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Ujra bajnok Gsengele

Foci krónikánk a 2]6. oldalon olvasható!
(fotó: Halász Lászlő)
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OA falugazdász rovata

O sztatlan közös tulaj donok
megszÜntetése

Ebben az évben a körzeti ftildhivatalok megkezdik a résza-
rány ftildkiadás során keletkezett osztat7an közös tulajdonok meg-
szüntetését, illetve az önállő ingatlanok kialakítását az ezt kérel-
mezők részéte az 1993. évi II. törvény, illetve a 6312005. (IV. 8.)
Korm. rendelet alapján.

A vonatkozó törvény rendelkezései szerint amegosztás során
elsőbbséget élveznek azok a kérelmezők, akik a megosztással ke-
Ietkező önálló ingatlant sajátjukként művelik. Az elsőbbség akkor
biztosítható , ha az önálló ingatlan kialakításara vonatkozó kérelmet
mar benyújtott kérelmező nyl|atkozlk anől, hogy legalább 2002.
január 1-je óta rendelkezik az FM hivatalok által kiadott nyíl-
vántartási számmal, illetve az }i4YH által kiadott regisztrációs
szítmmal, továbbá az érintett tulajdonra nézve nincs hatályos bérleti
szerződése, vagy ha van) az legkésőbb 2005. december 3 1-én meg-
szűnik. Ez utóbbi feltétel teljesülését a foldhivatal a foldhasznáIaít
nyilvántartásban ellenőrzi, erről nem kell nyilatkozni. A nyilatkozat
kitöltéséhez és benyújtásához szükséges nyomtatvány a körzeti
foldhivataloknál - díjtalanul - szerezhető be, de letölthető a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesáési Minisáérium internetes honlap-
járól is (www.fvm.hu).

A megosztásokat akörzeti földhivatalok az llletékességi terü-
letükhöz tartoző települések kisorsolt sor:rendjében kezdik meg, az
elsőbbségi jogosultsággal leginkább érintett földrészleteknél. A
földrészleteken belüli kiosztási sorrendet az önáIlő ingatlan kia-
lakítását kérelmező tulajdonostársak közötti egyezség, vagy ennek
hiányában a fcildhivatal által lebonyolított sorsolás határozza meg.
Az egyezségkötés során figyelembe kell venni a megosztás kiin-
dulási helyét és az osztás irányát. Ezeket a ftjldhivat al határozatban
állapítja meg.
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Az egyezség megkötésére még a sorsolás megkezdése előtt is
lehetőséget biztosít a földhivatal, ennek azonban elengedhetetlen
feltétele, hogy a sorsoláson minden, az adott ftjldrészletben érintett
kérelmező megjelenjen, vagy meghatalmazottlával képviseltesse
magát,

A sorsolás helyszínéről és időpontj árőI a fcjldhivatal írásbeli
értesítést küld minden kérelmező részére.

Gregus Sándorné

Jól szerepeltek a csengelei
matekos diákok

Április végén Kisteleken rendezték meg az alsó tagozatos
általános iskolások területi matematika versenyét,Itt a 2. osztályos
Gurdics Dávid (felkészítő tanítója: Nagy Gáborné) II. helyezést, a
4. osztáIyos Horváth Roland (felkészítője: dr. Farle Csabáné) első
helyezést ért el.

A megyei szintű versenyre Szegeden került sor. A két tovább
jutott csengelei diáknak már nem sikerült dobogós helyet szereznie,
de kb. 30-30 fős versenyzőgétrdában aközépszinten végeztek.

M. M.
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XI. Csengelei Falunapok
II. rész

Az idei falunapok 2005. május 14-16. között zajlottak le. A mo-
toros találkozó eseményeirű az alábbiakban számolunk be.

VII. Motoros Találkoző
Május |4-én, szombaton került megrendezésre immár heted-

szer a Csengelei Motoros TaláIkoző, melyek közül az utolsó kettőt
a Csengelei Motoros Apacsok rendeztek. Mondhatnánk, igen nagy
sikerrel, jók a visszajelzések. Remélem, hogy ez a soíozat foly-
tatódni tud!

Kilenc órakor volt gyülekező. Az ország szinte minden pont-
járől, érkezett motoros, Rendkívül nagy súlyt fektettünk a hívo-
gatásra, a reklámra. A, számitások szerint 250 és 300 között volt a
motorok szítma (200 körül befejeztük aregisztráIást).

A programok ismertetésekor beharangoztam, hogy a győztes
motorosok majd egy meglepetésben részesülnek. Csak annyit
mondtam be, hogy Zsttzsival és Tündével egy tiszteletkört tehet-
nek. Nagyon érdekes szemeket láttam, amikor ezt bemondtam. A
meglepetés az volt, hogy Apró János szamaras fogatán a faluban
körbe vitte a nyerteseket.

Tiz és dél között csendes foglalkozás volt, hogy az utca
másik végén ne zavarjuk a fúvószenekarok és mazsorettek műsorát.
Ez egy korábbi egyezségünk volt. Úgy gondolom, hogy ez szépen,
rendben le is zajlott, csendesen elvoltunk aJőzsef Attila téri park-
ban. Ebéd előtt a motorosok - hogy finoman fogalmazzak - sze-
rényen öltözött hölgyeket puzzle-bőL kirakhattak. Aki elsőként
kirakta a képet, azt azzal jltalmaztuk meg.

A felgyői Csanyi Imre felolvasott egy verset, melyet ő irt a
motorosokhoz Parainnesis (Intelmek) címmel. A szerző motorral
eljutott Svájcba, de balesetet ahódmezővásárhelyi úton szenvedett,
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Megérkezett a szamaras fogat
(fotó: Molnár Mihály)

amikor beléjük hajtott egy kisteherautó. Íme a szerzemény:

líotorosok! Ne legyetek szerencsétlen rotorosok,
kikforgó szárnyaikon idő előtt szállnak az égbe.

Fi gyelmezzetek rám végre !

Ki belül doh ogó szívmotorj át felpörgetve,
54 évet szelíden görgetve
lett efuserált kaszkadőr nemrég.

)íég nem késő! Hatoljon elmétekbe, mint végső parainnesisem.
S:entül hiszem, hogy a száguldás élmény, hiszen magam
próbáltam korlátlan.
Korlátlan mégsem kell rohanni a végbe,

G1, or s íts atok hát las s abb an !

Ha lehet, élve - a hirtelen elmúlástól félve.

Sebctj, ha lelketek benzinnel átitatott,
de bőven kerüljétek az átiratot,

,,§
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mit helyszínelő rendőrök rónak papírra,
irhátokat zipzáras nylonzs ákba ej tve,

könnyeiket rejtve.
Szeretteitek lelkében mély sebeket hagyva,
hogy szemüket örökké csípje, mint a hagyma.

Siessetek, ha muszáj - leginkább gyalog, de ne motorral,
hacsak nem akartokfarkasszemet nézni magával a pokollal.
En csak tudom,
pokoliftjdalmak özönén áthajtani nem csupán unalom,

Hamis képet ezért nem festek nektek, de kívánom, hogy belássátok,
balga elmétek parancsára sírotokat ássátok.

Óvafusan vezessetek hát, defenzíven, ha lehet!
Vigyázzatok magatokra s másokra, hogy ne kelljen drágán fizetni -
Legfeljebb csak a benzinért,
Maradjatok nyugodtan nyeregben ülve, mindenre figyelve, józanul,
hogy holnap is elfoglalhassátok helyetek szótlanul,
de élve.
Ez óhaj! Haj-jaj

Eszeveszett rohanás helyett keressetek fel egy helyet, hol
nyugosztok.
Mondjuk kedvesetek ölén, ahol nem fenyeget kankó.

Ám ezresetek nyergében is üljetek biztosan,
hogy az utazás mérlege se legyen mankó.

Ezért a jóisten legyen mindig veletek,

íogla ő is kezetek.
Vezessetek biztosan, nem üveges szemmel,
az utv is z ony okr a t ekint ett el,

Erről az útról le ne térjetek,
Hogy biztos an hazaérj etek.

Csináltunk egy fordított kormányú biciklit, mellyel ha jobbra
akart haladni, akkor balra kellett kormányozni, ha balra, akkor
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jobbra kellett tekerni. Ezzel igen nehéz közlekedni. Volt ezen kívül
egy tandem kerékpár is, aminek szintén nagy sikere volt. Vala-
mikor másnap délelőtt 10 órakor került haza,lábtartók, pedál nél-
kül. Ez bizonyltja, hogy nagy forgalma volt, sőt lehet, hogy valaki
tanyát is ütött vele olykor-olykor.

Il őra 20 perckor egy Gold Wing motoros hangversenyt
adtunk Czirok Zoltán vezényletével Ezí előre megbeszéltük a kar-
mesterrel, de azért mégis úgy tűnt a közönségnek, hogy mi csak ad
hoc odavágódtunk a fiívószenekar mellé nagy kürtszőva|, Czirok
átfordult hozzánk, hogy mi tudunk-e zenélni a kürtszón kívül. Előre
készült minden motoros, amely rendelkezett beépített zenével.
Ezek általában Gold Wingek voltak, illetve Harley Dawidsonok.
10-12 motor tudott felvonulni, A karmester amelyik motororra rá-
mutatott, az kb. 30 másodperces zenét szolgáltatott. Amikor min-
den jármű sorta került, akkor az összes motor bekapcsolta egy-
szeíTe a zenét, és együtt elvonultunk a motoros találkozőhoz.

Nem lehet elég korán elkezdeni
(fotó: Törökné Tóth Renáta Kitti)
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Háromnegyed 12-kor az ebéd következett. Nagyon pontosan
száIlította a majsai Bableves csárda a finom babgulyást. A kaját
gulyáságyubanhozták, nagy traktorral vontatva. Sokan csak néztek,
hogy mit keres itt egy traktor a motoros találkozőn. Amikor látták,
hogy mi a vontatmány, akkor egészen másképpen nézték a trak-
toros bejövetelt, Amint ígértük, az első 250 érkezőnek az ebéd
kiosztásra is került. Habár nem250, hanem közel 350 adagot osz-
tottunk ki.

Amikor aFalubáz mellett befeieződött a fúvőszenekarok és a
mazsorettek műsora, akkor - mintegy áthelyezve a helyszínt -
czirok zoltán vezetésével a zenészek és táncosok átvomitak az
utca másik végére, a József Attila térre. Ezze| jelezték, hogy náluk
véget ért a program és emitt pedig folytatódik a motoros taláIkoző.
A motorosok körében nagyon nagy siker volt látni a frrvós zené-
szeket, de tágra nyílt szemekkel nézték a csinos mazsoretteket is.

Ebéd után, 1 órakor egy motorhangutánző show következett.
A szentesi Illés Antal- művésznevén: Toni - ktilonboző gyorsulási
motorok és kocsik (Trabant, Wartburg, Barkas) hangJát tudta utá-
nozni. Ez kb. 15 percig tartott. Nagyon nagy sikere volt.

Utána ügyességi versenyek következtek motorral, biciklivel,
tandem kerékpárral. A bicikliversenyekben nem hirdettünk ered-
ményt, mert a fordított kormányúval csak én tudtam 8 méternyit
közlekedni, A motoros ügyességi versenyt Kormányos Sándor ren-
dezte nagyon nagy sikerrel. Nagyon tetszett mindenkinek a hu-
moros megoldás, ahogy a motorosokat szelídítette egy picit. Nem
csak a zöldövezet mellett kellett elhaladniuk, hanem leállni közben,
ültetni és locsolni a virágot, talicskával keverni egyet, esőkabátot
felvenni, visszarakni az esőkabátot, és motorral a céIba beérkezni.
Ez mind időre ment,

Ezután jött a segédmotoros gyorsulási verseny, ami 50
köbcenti határíg vo lt hirdetve. Megkülönböztettük az automata v ál-
tósokat és a Simsonokat, amik váltós motorok voltak. Nagy sikert
arattak a Simsonok. Ezek hagyományosabb motoroknak számí-
tanak, ez |átszott az eredményeken is, mindig alulmaradtak. Azt is
észre lehetett venni, hogy nagyon szeretik a járműveiket, ki voltak
spékelve, spécizve, de a sebességben alulmaradtak az automata



Sokan dnutltak a nlotorhangot utánzó "nlűyészen"

Indul a gyorsulási verseny
(fotók: Molnár Mihály)
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váltós robogóknál. Éppen ezértk& díjat hirdettünk meg, a váltós és
az automata váltós motoroknak.

A motorhang szépségversenyhez építettrink egy kis emel-
vényt, egy pódiumot. A kétkerekűekkel fel lehetett oda állni. A mo-
torhangokra a közönség szavazott a legnagyobb tapssal, kiáltással.
Ez egy nagyon relatív dolog, de azt fogadtuk el, amelyik a legna-
gyobb tapsot kapta.

A legszebb motort, a legszebb motorost és a legszebb női
motorost is kiválasztották közben. Ez űgy történt, hogy a re-
gisztrációs sátornál öt ismeretlen személyrrek adtunk szav azőlapot.
Az eredményhirdetés idejéig kellett nekik a motorokat, motoroso-
kat sorba járni. Nem név szerint, hanem motoron lévő sorszám
szerint adták le szav azatalkat. Így próbáltuk a zsúrit fu ggetleníteni.

A versenyek után egy kis gocart bemutató következett, ahová
Vígh Sándor (Bütyi) szervezte be kistelekiekből és csengeleiekből
álló csapatát. Nagyon éIvezte a közönség a műsorukat, Tavaly is
kint voltak, akkor is nagy sikerük volt. Remélem, jövőre is eljön-
nek!

Egy nagyon érdekes motor is szerepelt - a többi között - a
találkozón. Egy fiatalemberrel taláIkoztam Kiskunmajsán, aki előt-
tem haladt egy Romettel, amelyrrek a "ROMLOTTKA" nevet adta.
Sikerült utolérnem és meghívtam erre a találkozőra. Nagy sikert
aratott járművével. Ő komolyan gondolta, hogy övé a legszebb
motor. Először citromdíjat akartunk adni neki, de a fiú komoly-
ságához nem illett. Végül narancsdíj lett belőle, ami azért édesebb,
mint a citrom. Nagyon örült neki, büszke volt a Romettjére.

A következő eredmények születtek:
M ot or o s ü gy e s s é gi v er s e ny gy ő z t e s e : Grluicza P ál
50 cm3-es gyorsulási verseny (váltós) győztese: ifi, Sebők

Ba|ázs
50 cm3-es gyorsulási verseny (automata váltós) győztese:

Patyi Bence (3 éves)
Legszebb motorhang gazdája: Losonczi János.
Legszebb motor tulajdonosa: Balasi Róbert.
Legszebb motoros: Seres Lajos,
Legszebb női motoros., Vastaghné Magony Aranka,
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Az eredményhirdetés nem egy sima eredményhirdetés volt.
Ugyanis amikor a motorosok regísztráltatták magukat, egy tombo-
lajegyet is kaptak. 30-35 db Walkman felajánlás volt. Azt szerettem
r.olna ezze7 elémi, hogy akik eljöttek a találkozőra, tovább marad-
janak, várják ki a műsor végét. Ugy látszik ez sikerült is, hiszen a
felr,onulás és a gocart bemutató után sokan itt maradtak.

A motoros felvonulás nagyon-nagyon jól sikerült. Jó volt a

szen,ezés. Meg kell említeni a polgárőr csapatatot, akik nagyon jó1
hely,t áiltak a szervezésben és a lebonyolításban is. Köszönet a
rendőrségnek, külön Szabó Zsoltnak a motoros felvonulás biztosí-
tásáért. Az útvonaltervben nagyon sokat segített. A faluban azokon
az utcákon vonultunk, ahol vissza tudtunk fordulni, A homokos
utcavégeket kihagytuk a balesetveszély miatí. A falu utcái után ki-

A Vetter Kft. telepe megtelt motorosokkal
(fotó: Molnár Mihály)
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mentünk a Vetter Kft. telephe|yére, majd pedig a benzinkútnál,
Forgó Jenőnél fordultunk vissza. Olyan sok motor volt, hogy a
Vetter telepére nem is fért be minden jármű, egy részük az űton
parkolt le (arról most ne szóljunk, hogy miért kellett várakozni).

Végezetül Dj. Roberto diszkóját élvezhettük hajnal három
óráig.

Köszönet a sok segítőnek: Apró János, Árvai Kálmán, Árvai
Márk, Benedek Róber1, Czirok Zoltán, Grősz Sándor, Gyovai Jó-
zsef, Horváth István és neje, id. Kormányos Sándor, Ifi. Kormá-
nyos Sándor,Krizsitn Sándor és családja, Losonczi György, Málik
István, Muhel Zoltán, Olajos Csaba, Oláh Pál, Papp István, Polgár-
őrség, Rényiné dr. Torontáli Renáta, DJ. Roberto, Sánta család,
Seres Lajos, Szabó Zsolt, Szél1 János, Tisóczki Péter. Tóth Csilla,
dr. Tóth Tibor, Törköly Ágnes, Törökné Tóth Renáta Kitti, dr. Var-
ga Ferenc és Vígh Sándor "Bütyi".

Az a segítség, amit az önkormányzattő| kaptunk, ehhez a
nagirméretű bulihoz kevés lett volna. Ezért nagy segítséget jelen-
tettek a szponzori támogatások, akiknek ezíton is köszönjük: Arab-
ba Kft., Arvai Kálmén, Berkemann Kft., Csengele Község Ön-
kormányzata, Forgó lenő, Krizsán Sándor, Málik István és Málik
Istvánné, Széll János, Tóth Tibor, Vetter Kft., továbbá a kirakodó
árusok, A Sátorváros Kft. egész napra egy légvárat biztosított in-
gyenes en, mel yb en a gyerekek ftzetés nélkül ugrándozhattak,

A motorosok regisztrációjakor 400 Ft hozzájáruIást kértünk.
Ez nem volt kötelező, de aki adta, attól elfogadtuk. A szponzori
támogatásokból és a 400 Ft-os hozzájárulásokból annyi pénzünk
maradt, hogy a következő hétvégén a szervezők segítők, rendezők
és aszponzorok részére egy nagyon szerény kis utóbulit rendeztünk
a Fallházban. Így meg tudtuk köszönni a szponzoroknak és a
segítőknek a közreműködést.

Tóth Tibor
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Régi idők időj árása
Falunk lelkészei, majd plébdnosai 1936 óta jegyzik fel az egy-
házköaég életére vonatkozó eseményeket. Emellett uz idő-
járdsra vonatkozó adatokat is megőrizték az utókornak. Így
most be tudjuk Önöknek mutatni a régmúlt meteorológiai
történéseit.

l97 6

Január 27-én éjszaka és 28-ín igen sok hó esett le. Sok zavart
okozott a közlekedésben.

Március 7-től 11-ig igen erőshavazás és januárnak megfelelő
hideg volt. Itt -13 "C volt a maximum, de volt, ahol -18 oC-ot is
mértek az országban.

Június 8-tól július 2l-ig alig volt némi eső, Európaszerte
nagy szár azs ág uralko dott.

December 31-én -16 'C hideg volt Csengelén, Szolnokon -
20"C.

1977

Február közepétől igen enyhe idő volt. Délután többször +

15-16 "C-ig emelkedett a hőmérséklet.
Március 28-ig bezárőIag nyáriasra erősödött a meleg, 23-25

"C-ig. Szinte minden favirágbaborult, még a korai almafak is.
A nagyhét fhúsvét hete] vége felé elromlott anyárias idő és

április végéig télvégi volt az időjárás.
November 30-tól december 6-ig igen erős hideg volt. De-

cember 6-án itt - i0 'C volt, de volt, ahol - 15 "C-ig lehűlt a
levegő. Délután kezdett enyhtilni és decembet 7-én reggel Csen-
gelén már 0 oC volt.
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1981

Augusztus 9-én este 19,15 órakor a szentmise után erős
jégeső kezdett esni. Kb. fél óráig szakadt ajégeső, egészen lehűlt a
levegő is. Elég sok kárt okozott a galambtojás nagyságát is elérő
jégszemekből álló eső.

t984

Február 10-én rendkívül erős hóvihar tört az országra: kb.
Pécs-Szolnok-Debrecen vonaltól keletre, Több mint egy hétig
valósággal megbénult az élet - még a vasárnapi szentmisére is igen
kevesen jöttek. Temetés elmaradt.

l

a ovo dui .i átékvás árlás

Köszönet a felajánlóknak !

Ezűton szeretnék köszönetet mondani Csengele lakosainak,
szülőknek, vállalkozóknak, akik az ővoda j átékvásárlását támogat-
ták.

Szülői kezdeményezésre (Víghné Juhász Anett) új, modern
udvari játékkal, csúszdával bővült intézményünk játékkészlete. A
felajánlásokből212,293 Ft foll be. A 235 ezer forinthoz hiányző
összeget a jótékonysági Mikulás bál bevételéből fedeztük.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az uj szerzeménfl.
Köszönet a felajánlóknak!

Tóth-Andorné Farkas Eva
vezető óvónő
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A gyerekek hamar birtokba vették az új játékot
(fotó: Törköly Ágnes)

á<**

A játékvásárlást felajánlásaikkal támogatták: Árvai Kálmán, Bagi
Géza, Balogh Jánosné, Bangó Péter, Baranyi lldikó, Baranyi
József, Baranyi Zsolt, Bencsik Zoltán, Beregi József, Csáki István
(Tant,ct 88,), Csíkos József, Csókási Jenő, Csókási László, Csókási
Zoltán, Csúri János (Csatorna u,), Dénes Balázs, Dorct Zoltánné,
Erdé|i Ferenc, Forgó Gyula, Forgó Jenő, Gyapjas Ferenc, Gyovai
Aranka, Gllgyqi Józsefné, Gyovai Tibor, Hegedűs Tibor, Juhász
El,a, Juhász József, Kiss Nándor, Kontesz László, Kormányos Imre,
Kucsora Péter, Kun-Szabó Antalné, Kun-Szabó Tibor, Kurucz Edi-
na, Laczkó Zsolt, Lantosné Honláth lrén, László Erzsébet, id. Len-
gl,el János, Lesták Mátyás, Magony József, Martus Isruánné, Málik
Isn,án, Molnár János, Molnár Mihály, Nagy Gábor, Olajos Csaba,
Pigniczki Péter, Rényi László, Rónyai Antal, Sági Csaba, Sánta Fe-
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renc, Sántáné Czombos Mónika, Sisák Csaba, Szabóné Dékány
Orsolya, Szabó Zsoltné, Széll János, Széplaki Ferenc, Széplaki Sán-
dor, Széplaki Tibor, Tóth-Andorné Farkas Eva, Tóth Csaba, Tóth
Józsefné (Arany J. u.), Törköly Róbert, Turcsán Antal, Vígh Attila,
Vígh Péter és Vörös Tibor.

o Foci krónika

7

Ujra bajnok Csengele!
Bajnoki mérkőzések:

2005. június l. ÖttOmOs - Csengele 0:4 (0:3)
Csengele: Mazán, Pálfi, Góra, Wenner II. B. (Kiss 46.'), Sándor,
Yárszegi (Szabó 75.'), Kubát (Haraszti Zs.75.'), Mészáros, Haraszti
R. (Csala 60.'), Juhos, Wenner I. B.
Csengelei gőlszerzők:Haruszti R., Wenner I. B., Juhos, Kubát,
A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy Haraszti Roland a 25.

mds o dp ercb en gó lt s zerz ett.

2005. június 11. Csengele - Ópusztaszer 12:2 (6:0)

Csengele: Demeter, Wenner I. B. (Csala 46.'), Kiss, Góra, Pálft,
Szabó (Haraszti Zs. 70.'), Kubát, Yárszegt, Haraszti R,, Juhos,
Wenner II. B,
Csengelei góllövők: Juhos (3), Wenner I. B. (3), Várszegi (3),

Gőra,Haraszti R., Wenner II. B.
Szép szómú csengelei szurkolótábor előtt, gólzáporos mérkőzésen
szereztük meg zsinórban a harmadik megye III. osztályú bajnoki
címünket. Azt hittem, hogy csak egyszer lesz Budán kutyavásár,
pedig nem. Tavaly és most is a tavaszi idényben ] 5 mérkőzésből
l5-öt nyertünk. Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki bármilyen

formában hozzájárult a bajnoki címhez!
Kun-Szabó Tibor
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Befej eződött a Déli Aprók Ligája
Csengele kis csapata a 11. helyezést érte el. Az utolsó ered-

mények:
Tisza Volán llBll - Csengele 1:0
Izsák - Csengele 2:a
TiszaVolán llAl' - Csengele 4:0
A csengelei csapat játékosa, Longa Adám a Csongrád Megyei

Rendőr-főkapitányság felajánlásaként egyhetes mártélyi üdülést
nyert,

K.-Sz. T.

lOlrrarenc receptjeim

Spanyol sertésborda
Hozzávalók: 8 szelet hosszúkaraj, l egész fej fokhagyma, ]

citrom, ] evőkanál Piros Arany, l nagy csokor petrezselyem zöldje,
8 citromkarika, kevés olaj, őröltfeketebors, só.

A kiveregetett szeleteket bedörzsöljük sóval és 2-3 clkk zú-
zott fokhagymával. Másnapig a hűtőbe tesszük, gondosan leta-
karva. Letörölgetjük a szeleteket, és beszórjuk őrölt feketeborssal.
Kiolajozott, nagy tűzállő tálba fektetjiik a húst, foliával gondosan
letakarjuk, és forró sütőbe toljuk. Tizperc múlva takarékra vesszük
a lángot, és kb. 45 percig még a saját levében lassan pároljuk a bor-
daszeleteket.

Levesszük a főIiilt, és a húst bekenjük Piros Arannyal. Visz-
szatoljuk a sütőbe, és hagyjuk, hogy a leve elpárologjon. Közben a

megtisztított fokhagymacikkeket megfuttatj uk forró olaj on, kiszed-
jük, és a helyére szórjuk a lecsipegetett petrezselyemleveleket. Tá-
laláskor minden hússzeletre egy-egy citromkarikát fektetünk, meg-
szórjuk gyengén pidtott fokhagymával, és sült petrezselyemmel.

Nemere llona
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H i r d e t é s e k
Eladó a Csengele, Ady Endre u. 3. szám alatti porta 380 Voltos
villannyal, nortonkúttal, sóderrel, betontörmelékkel, Erdeklődni le-
het a 06-3019 258 372telefonszítmon,

Ertesítem tisztelt vásdrlóimat, hogy a virdgbolt átmenetileg a
lakásomon üzemel. Nyitva keddtől szombatig 8-12 óra között.

Telefon: 06-30/2 658 284 Hunyadi Ilona

Eladó a Csengele 254. számú tanya. Erdeklődni lehet Vincze János
temető gondnokrtál (telefon : 0 6- 3 0/3 ] 7 2 2 00).

Gépihímzés!
Céglogók, emb!émák, saját tervezésű ralzok,
óvodai jelek, névre szó!ó törülközők stb. gépi
hímzését vállaljuk egyedi e!képzeIés szerint
cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársasá-
goknak, baráti köröknek, magánszemélyeknek.
Várjuk szeretette!!

Bővebb ttlékoztatás:

TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75.

Telefon/fax: (06-62) 541 570
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Faluhoz közeli, műút melletti 1 hektár hobbitelek eladó.
Erdeklődni: Balázs Ferenc 06-30/3 866 057.

Eladó 600 !-öles zárt kert 3 db fóliasátorral, Érdeklődni: Túri
István vizmű-kezelőnél, Csengele, T isza u. 1 5. szám alatt,

2120 négyzetméter alapterületű hobbikert eladó a Mújus 1. utca
végén (Széll Jdnossal szemben). Ara: 550.000 Ft. Erdeklődni
Iehet: Kuklis Andrds, Csengele, Május 1. u. 21. szám.

A Kelőpatak u. 29. szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
norton kúttal ellátott, közművesített (telefon, yíz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdeklődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I. u.22. @ 286 I9I

Ha bőrproblémái vannak, allergidja, be nem gyógyult sebei,
reumás fiíjdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mozgdsai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterópiás
kezelést nagy méretű lúmpdval.

Erdektődni: Kormúnyosné Vtűradi Ildikő gyógytornúsznúl a
Csengele, Felszabadulás u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).

H zöldkártya készítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin üzemú
tehergépkocsik részére
(gázüzeműekre nem)!

személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
zöldkálrtya készítését vállalom

Vastag Zoltán autószerelő mester
Iászszentlászló, Kossuth u. 17.

6 06-3019 084 061
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Táp-takarmány kereskedésemben tizelő - és építőanyagot (PB- gáz,
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak|
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-től13 őráig.

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

E 286 24I ,á06-3013 228 453

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép j perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, esktivő-lakodalom, egyéb rendez-
vények felvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagy
vál asztékb an kaphatók !

- Fényképezőgép j avítás, szaktanócsadás,
- Filmkidolgozás 1 nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a János né fénykép és z
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16.

EE 257 786, este: 329 659 |g06-30/5 479 521

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer meg|elenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csopor1 Felelős kiadó: Kucsora Péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. E-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesáő: Mo|nár Mihály Felelős szerkesztő: kontesz Józsefrré


