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OII. Szeged Expo

TT Művek nyerte el a
vásár fődíját

Július 2. és 6. között rendeáék meg Szegeden a hagyonmnyos

szakvasárt mirrtegy 1 00 kiállítóval.
olvasóink mar megszokhatták, hogy időról időre besaímo_

lunk Tóth Tibor csengelei gépgyártó marógépeinek vidéki kiál_

lítasokon való bemutatasáról, Nétuány éve a Szegedi Ipari Vásíron
mar elnyerte a kereskedelmi és Iparkamara díját. Az ideí a csúcsra

jutott: a szeged Expo termékbdíJát kapta 3D komputewezérlésű

marógépéért és azaá működtető számitőgépes programért. A u3D"

jelölés harom dimerrziót jelent, ebben a tartonnrinyban képes dolgoz-

ni a berendezés.
Tóth Tibor vállakoző fodíjálnz csak gratulálni lehet. Elis_

merésével nem csak magrinak, hanem községtinknek is hírnevet

szetzett. A megyei lap, a Délrnagyarorszáry círrrlapjan nagy betűkkel

hortaa hírt: "Csengeleieké a vástír födíja". Jó ilyenkor csengeleinek

lenni!
M. M.
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Rólunk írták
A IX Csengelei Falunapokon 4 bajor testvérközség, Ering
képvbelői is részt vettek Látogatdsukról a Passauer Neue Presse
június 28-i szómdba Christíne Maier írt fényképes beszátttolű,
melyet az alóbbíakbqn olvashatnak. A német szövegeí Valkovícs
Antal ültette dt magtarru

Csengete kitűnt vendégszeretetével

Ering. Kilenc közsegi lakos - öt nő és negy ftrfi - Eringből
(közte Josef Neur polgtirmester és Hofinann volt polgármester)
rrreglátogatta Ering testvérközsegét, a ínagyar Csengelét. A
hagyonrányos falunapok keretében bepillanthattak a német ven-
dégek a ínagyaí nep kulturájába, és éLvezhették a szívélyes
vendéglátást.

Az utazás a kerek 700 kilométer távolsagban lévő faluhoz
nem volt zökkenőmentes. Az osárák-magyar határrÁl "megál|it"
pararrcsoltak Hofrnann voh polgármesternek. Az egyik határőr
megállapította, hogy a személyi igazokénya le van jarva és

megtagadta a beutazást Magyarorságra. Miközben az utaző
csoport egy része folytathatta útját, Hotnann-nak vissza kellett
fordulnia Bécsbe, felkeresni a kot:gl;Játust. szerencsere ott talál-
kozott egy megértó tisztviselővel, aki kész volt péntek délutan
segítseget nyujtani. Elóször is mobilizálni kellett egy eringi önkor-
marryzati dolgozót. Otto Schneidernek hívtak a megmentő angyalt,

aki a hivatalba sietett és a követelt igazotást Bécsbe faxolta.
Hofrnann öt óra késéssel érte el célját.

Csengelén Sánta Ferenc polgármester készített eló egy
szívélyes fogadtatást a képüselők és valamennyi német iizleternber
száfiÉía, amely az ajándókok kicserélesevel végzódött, A következő
napon széles programkíruílat volt: fuvószenekar játszott (közöttük
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Csengele saját zerrekara} és mazsorett-csoport táncolt, egy kiállítást
lehetett |átntaz odavalósi Nacsa Jánosné festőnő műveiből és egy
ügyessegi vers€nyen mutathatták be a motorosok tudásukat, amin a
járműveknek egy része igen régi volt. Izgalamas voIt aú is látni,
hogy a nynt dlzőn az összes vendégnek hogyan készítették el a
gulyashoz hasonló "pörköltet".

A vasárnap egy közös istentisztelettel kezdódött. Abban a
templornbaq melyet nemrég építettek, és amelyre a csengelei lako-
sok kiilörósen büszkék. A nap csúcspontja volt az apr,áÁé, melyen
feldíszített lovaskocsik vonultak végig a falun és ezen a felvo-
rrrrláson a német tiszteletbeli vendégek is részt vehettek.

Másnap e§ött a búcsúzás ideje, de a barátsagot a két község
között, melyet a korábbi polgármester, Hofrnarrrr kilenc éwel
ezelőtt hívott életre, továbbra is tartani fogi"k levelezéssel és az
interneten keresáül.

Josef Neun polgármester felesógével együtt először volt Csen-
gelen, el volt tnivölve az o*zágtől és az emkrektól" sajá szavaival
kifejezve nagyon örülne, ha két év múlva több eringinek lenne kedve
ellátogatni ebbe a testvérközségbe.

Kirándulási lehetőség
Egerbe

2aa3. július 20<ía (vasórnep) külöejáratú busz indul Egerbc. Aki
szeretné megnézni a vórúról híres települést, és szívesen elló-
togatnt a Szépasszeny-völgtbe, az Olajos Jóasefnél jelentkezhet
Telefon: 286 095 vagl 06-70/2 752 094.
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Csengele földrajzi nevei I.
Molnár Mihály

A vastaggal szedett faldrajzi név után lrapcsas zárójelben
kovetkBzik az a - szerző által ismert - legkarábbi év, amilror írásban
a eímszó megjelent. Néwókozatak esetén az írósbeli említést h;lan-
külön feltüntettem. Az irdodalmi hivatlrnzások a cikk végén

talólhatók A *-gal jelak nevek elavultak, ma már nem hasz-
nálatosak A foldrajzi nevek elhelyezkedését felttintető térkepet a
s orozat végén lözölj ük.

1.) 400-as telep: A Printlika út mellett, a falu közelében lévő 400
szarvasrrrarha tartására letesített telep, Jelenleg csirkenevelésre hasz*
oálják.
2.) Ady Endre utea: Ady Endre (l877-t9í9) költőrő} elnevezett
utca-
3.) Al§úCsengele |t747: Also Csengelyel, 1850-es évek közepe:
Alsó Csengele', 1938: Alsócsengele3, 1957: Alsócsöngöteo1: Vta
Csengele déü része, korábban Csengele felsó részének keleti oldalát
jelölte.
4.) *Alsó-csengelei iskola ft936: alsócsengelei iskolas}: A Prántlika
úti iskola 1937 előtti elnevezése.
5.) Arany János utea: Aranry Járros (l817-1882) kökőól elneve-
zettutca.
ó.) Aranykalász utea; A konítrbi azonos nevú tsz-ól e}nevezett
utca.
7.} Áiletorvosi rendeK [19946}: A korábbi a Falutuíz elótti téren
állt, 1994-ben bontották le. A jelenlegi a volt párthaz épületében
van. (Felszabadulas u. 40.)
t.; ÁttaHnos Iskola [1986?]: A belsőcsengelei iskolák bőütésével
alakult ki. (Felszabadulas u.24. szám)
9.) Árpád utca: Árpád fejedelemről({F 907) elnevezett utca
lO.'} *Artézi kút [19368J: A piactéren volt. Ma az, óvoda van a
helyén.
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11.) Balástya4sengehi-esatorna: A Csengelei-csatorruától
Balastyára induló csatorna, mely a Pántlika úttal közel párhuza-

mosan halad.
12.) *Baromjárás: 

[18999]: A szarvasmarhák legeltetésére szolgáló
terület volt Also-Csengelen.
13.) *Belső-Csengele: Csengele középső részét, a mai belterületet
neveáék így.
14.) *Belsó-csengelei iskola [1934: belsőcsengelei iskolalo1: Csen-
gele középso részénlévő iskola. Ma a belterületi iskola része-

15.) Bem utca: Bem József (1794-1850) tábornokról elnevezett

utca.
16.) Benzinl§út [19941o1: A jelenlegi 1995-ben nyílt. A korabbi a

falu szélén volt.
17.) Béke utca: A település egyik utcája a focipílya mollett.

18.) *Birkajánís: [1897: birkalegelőll, 1899: birkajarásn1: Srékes
legeló volt, 191l-ben 10 holdas bérletekre parcelláaták
19.) Bogárhát: [l978'] A Bogar tanya tulajdonosaról neveáék el
1975-ben, a templomrom feltánísakor a kisteleki o}dalon }évő

területet.
20.} Buszgarázs: A csengelei busz parkoklsíra szolgáló éptilet
(Felszabadulás u. 1. sám)
21.) *CéduLís erdő 1188912/'}: Feltehetően a Temp}omhalmi iskolá-
nál volt.
22.} Csatorna utca: ,A. település egyik utcája
24.) *Csárda |1962"], A Honfoglalás major helyén állt a 19.

százúban.
25.) Csengele: [1493: Chengele, |6. század első fele: Chöngele,
1572: Chengelie, 1642: Cheöngeöle, L71713, 1783|, 18011a:

Csengelye, 1900: Csengölels, l912: Csengeke16, |957: Csöngöle17]:

Szeged város régi pusztája, majd kapitárrysíga. 1950-ben önál!í
község lett.
26.) Csengelei csatorna: Csengele északi részén elvezető, a

Dongér-csatornába csatlakozó csatorna.

27.} Csengelei erdó [1859'8}: Csengele középsó tészérl levő erdó.
l77l-trlnkezdték el telepíteni, 1805-ben máí 379 holdon terült el.
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28.) Csengelei iskola [1896: csön-eölei iskola19]: A belső-csen-celei"
majd belteruleti iskola.
29.) "Csikótelep: A cserrgelei erdő déli részénél volt tsz-telep.
30.) Csirketelep: Az ,\tanyhomok MGTSZ 1986-ban épitette. ma a
Hungerit Rt. I. számú telepe.
31.) Csongrádi út [1s91: majsai-csongrádi országúts5]: Csengele
eszaki részén lévő, Kiskunmajsáról Csongrádra vezetö út.
32.} *Csöpi presszó LI9672a]. Az Egység l§Ész üzemeltetéséberr
r967-től működtetett presszó a Felszabadulás u. 19. szám alatt. Az
epületeben az 1950-es évek elején szüksógtanterem volt.
33.) *Daka-kocsma 

[i99321] Az 1950-es évek etején nappal
iskolaként, este kocsmaként működött. Ma lakóház (Felszabadulás
-. 10 r
!,r, _,) ö, ).

3{.) "Dél§iny-kocsma Ug97227. A kultúrház ebböl lett kialakítva.
\ía lakóház á1l a helyén (Felszabadulás u. 2lC}
35.) DéIi sor: A település déli határánál lévő utca.
36.) Dongér-csatorna [196213): Csengele északi határánál elvezető
csatorna, a baksi Dongór nevű legelőről elnevez.,,e. Feltételezések
szerint a Kelópatak kimélyítésével jott létre
37.) Dózsa György utca: Dózsa György {*1514) parasúsezérről
elner:ezett utca.
38.) *Dögtemető: Elhullott állatok ideiglenes tárolására szolgáló
telephely volt.
39.) Egészségház Ito6823]: 1947-ben ópült yédőnői épület (Május
1. u. 46. szám)
-í0.) *Erdészlak: Lásd várostanya!
í1.) Erdősarki iskola LI943: Erdösarki á11. népiskola.a]: 1942-
1995 között műkodött iskola.
{2.) *Erzsébet kert: 1899-ben Erzsébet kiralyné emlékére létesített
kert volt a cserrgelei erdöben. 197í-banlerombolták,
{3.) Faluh áz: [L99425]: A korábbi tornaterem bővítéséből kialakult.
1 994-ben átadott művelődési intézmény
,í,{.i *Fácárlos ei,dő ilg2ü26'},, Vaiószírxíleg a csei€elei erdőben
1ér.ö tisaás környékét értették rajta.
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45.) Fecskés [200111: A Bogárháti templomromtól 500 méterre,
északkeleti irányban lévő rnagaslat. Honráth Ferenc rógész
feltételezése szerint itt volt a ktmok futoju.
46.' Feketehalom |1733. Fekete Halom2?]: Csengele legfelsó
r,és.zén lér,ő dnmh me|t,né! !9,'l6-!938 között a.,,aí kori ternetőt, ,,.-.J..-.

tártak fel.

47.i Fets&Csengele [1747: Feisó Csengeiyet , 195} . Felsőcsengele,
Fölsőcsöngöle28]: Csengele északi része. Korábban Csengele felső
részének nyugati felét neveáék igy
48.i *Feiső-€se*geiei iskola Ii935: feisőcsengelei iskola29j: 19ü8-ig
a Templomhalmi, 1937-ig a Kelőpataki iskola elnevezése.
49.) Felszabadulás utca: A település ffi utcája.
50.) Focipálya: A Béke-Lehel-Május 1. utcák által határalt teru-
leten lévő labdarugó páúya.

51.) *Fortuna pre§szó [199430]: A presszó lg94-2üa0 kozotti el-
nevezése.
52.} *Futura|196?13]. t941-ben épült terményfelvásárló telep volt.
53.) Gazsovics-sor: A tejcsarnoktól a Gazsovics tanyára vezető
homokos dűlőút népies neve.
54.) *Gellén Homok {1717: Gellén homokjala]. A Bogárháti temp-
lomromtól délkeletre jelölt határrész. Egy 18, *zátzadi szegedi
birtokos nevét jelöli. Gelén János i642-ben szegedi ffibíró voit. Más
alakja Gallen,
55.) Gyógyszertár [196331]: I962-ben nyílt meg_ APetófi u, 20.
szárn alatt található.
5ó.) *Halász-kocsma: Halász Lőrinc kocsmája voh. Az 1930-as
évek elején a cime Tanya 51. szám volt.
57.} *Honfoglalás-major: Ma a Hungerit Rt. II számű telepe
talá|hatő rajta,
58.) Honfcglalás utca: A korábbi, azonos nevű tsz-ról elnevezett
utca.
59.) Ifiúsági lakótelep: Lásd Úitetept
ő0.} *Igazgatói lakás: [199332]: A csengelei iskclák igazgatőjának
1926-ban épúlt lakása. l992-tőt arí. sámt háziorvosi rendető van
benne. (Felszabadulás u. 17. szám)
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Források:

norilih Ferenc, A csengelei krurok ura és rrépe (Arclraeolingua, Rudapest 2001.) 58. p.

_j.,iete llalon_ Felső Csengel_ve, Kozrét_ Penrlehalom).22ó. p, {Fecskés)
: {.eile.qrLtal térképe az 1850-es évek közepérő1 (in: Cserrgelei Krónika 1993. júdrrs, 1

: Sz.-,iakoztató-est Alsócsetrgelérr (Taril,avilág 19_38. nárt. l 3 , 4 p )
' ;:]int Sánrlor: Szegedi szókir L (,Akadémrai Kiadó, Budapest 1957.) 66. p.
: Ta:útói kir.evezések (Tanvai Ujság 1936.1írlirrs 19., 1. p.)

}.í, \l : ilola kerül az állatorvosi rendelő (Csengelei Krónika 1994, ápr.,21. p.)
- 
Cselgele az elsii "técske" (I)élrrragyarország l986. nrárc, 13.}

' iüiJtrtl>cgek a r.árosh/rzán (Talrlai U_isáe 1936. szept, 21 ,2, p,)
' l E Pusaa rrregszállás (Szegedi Hiradó 1899, aug. _1._ p. 5-6.

t -lgeler aratóürrnepély i'farryai Ujság i934. _iúlias la , a. p.)

i-: Zs,, \,'iharos közmegirallgatás Cserrgelén íDélrrrag_yarorszá1 1994. okt. 26.)
í z ala kerult 1egelő (Szegedi Hiradó 1897. febr. 21,, 5. p.)

: _.',ralk Ferencné: Cserrgele 1öidmiíl,eiésérrek t-glódése régerr és napjafultbarr

s_l:J:,Joi gozat_ 1 962 )

' B.tta Titlor: A szegedi kozségi tarrr-ai iskolák adattára íTarrulrrr:ilrvok Csongrád
rne!:..e töfiénetéből XXXI., Szegcrl 2002,) 208. p
'i]airrrt Sárrdor: Szegedi szótár1. (Atr;adenuai Kiadó_ Budapest 1957,) 503. p.

:- llr.náth Péter térképe t801-ból (in: Csengeiei Krónita i993 irrrirc,, 1. p,)
:'Rei,rrer.Tános: Szegedtarténete IV. (Szeged 1900) 536. p

' Revai Nagl,Lerikorra V, kötet (Budapest 1912) {8, p

Balrnt Sárrdor: Szegerii szótár (Akadénriai Kiadó. Budapest l%i )í. kötet 262, p.
:i Szegedi tzirogató {Szegedi Hiradó l859, nláreló 26.. 2, p, l
'_{z iskolák a rrullerrniumi íiturepélvei (Szegedi Hiradó 189ó náj. 1. 3. p,)

:: Presszó Csengelén {Délmagl,arország. 1967.,- ponlos diintm nem ismert)

'' Pupp Istváruré: A cserigelei közoktatás története IV. (Cserrgelei Krórrika 199_i.

szeptember, p- 7- 10 )

" \.{o1rrá, Miliály: Kalandozások Csengele törlérrelrrrében. Fiistbe merrt tervek {Cserr-
selei Kfónika 1997, okt. 15,, p. 341-343.)
]' Sr. Lrrká., Irme: Szeged bolygói. 12. Csengele (Délrrragj,-arország 1968. júrr. 2.)
:: A Szeged-Csengelei á1l, elemi rrépiskolák airl-akönlve az 1943l44-es tanévre
r Csenqelei Áitalárros Iskolában)

" Tóú Tibor: A kozrrreghallgaíásról (Cseirgelei Krónika i994, nov. 1., p, 16-21.)
r' Fóldtirverési hir<leftrrérry (Szegedi Uj Nerrrzedék 192S. júrr. 12..4. p.)

'- Reizner .Tános: A régi Szeged iI. (Szeged 1 887) 146. p.

" Bálirrt Sándor: Szegedi szótar L (Akadémlai Kiadó. Budapest 1957.} 438. p.
]' ,{ csengelei terrrpiorrrért(Tanyai lJjság 1935, márc. 31,,7, p.)
' Cegledi Járrosné: Yélenrény a Fortuira presszó múködéséről (Cserrgelei Krónika l 994,

marcius_ p, 12-13.j
' Csepi Józset-: Széptilő élet a szegériység liell,err (Dél-Magl,arország i963. máj. 10.)
:] Papp Istr,iirrrré: A cse*gelei közolrtatás története l. {Csengelei Krónika 1993. jirrrirrs. p.

1tt-1-,,,
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cél 3 a következő
bajnokság megnyerése

A bajnekság végén Kuu-,Szeblő Tiboí eleii*-edzőt kérdeztem a
csengelei csapatról és a terveikrőL

Megnyertétek a bainokságot. Mikor lesz *z éreposztó?
- Augusáus 8-an Szegeden, aTiszaGyöngye discoban.

Miért nem Csengelén lesz?
- Űsy gondoltuk, hogy a megfelelő színvonalú iinnepléshez nincs
olyan terem Csengelér1 ami megfelelne.

Felkerültök a merye II. osztályba?
- A bajnoksag megnyerésével jogot szerezliink a megye II. osztályú
indulásra, amivel viszont nem kívánunk élni, maradunk a megye III-
ban"

Várhatók új játékosok a következő bajnokságban?
- Kis Zsolt biztosan, "séríilt" kapusunk, Bencsik Attila vrárhatóan

elbúcsuzik tőliink. A két távoző helyere egy kapust és egy csatárt
szeretnénk igazolni.
Neveket tudsz már mondani?
- Terveink közt szerepel Juhos Péter, a Szerrtesi TE csatara, aki NB
I.-ben is focizott. Kapusnak a csengelei Pálnok Józsefet szeretnénk
visszacsábítani.
Több játékoscserére nem gondoltok?
- Amennlben a fentiek rlem sikertikrek, akkor rnísokat próbrálunk

igazolni. A többi játékos teljesítményével elégedett vagyok.
Rógót* azt vetik a szemére a focies*patpalq ho5r kevés benne a
helyi játékos. Ezen ho5r akartokváltoztatni?
- Ez megítéles kérdése, Szerintem porrt megfelelő arányban vannak
a helyi és vidékijátékosok a csapatban.

Szintén régóta hiányzik ez atánpőt}ís nevelése. Eznn a területen
várható-e javulás?
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(fotó: Kun- Szabo Tibor)

= Egy hónapja 20-22 gyerek - 12^13-1+ éves koru - vesz részt
minden pénteken a futballpályán az utránpótlás csapat edzésén.

Nekik versenyzési l€hetőseget is szeretnénk biztosítani.
Régen tervezted a focipálya felrújítását. Most hory áll a helyzet?
- Meglátásom szerint most állurrk legközelebb ahhoz, hogy a régi
terv sikerü!ön. PáIyéuati, önkormanyzati és szponzori pénzek

bevonísával. Ha minden összejön, akkor megfeleló szintű talgjf€l-
töltés és újrafiivesítés lesz, ami azzal fog jrárni, hogy egy évig
idegenben kell játszanunk. A tervek szerint atwzaí mérkózéseket a
kisteleki fo cipályan rendezztik.
Csengelc homokos tal*ion fekszik, a fiivet naid loesolni kell.
Ezt ho5ran oldjátok meg?
- A f€lújítás azzá kezdődik, hogy kutat kell furni. A korlátrendszer
lesz a fijvezeték a locsolásná|, ezmír eleve úgy lett kialakítva.
Mí a eéI,otok a következó bajnokságban?
- Cét a bajnokvíg megnyerése, ami nem lesz egyszeú hazá pá|ya

nelkül. Afról nem is beszélve, hogy mindenki a bajnokot szeretné

legyőzni. Még annyit fiímék az egészJlezhozzá, hogy a bajnokságot
nem skerült volna megnyerni a §4pol}zori és szurkolói segítség

nélkiil. Köszönjtik mindenkinek, aki ttímogatott bnniinket!
(-r-M

Vé ge a b ajttola ógnak, me grihenhetnek a foeistők
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OI887-ben firtént

Kőzépkori pénzlelet a
maj§ai határban

Csengelérr, a kiskunrnajsai hatrárnal bérelt fiildteruletet Kéry
János. Ezen 1887. nr^íjusában a munkasok árkot ástak. Néhrány nap

múlva nagy szélvitnr jart a tájorr, amely megbontotta az arok ho-
mokos oldalát, ahová ezüstpénzek voltak elrejtve mindenfele tartó-

edény nélkül.
A kincset majsai gyerekek találtrák meg és a korabeli becslés

szerint kb. 1 kg ez:dlstpétr,t vittek baza lnagukkal. Yadász pusxai
kapitany a környékbeli tanyrákon 44 db-ot tudott összeszedni. A
tovébbi peldanyok visszaszetzé,se végett a rendőrseg kásban kereste
meg Majsa községet. Az ottan bíró még 16 darabot kiildött meg a

szegedi őkapitanynak.
Az érmék nagy része a 16. széradú| I. József, II. Lajos és

Mksa id€jébol való apró magyar ezüstök voltak, de akadtak köztiik
lengye| német és cseh péruek ls. 1524, |546, 1559, 1569 és 1592
évszárnokkal fordultak eló veretek.

Az érmék a széraz homokban kiváló állapotban maradtak
meg. Nagy resziik tgy nézett ki, mirrtha a meglaYaláskor kerültek
volna ki a verőtő alól.

Szluha ökapitany az összegyűjtött érmeket a szegedi So-
mo gyi-könyvtárban helyezt e el.

@@
Molnár Mihaly

@@@@
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IX. Csengelei Sportnapok programjai

2a03. augusztus 9-10.

Augusztus 9. (szombat)
]1.00 Nosztalgia disco (Dj. Roberto, vendég: Tokaji Pál)

21.00 Szalonnasütés (triz biztosítva)

Augusztus 1O. (vasárnap}
08.30 I. labdarugó mérkőzés
lü.30 II. laMarúgó mérkőzes
12.00 Karate bemutató
I2.}o EMd
13.00 Autós ügyessdgi verseny
14.30 Pénzdíjas 1l-es rugó verseny
15.30 LaMarúgó mérkőzés a III. helyért
17,00 Csengele öregfiúk - Kiskunmajsa öregfiúk focimérkózés
18.15 Mérkőzés a Csengele Vandorkupáért
20.00 Vacsora
20.30 Eredményhirdetések
21.00 Utcabál. Fellep: DOMIX együttes
23.00 T,lzüáték
23.30 Tombolasorsolás. Fődij: színes tóvé

Vasarnap egésznap búcsúi kavalkád.

Ebédre marhapivkölt rendelhető 7aa Fros eglségáron, Ebédjeglet
Kun-Szabó Tibornál a 06-30/9 258 372 telefonszámon lehet rendel-
ni. Vacsorára szabadszedéses paealpt)rkbltre jegtek a helyszínen és

Yígh Zoltónnál (06-2aB 114 728) laoa Ft-os eg,lségáron

kaphatók.

Legyen egy jó napja - jöijön el a sportnapra!
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Nyári szünet a Faluházban
Szabadsíg miatt a Fahhaz - és a Telr,héa is - zárva tart. Nyitás
augusáus 6-án

FOlrrarrnc receptjeim

Kukoricás paradicsomleves
Hozzávalók: ],2 liter paradiesomlé, 1 kis doboz kenzerv

csemegekulrnrica (vag 2 eső főtt kulcorica), 4 szép paradicsom, 2

húsos zrildpaprika, 4 tojássárgája, ] evőkanól méz, ] keshegnyi
chilipor, ] kis csokor petrezselyemzöldje, kevés vaj, 1 cikk

fakhaglma, zsemlekoekák, őrölt feketebors, ső
A paradicsomlevet jól behűtjtik, majd a tojrássrárgrákat

eg,yenként beleturmixoliuk. Hozzmdyak a chiliport, a mézet, eantén
ízléstink szerint sózzuk és borsozzuk. Az edényt letakarva

hűtószekrénybe te sszíik
Hideg vuzel átöblítjük a konzervlokoricát, és alaposan

lecsepegtetjiik. (Ha &issen ffizött kukoricából készítjtik, akkor éles

késsel levágiuk a kukoricacsőről a szemeket.) Forró vízbe nr.írtjuk a
paradicsonrokat, a heiukat l€ttizzuk. A zöldpaprkát ki§§uírüázzuk,

ereit kiszedjük. A paradicsomot apró kockákra, a paprikát vékony
csfl<okra vágiuk. Összekeverjiik a kukoricát, a paprkát, és a
paradicsomot, a keveréket a paradicsomléhez adjuk.

A zsemlekockakat fokhagyrnís vajban megpirítjuk. Tálaláskor
a leves tetejére szórjuk a finomra vágott petrezselyem zöldjét, és a
pirított zsenrlekockákat egy kis tálban tessziik az asztaka. hogy
mindenki szórjon belőle a levese tetejére, 

Nemere llona
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Hirdetések
A leglijabb technika - ELEKTROMOS xrnnrpÁnl rram-
zatrt| tölthető. Ery töltéssel kb. 50 km-t tesz meg. 1 km
üzemköltsége 0r5 Ft. Árusítás és garanciá§s szeww a csengeloi
benzinkútnál. Ára: 138.500 Ft. Júüus közepétőt kapható!

Eladó a Csengele, Kelópatak u.29. szám alatti 900 négyzetméteres

építési telek. Nortonlnít, villany van. Érdeklődni lehet: Pigniczki
Éra Csengele, Május I.u.22. szárn -286I9I

JAWA 350-es Twin Sport motorkerékpár eladó. Inínyár
100.000 Ft. Erdeklődni lehet: Balogh János Csengele, Tanya
210. i0630n 098 253.

MTZ-8O-as traktor eladó. Irányér:400.000 Ft. Érdeklódni: Szabó

Béla Csengele, Tanya 70l. É a630l2 951 901

************************#********

TISZTELT I}IXuSSÁG!

Talrorélazövetkezetünk fiókjában lehetőség nyílik élet- és lakds-
biztasítás k;tésére.
- Gondolt mór Ón és családja jövőjére - megtakaitúsi életbiz-
tosítás.
- Folyószómla_ és egléb hitel felvétele lönnyebb eg hitelfedezeti
biztasítással.
- Otthondnak biztosítósút is megoldjuk, ha igénye van rá-

Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet
C s en g ele i Kire n d e lts é g e

*********************************
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Táp-takarrrÉny kereskedésemben túzdő, és építőanyagot (PB-gaz,

betongerenda, cserép, tég|a, kőpor, cement, mész, faartyag, sóder

stb.) is arusítok, Előrendelés esetén nehány napos határtúővel hén-

hoz szá|htom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező

áíak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7,tőL13 óráig.

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

8 28624I i06-30l3 228 453

Fotó szaktizlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolvónykep 3 perc alatt!
- Fénymásolós A3 és A4 méretben!
- Gyermelrsorozat, ballagás, esküvő-laladalom, egléb rendemé-

nyekfelvétele.
- Fénykepezőgépeh filmek, elemek albumok és képkeretek nagl
v álaszt é kban kaphatók !

- Fénylrepezőgép j avítás, szaktanácsadás.
- Filmkidolgozas 1 nap alatt!
- P asztell- é s olaj lrepek vósárolhatók!

Nac s a Jánosné fényképé sz
Kisteleh Kossuth Lajos u. ]6.

8 257 786, este: 329 659 
'06-30/2 

638 168

v A Csangelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megielenő lapja
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