun
polgármester is. Ebből az alkalomból a Csengelei Krónika
hosszabb interjút készitett vele, melyet anyagtorlódás miatt a júliusi
első kiadásban fogunk közölni.

A Szerk.

o Foci krónika

Bajnok a Csengele
Bajnoki meccsek:

2003. május 31. Csengele - IKV-Alsóváros (Szeged) 3:0 (1:0)
Csengele: Kopschitz, Dancsok, Sándor, Túri, Pálfi, Kis, Heim,
Y átszegi,Haraszti R., Zsembeú (Haraszti Zs. 60.'), Wenner.
Csengelei góllövők: Heim, Kis, Harasúi Zs.
ÚioUU magabiztos lépés a cét felé.

2003. június 8. Csengele - Forráskút 2:1 (1:0)
Csengele: Kopschitz, Szabó (Haraszti Zs. 70.'), Sáttdor. Túri, Heim,
Yárszegi, Pálfi, Góra, Haraszti R.(Kis 60.'), Wenner (Zsemberi
80.'), Kubát (Mészáros 80.').

Csengelei gőlszerzők: Heim, Góra.
Célbaértünk, bajnok a csapat! Köszönjük mindenkinek a szurkolást
és a külanbóző segítségeket, szponzorálásokat. ] 2 év után sikertilt
újra elérni a kitűzött célt.

Kun-Szabó Tibor

interjú
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Nyári tűzvédelm i szabáIyok

Tűzgyújtási tílalom

A Földművelésügyi és Vidékfejlesáési Minisztérium a
nízesetek megelőzése érdekében az ország teljes területén lévő
erdőkben és az erdőterületek határátől számitott 200 méteren belüli
tenileten - a kijelöIt tűzrakó helyen is -, valamint a közűt- és vasút
menti fásításokban mindennemű tűzgyi$tás, beleértve a parlag és
gazégetést is, 2003. áprilisától átmeneti időre megtiltotta.

A közuton és vasúton utazők ne dobjanak ki égő cigaretta-
csikket és dohányneműt a jármúvek ablakán, mefi akiszáradt árok-
parton, vasúti töltések mellett keletkező tizek sok esetben erdő és
me ző gazdas ág i terül eteket i s ve s zé ly e ztetnek.

Az erdőkben kirándulók, valamint a mezőgazdasági területen
dolgozók az égő dohányneműt gondosan oltsák el!

A levegő védelme

Hulladék nyílt téri, illetőleg hátúaftási trizelőb ercndezésben
történő égetése tilos. A hánartásban, kis mennyiségben keletkező
papírhulladék hánartási tüzelőb erendezésben történő égetése külön
engedély nélkül végezhető.

Közút, vasút, töltés, árok bevágás mentén a középvonaltól
számított 100 méteren belül bármilyen növényzet égetése tilos.
Lábon áIlő növényzet, tarlő, illetve növénytermesztéssel össze-
fliggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve ha a jogszabály
másként rendelkezík. Engedély nélküli nyílt téri égésnek minősül,
ha a hulladék - elemi kár kivételével - bármilyen más okból eredően
kigyullad.
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Aratás

Akalászos termény betakarítását lehetőleg aközűt, illetőleg a
vasútvonal mentén kell először elvégezni. A learatott kalászos
terményt, szalmát a vasútvonal szélső vágányátőL és a vasút-
állomástól legalabb 100 méter, a közűttől legalább 25 méter távol-
ságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a
kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas
takarmányt pedig ktszáradáskor azonnal el kell szállitani. A vasút
és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles
v édőszántást ke 1 1 alkalmazni.

A gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és
munkagépek vezető fiilkéiben sem szabad. Az arutás idejére a
gabonatáblátőI legalább 15 métene éghető anyagtőI és növényzettő|
mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni . Itt a dohánynemű gyűjté-
séhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizettartalmazó edényt
kell elhelyezni.

Szérű, rostnövénytárotó és kazal

A mezőn (hatátrban) összerakott kazal, valamint a szérú és
rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a
környező építményektől a következő tűúávolságokat kell betartani:

- A és B tűzveszélyességi osúályba tartoző építménytől
legalihb 200 m&ert;

- C-E tűzveszélyességi osúá|yba tartoző építményektől lega-
lább 100 métert;

- vasúti vágányoktól és a vasútállomástól legalább 100
métert;

- közúttól, erdőtől, lábon álló gabonátőI legalább 25 müert;
- nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől legalább 25

métert.

(A téma iránt bővebben érdeklődők az Orszógos Tűzvédelmi
Szabályzatban találnak részletes eligazítást)
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Hirdetések
A legújabb technika - ELEKTROMOS KERBKPAR!
Hálőzatról tölthető. Egy töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 1 km
üzemköltsége 0,5 Ft. Árusítás és garanciális szerviz a csengelei
benzinkútnál. Ára: 138.500 Ft. Július közepétől kapható!

Ezüst színű, ]996-os éujáratu ].6-os dízel Vollcswagen Golf 2004.
júniusáig érvényes műszakival eladó. Irányár: 400.000 Ft. Erdek-
lődni lehet; Árvai Kátmán, Csengele, Vadgerlés u. ]7. dOO-ZOtg
]94 302

Eladó a Csengele, Kelőpatak u. 29. szám alatti 900 négyzetméteres
építési telek. Nortonkút, villany van. Érdeklődni lehet: Pigniczki
Ér,a Csengele, Május l. u. 22. szám. a2B6 I9I

JAWA 350-es Twin Sport motorkerékpár eladó. Irányár
100.000 Ft. Érdeklődni lehet: Balogh János, Csengele, Tanya
2t0. -! 06_30/2 098 253.

MTZ-SO-as traktor eladó . Irányár: 400.000 Ft. Erdeklődni: Szabó
Béla Csengele, Tanya 70I. Ü 06-30/2951 901

* * * * * * ** {+ * * #* ** * * * * * +k * *** * * * * ** * *
Ha bőrproblémúi vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás fájdalmaí, izomhúzódása, fájdalmas ízületí mozgásui,
arc- és homloküreggyulladása vagy egyéb problémdi, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápiás
kezelést nagy méretű ldmpával.
Erdeklődni: Kormúnyosné Vúradi Ildikó gyógytornásznúI ű
Csengele, Felszabudulds u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órdkban)
* ** ** * * {+ # ** ** * * **** * * * * *{+** * * * * * *
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő - és építőanyagot (PB - gaz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos hataridővel héu-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
átrakl

Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tő1 13 őráig.

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

B 286 24I 6 06_30/3 228 453

Fotó szakiizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt !
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendezvé-
nyekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
választékban kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás,
- Filmkidolgozás I nap alatt !
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

N acs a Jánosné fénykép ész
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6.

@ 257 786, este; 329 659 dOa-sotz 638 16B

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó:Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca2la. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesáő: Kontesz Józsefrré


