
XIII. évfolyam 19. szám 2005. október 1.

Kerékpáros vetélkedő

Tudósításunk a 309. oldalon kezdődik!
(fotó: Lantos István)
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OA falugazdász rovata

A fel nem husznőlt növényvédő
s zerek drtalm atlunítds u

A növényvédelmi tevékenység során a gyártőnak, a forgal-
mazőnak és a felhasználónak nemcsak a vegyszerek szakszerű
kij uttatása, hanem a kiiirült göngyölegek kezelése, árta|matlanitása
is érdeke. Mind a fel nem használt,lejárt szavatosságú készítmény,
mind a kiürült, még növényvédő szerrel szennyezett csomago-
lóanyag veszélyes hulladéknak minősül, melynek átmeneti tárolása,
szállitása, ártalmatlanitása v agy h aszno sítás a kizár őlag törv ény ál -
tal előírt módon történhet.

A növényvédelmi tevékenység során a vegyszerek többfele
módon szennyezhetik a környezetet és így közvetve vagy közvet-
Ieníil az emberi életet.

Ilyen veszélyfonás lehet:
- a szakszerűtlen növényvédő szer hasznáIat követkeáében alul-
vagy túldozirozás,
- a betakafitás és értékesítés során a munka- és élelmezésügyi
várakozási idők figyelmen kívül hagyása, s ennek követkeáében a
feldolgozás és fogyasáás során növényvédő szermaradványok
humán anyagcserébe kerülése,
- a helytelen kijuttatási technológia és növényvédelmi géphasznáIat
következtében a táblánvaló növényvédő szer elfolyás,
- a permetezés - különösen légi kijuttatás esetén - vegyszer elsod-
ródás szomszédos területekre és más kultúrákba,
- lejárt szavatossági idejű készítmények felhasználása és szaksze-
rűtlen tárolása,
- szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek nem megfelelő mó-
don és helyen történő ártalmatlanítása vagy ennek elmulasztása.

Az első négy tényező károsító hatása a termelők és növény-
védő szer felhasználók odafi gyelésével, szakszerű géphaszná|attal
és a kultúmövényre adaptáIt növényvédelmi technológia helyes
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alkalmazásával rendszerint elkerülhetők vagy minimálisra csök-
kenthetők. A szabályozást a növényvédelmi tevékenységről szóló
5l200I. (L 6.) FVM rendelet alapozza meg, mely 6, §-ának vonat-
kozó rendelkezései a következőképpen szólnak:

"(l) Permetlé előkészítése a permetezőgép tartályában vagy
erre a célra szolgáló hígító tartályban történhet. Permetlé készí-
tés éhez, tár ol ás ához faedény nem has ználható.

(2) A növényvédő szeres kezelés befejezése után a nö-
vényvédelmi gépben maradt permetlé legalább tízszeres, gyomirtó
szer esetén legalább huszszoros hígításban - az adott készítmény
engedély okiratában javasolt vízmennyiség betartásával - a kezelt

felületre egy enl etes en kij uttatható,
(4) A növényvédő szer kiürített üveg, Jiém, illeue műanyag

csomagolóeszközét legalább háromszor, az űrtartalom ]0 oÁ-ának

megfelelő vízmennyiséggel ki kell öblíteni, és a vizet az adott
p ermetlé készítés éhez kell felhasználni.

(5) A növényvédő szer hígító tartályában (például kád, hor-
dó) a növényvédő szeres kezelést követően fel nem használt per-
metlé vagy növényvédő szer hígítására szolgáló víz kizárólag akkor
hagyható, ha a hígító tartály illetéktelenektől elzárható vagy
őrizhető. A növényvédő szer hulladékát a veszélyes hulladékok
kezeléséről szóló kulön jogszabály előírásainak megfelelően kell
kezelni. A munka során használt eszközök és egléni védőeszkazak a
kalan jogszabályban foglalt előírásolcrtak megfelelő raktárban
tárolhatók. A növényvédő szerrel való munkavégzésre szolgáló
védőeszközt más ruházattól elkalOnítetten kell tárolni.

(6) A növényvédő szerrel való munkavégzés során szennyezett
védőeszközök a veszélyes hulladék elhelyezésére vonatkozó felté-
telek biztosítása esetén tisztíthatók. "

Köztudottan a lejárt szavatosságú növényvédő szereket, illet-
ve a növényvédő szerrel szernyezett csomagoló eszközöket veszé-
lyes hulladéknak kell tekinteni. A rendelet megkülönböztet szeny-
ny ezett és tisztított csomagolóeszköz-hulladékot. Tisztított csoma-
golóeszköz-hulladéknak minősül a növényvédő szernek előírás
szerint megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaíadékot nem tar-
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talmaző c s om ago l ó eszkö ze.
A nem hasznosítható növényvédő szer és a szennyezett gön-

gyöleg-hulladék ártalmatlanítási módja elsősorban az égetés lehet.
Az elmúlt években a kisüzemekben, a hétzi és hobbikertekben fel-
használt növényvédő szerek és göngyölegeik zömmel a települési
hulladéklerakókba kerültek. A mezőgazdasági közepes és nagyüze-
mek a selejtté vált növényvédő szereket részben ártalmatlanították,
nagyr észt azonb an any agi okokb ó l tár olták.

Az országos felmérés szerint több mint 300 tonna lejárt sza-
vatosságú növényvédő szet hulladék begyűjtésében és átalmatla-
nitásában a Kömyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is szerepet
kíván vállalni. A már tísztánbatatlan tulajdoni viszonyú hulladék
egészség- és környezetkárosító hatásainak megelőzése érdekében
első lépésként az idén 25 millió forintot fordítanak e súlyos kör-
nyezeti veszélyforrás felszámolásának megkezdésére.

2006-til várhatóan megváItozIk az Európai Unió vegyszer-
szabáIyozása. A készülő, új jogszabálytervezet a legtöbb vegyi
anyag, így a növényvédő szerek használatát is előzetes kömyezeti
é s e g é sz s é gü gyi hatásv izs gáIatho z, i 1l etve r e gisztr áciőho z kö ti.

Gregus Sándomé

aa

Osztöndu páIyázat
Csengele Község Onkormányzata csat|akozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázaí 2006. évi
fordulójához, mellyel a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hal l gatókat, illetve fel ső oktatási tanulmányokat kezdő fi atalokat tá-
mogatja. Az önkormányzat a pályázatot kiírta. A pályázatok be-
nyujtási határideje: 2005. október 31. A tájékoztatő és pályílzati
csomag beszereáető a Polgármesteri Hivatal5, számű irodájában.

Laczkő Magdolna
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OPolgárőr-rendőr foci

Igazságos döntetlen
született

Több éves szünetet megtörve - Szabó Zsoltkörzeti megbízott
kezdeményezésére a Csengelei Polgárőr Csoport kispályás
labdarugó-mérkőzésre hívta ki a kisteleki rendőröket.

2005. szeptember 17-én a 11 órara megbeszéIt kezdési
időpont Bencsik Attila jóvoltából 40 percet csúszott. Eközben a
játékvezetőből, Kertész Lászlőból kapust faragtunk, majd Kun-
Szabó Tibor sípjelére megkezdődött a presztízs mérkőzés.

A polgárőr csapat
(fotó: Teodós István)
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Ahazai csapat rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és

szebbnél szebb akciókat vezetve Sisák Csaba ágyűzásával 1:0-ás
vezetésre tett szert. Következett Sejben Győző (Rendőrség) egyéni
alakitása, amellyel 1:1-re alakította az eredményt.Ert követően egy
remek hazai támadás után Bangó Peti szép góljának köszönhetően
ismét nálunk volt az előny (2:1). Nagy nyomás alatt tartottuk
továbbra is a rendőrök kapuját, de ez azzal járt, hogy kezdő
csapatunk kezdett fáradni, és a cserék beállásával sajnos egy kicsit
gyengébben játszottunk. Ezt kihasználva a remek futballistaként
ismert Sejben Győző újabb két góljával 3:2-re vezettek a rend őrei
a felidőben.

Mindenki alig várta már a szünetet, hogy egy kis ászokos
ásványvízhez jutva, felfrissülve, újult erővel feszüljenek egymás-
nak a csapatok. A második félidő elején Bangó Péter újból meg-
villant, és 3:3-ra alakította az eredményt, mint később kiderült, a
végeredményt. Ezek után nagy harc volt a pályán a győztes gól
megszerzéséért. A mérkőzés vége előtt 2 perccel Tódor kapitány úr
a vendógeknek szerezhette volna meg a győztes gólt, de nagy
helyzetben folé dunantoít.Ezt követően az utolsó támadásból Sisák
Csaba a hazaial<rlak szerezhetett volna gólt, de ajtó-ablak helyzet-
ben a nádasba bombázott.

A polgárőr csapat tagjai voltak: Kertész Lászlő (Pusztaszer),
Szabó Péter (Kistelek), Sisák Csaba, Csókási Jenő, Haraszti Ro-
land, Bangó Péter, Magony József, Laczkő Zso|t, Balogh János,
Szűcs István, Gyapjas Ferenc.

A jól sikerült mérkőzés után remek harmadik félidő kö-
vetkezett. Árvai Kálmán sátábana Horváth Péter által főzött íinom
marhapörkölt elfogyasztása után Kun-Szabó Tibor jóvoltából Rácz
Roland hűzta a talpalávalót. A nyitótáncot Béres Bandi és Angéla
jártael.

Köszönjük a résztvevő csapatoknak a sportszerű játékot, és
minden segítőnek a közreműködést. Reméljük ez a hagyomány
nem évek múltán folytatódik!

- Robi T. -



OPolgúrőr bébi

öröm aTóth
családban

Tóth Imre polgárőrünket nemrég nag,l öröm érte. párja, szűcs
Mónika megajándékozta egy gyönyörű kisfiúval. Tóth Flórián
szeptember 18-án ]3 óra 48 perckor jött a világra, 3620 grammos
súllyal és 56 cm-es testhosszal. Gratulálunk az új jövevényhez!

(fotó: Tóth Imre)
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Onkormónyzati ülés
A képviselő-testület 2005. szeptember l4-én tartotta soron

következő ül ését a F aluházb an,
A polgármester úr beszámolt a két ülés kclzcitt végzett mun-

káről, fontosabb eseményekről. Elmondta, hogy mindenképpen
szeretné megnyugtatőan rendezni az altőpálya épitése során tönk-
retett utak helyreállítását. Ennek érdekében tárgyalások at folyíat az
illetékesekkel, Megemlítette, hogy néhány tanya kivételével már
mindenütt működik a szemét elszállitása.

A polgármester úr tájékoztatta a testületet a Dél-Alftjldi Ré-
giő lvőviz-javító programjárőI. Ez a program Önkormányzati Tár-
sulás keretében valósulhat meg. A program részei a megfelelő mi-
nőségű iv ővíz biáosítása, vastalanítás, mangántalanítás, az eLavult
vízv ezetékek, bekötések cseréj e.

A 2005. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszá-
molót a pénzijgyi és az úgyrendi bizottság egyaránt megfelelőnek
taftotta, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután Heim Géza ígazgató úr beszámolója következett az
Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda 2004l2005-ös tanév-
ben végzett munkájáról, Megállapítást nyert, hogy jó munkával, jó
légkörben, jó eredménnyel működött mindkét intézmény az elmúlt
tanévben. További hasonló, jó munkát kívánunk az elkövetkező
évekre is!

Ezután különböző előterjesaések követkertek, Az önkor-
mányzat pá|yázatot nyújt be a Jőzsef Attila tér felújítás ára, korsze-
rűsítésére. A képviselő-testület jőváhagllí.a a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2006.
évi fordulój ához valő csatlakozást. Az önkormányzat a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő általános és közép-
iskolások részére személyenként 5000 Ft összegű tankönyv-vá-
s árlási ho zzáj árulást állapított me g.

A képviselő-testület 2006. január 1-től tanyagondnoki szol-
gáltatást kíván működtetni. A szolgáltatás célja a külterületi lakott
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helyek intézmény hiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető
s zük s é g l etek ki el é gíté sét se gítő szolgáltatásokho z v alő ho zzájutás
biztosítása. Végül a képviselő-testület határozatot fogadott el a

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Rényi LászLő

Kerékpáros vetélkedő
Szeptember I7-én az általános iskolában bűn- és baleset-

megelőzési napot tartottak a Kisteleki Rendőrkapitányság és a
Csengelei Polgárőr Csoport szervezésében, Szabó Zsolt helyi kör-
zeti me gbizott s e gíts é gév el.

A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták a rendőrök által
vezetett játékos feladatokat, amelyekből megtudhatták, milyen
összetett feladatai vannak a bűnüldözés vagy a baleseti helyszínelés
során a rend őreinek.

A rendezvény célja az volt, hogy az iskolások megismerjék
azokat az embereket, akik egyenruhában próbálnak szolgálni és

védeni bennünket ebben az eldurvult világban, merjenek problé-
máikkal bátran hozzájuk fordulni, hiszen segíteni szeretnének
nekünk.

A játékos vetélkedő előtt a helyi pedagógusok megvendé-
gelték a versenyre érkezőket szendviccsel, üdítővel, majd kezdetét
vette az ügyességi verseny: vízi pisztolyos célba lövés, kerékpáros
ügyességi verseny, vakvezetés CB-rádióval, valamint KRESZ-
ismeret gazdagitotta a gyerekek ismereteit, élményeit.

Tapasztalatokkal gazdagodva és értékes ajándékokkal meg-
lepve álltak az eredményhirdetésnél. Jó okuk volt a meglepettségre,
hiszen a rendőrség áItal átadott ajándékok mellett minden csapat
ajándékcsomagot kapott Kucsora Péter polgárőr vezetőtől, melyet a
gyerekek azonnal el is fogyasztottak.
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Az első helyezett csapat tagjai voltak: Szél1 Renátó, Gurdics
Gábor, Vörös Norbert, Gurdics Dávid.

A második helyezett csoportban versenyeztek: Longa Adám,
Muhel Kata, Csáki Dávid, Csáki Lajos, Hajagos Henrietta.

A harmadik helyezett csoport tagjai voltak: Berényi Bence,
Erdélyi Miklós, Novák Balí,zs, Berényi Pandora, Pigniczki Lászlő,

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves segító vállal-
kozónak (Forgó Jenó, Kucsora Péter, Málik Istvánné, Szé11 János,

Vígh Attila) és magánszemélynek a támogatást és munkatársaim-
nak az önzetlen segítséget. Külön köszönöm a rendőrség dolgozó-
inak, hogy örömet okoztak gyermekeinknek!

Lantos István

Bemutatkoznak a kisteleki
uJ

Kövesdy Zsolt
Kedves csengelei Testvérek! Nem ismeretlenként érkeztem,

többször járván itt, sok-sok ismerős arc fogadott. Ismét haza-
érkeztem, és először is köszönöm, hogy befogadnak plébános atyá-
nak, és minden testvérnek, Solcfelé vezetett Isten életem során. Nem

fogok életrajzot írni magamról, az életem legboldogabb állomásai
közül emelek ki néhányat.

I993-tól szeryeztem a budapesti Yárosmajori Jézus Szíve
Plébánián (ahol felnőttem) hittanos táborokat. Négy évig technika
tanár voltam egy budapesti iskolában. A Városmajori Katolikus
Ifiusági Egyesület születésénél bábáskodtam. Sol<szor voltam
munkatárs a cursillo mozgalom hénégéin. Úikígyóro, töltöttem

káplánjaiplébánia
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Kövesdy Zsoltkáplán
(fotó: Katona Attila)

diakónusi félévemet, ami életem legboldogabb időszakai kazé
tartozik. Boldogsággal rcltott el afelismerés, hogy Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén születtem, és ezt a napot boldogemlékű IL
János Pál pápa az Istennek szentelt élet napjává nyilvánította.

Hivatásom útján segített néhai lelki vezetőm, Magyar Ferenc
atya, plébánosom, Lambert Zoltán atya, sokat köszönhetek Beöthy
Tamás SJ, Herpi György, Hajnal Róbert atyálcrtak,

Jelmondatot a 15. zsoltárból választottam: "A mérőzsinór
értékes Észt juttatott nekem, valóban pompás az én örökségem!"
Ebben az örökségben szeretnék élni. Ebbe az öröl<ségbe szeretnék
mindenkit meghívni, hogy részesüljön belőle. Mert ezt az örökséget
nagyon szeretem, boldogít, beteljesít, felemel és megdicsőít engem.

Nem magamat akarom bemutatni, hanem azt, Aki meghívott, Akiért
pap lettem, Aki nap mint nap kezembe helyezi magát, hogy
m e gt örj em min d annyiunkér t.

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket, hogy személyesen is
megismerkedhessünk!
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szabó zoltún Jenő
1978. január 26-án születtem meg Makó városában, apám,

Szabó Jenő, és anyám, Debreceni Mária második gyermekeként.
Egyetlen testvérem a két és féléwel idősebb nővérem. Apám
nyomdokait követve a makói Bartók Béla Enek-zenei általános
iskola növendéke lettem, ahol heti öt órában tanulhattam zenét.

Hangszerrel itt még nem foglalkoztam.
vallásos nevelésben nem részesültem, mert szüleim - bár

mindketten meg vannak keresztelve - nem gyakorolják római
katolikus vallásukat. Gyerekként elég rossz voltam, hiszen
érvényesülési vág,,amtól hajtva sok rosszaságra vetemedtem.
Általános iskola 6, osztályában történt, hogy egy csínytevés közben
rajtakaptak, és nyilvánosan megszéglenítettek az egész iskola előtt.
Már közvetlenül a csínytevés után elhatároztam, hogy megjavulok

Szabó Zoltán Jenő káplán
(fotó : Zólyomi-Katona Theodóra)
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és a következő tanévben hittanra fogok járni. Kitartottam elhatá-
rozásom mellett és be is iratkoztam hittanra, amely pont a rend-
szerváltozás utáni időszakban volt, amikor már az általónos
iskolákban is lehetett hitoktatni, Az általános iskola után kis segít-
séggel - mert későn jelentkeztem - felvettek a szegedi Dugonics
András Piarista Gimnáziumba, ahol ]99ő-ban sikeresen le is érett-
ségiztem. Ezutánfelvételiztem a Juhász Gyula Tanárkepző Főiskola
ének-hittan szakára, ahováfel is vettek. Két évet hallgattam le majd
Isten hívását kövene jelentkeztem Gyulay Endre megyéspüspök úr-
nál papi hivatásom biztos tudatában.

Papi hivatásom eg/ Szentírósi szakaszhoz kathető, amely így
szól: ,,Mert maga a Teremtőd lesz a hinesed, akinek a neye q

Seregek (Jra." Qz 54,5) Ezt egy esti imádságomban kaptam Isten-
től, rendíthetetlenül kérdezve már oly sok éven át, hogy mi a célja
az életemmel. Feltekintve a Bibliából megkérdeztem Istentől:

,,- UrQm, azt akarod, hogy pap legyek?" - választ a fülemmel
nem hallva folytatni akartam a szentírási szakaszt, de nem vettem
észre, hogy két sort ugrottam a vastag Szent István Társulat által
kiadott Biblióban. Ez első szó ezvolt: ,,Igen..." E szóra egy hatal-
mas íüzet éreztem a szívemben, és ez bizonyossá tette számomra,
hogy maga a, Ú, szólt hozzám.

Persze még ez is kevés volt számomra, mert egy ilyen ta-
pasztalcttra nem merném feltenni az életemet. Kértem hát az Urat,
hogl erősítse meg ezt a meghívását, ha valóban papnak szónt.
Akkoriban egy ifiúsági közösségbe jártam, ahol az ima alkalmakon
kétszer is adott megerősítést Isten arról, hogy mi a terve velem. Az
egyik egy vers, a másik egy dal volt, amely a hivatásom tényéről
megerősített, Ezek után még többször knptam megerősítéseket
Istentől míg rászántam ma4am, hogy jelentkezzem güspök úrnál a
szemináriumba. En nem akartam pap lenni, de az Ur átfurmálta a
szívemet és elfogadtatta velem szelíden az akaratát. Ma már
nagyon örülök annak, hogy Isten meghívott erre a csodálatos
hivatásra, de ktilönösen annak, hogy személyesen szólított meg a
sz entírás on keresztül.

Imádkozom azért, hogy egyre több fiatal hallja meg Isten
hívó szavát: ,,Jöjj, kövess engem."
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OCsengelei focicsapat

Toronymagasan y ezetnek
a bajnokságban

A Csengelei Krónika "Foci krónika" című rovatúban
rendszeresen beszámolunk a labdarűgó-mérkőzésekrű. A
jelenlegi bajnoksúgban jól szereplő egyesület elnök-edzőjét, Kun-
szabó Tibort kérdeztem aktulilis témákróL

Milyen változások lettek a csapat összetételében?
- Jelentős változás nem történt, Három ember távozotí., és kettő
érkezett. Csala Károly Mórahalomra, Horváth Péter Pusztamérges-
re, Szabó Péter Ópusztaszene távozott. Utóbbi már jelezte. hogy a
télen szeretne visszatémi. Helyükre igazoltuk Tóth Szabolcsot Kis-
telekről, és Briszky Adriánt Ausáriából, akl, e|őzőleg az Algyő já-
tékosa volt, és futballozik azElső Beton 4+1 futsallcsapatában is.
Lehetsóges olyan, hogy valaki két csapatnál is szerepel?
- Igen, ebben a formában lehetséges, mert a futsall külön sportág-
nak minősül. Olyan nem lehet, hogy valaki két nagypályás focicsa-
patban is szerepeljen.
Elkezdődött a focipálya felújítása. Mikorra várható a befe_
jezés?
- Régóta vártuk mát ezt a pillanatot. Eppen ezértnem kapkodjuk el
az esetleges íj páIyára való visszatérést. Kivá{uk, hogy a fii mege-
rősödjön és csak ezután vessziik használatba. Lehetséges, hogy
csak 2006 közepén történik meg.
Akkor előreláthatő|ag a jövő nyártól újra Csengelén játszik
majd a helyi csapat?
- Természetesen, ahogy a páIya basználhatő lesz, íjra Csengelén
j átsszuk a bajnoki mérkőzéseinket.
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Tavasszal hosszú ideig víz alatt á||t a pálya. Ez ellen tesztek-e
valamit?
- Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy egy jó
pályát csináljunk. Ezért a helyi traktorosok segítségével, társadalmi
munkában feltöltj ük a pályát,
Jelenleg hányadik helyen álltok?
- Aki íigyelemmel kíséri a Csengelei Krónika foci tudósításait, az

tudja, de akik csak most olvassák az űjságot, azoknak büszkén
mondom el: 5 mérkőzésbőI5-öt megnyertünk, 39 gőlt rugtunk, és

hetet kaptunk . Ezze| toronymagas an vezetj ük a b aj nokságot.
Milyen helyezés van kitűzve a bajnokság végére?
- Csak a bajnoki cím megvédése az elfogadható,
Korábban terveztétek, hogy a megye II. osztályban folytat-
játok. Mi volt az oka, hogy ez nem így lett?
- Az iflűsági csapat és a hazai pálya hiánya miatt óriási plusz
költségek lettek volna, Eztnem tudtuk felvállalni.

(-r -1y)

Köszönetnyllvánítás
Akik gyakran járnak a temetőbe, észrevehették, hogy az oda

vezető út a nagy járműforgalom miatt kigödrösödött, nehezen jar-
hatőváváIt.

Gera Zsolt már évek óta közreműködik a temető környékének
rendben tartásában. Az idén Kovács István markolóssal fogott
össze, és 12 kocsi ftildet hordtak a tönkrement útra. Így most mát -
az őszi esős idők előtt - rendbe tett út fogadja a sírokhoz igyek-
vőket.

Magam és a lakosság nevében is köszönetemet fejezem ki a
kö zö s sé g érdekéb en v égzett önzetlen munkáj ukért !

vincze János
temetőgondnok
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cFoci krónika

A serdülők is megkezdték
a gólzáporokat

Megye III. osztályú bajnokság:

2005. szeptember 18. Pusztamérges - Csengele 2:8 (1z2)
Csengele: Demeter, Tóth (Túri 55.'), Kiss (Wenner Bálint 60.'),
Pálfi, Góra,Yárszegi (Mészáros 75.), Sándor, Kubát, Haraszti R.,
Wenner Balázs, Juhos.
Gólszerzőink: Wenner Balátzs (3), Juhos (2), Harasúi R., Túri,
Wenner Bálint.

A hazai csapat a 30. percben még ]:)-ra vezetett. Innen sikerült
8:]-es vezetésre szert tennünk, amihez nem kell külön kommentárt

Jűznünk. Köszönjük annak a pár csengelei szurkolónak a buzdítást,
akik elkís értek bennünket !

***

2005. szept. 20. Balásfya serdülők - Csengele serdülők 3:8 (2:3)
Csengele: Gurdics Gábor, Csáki Lajos, Erdélyi Miklós, Harkai
Martin, Farkas Péter, Csáki Martin, Lesták Ottó, Longa Ádám,
Katona Gábor, Novák Balázs, Cserék: Gurdics Dávid, Arvai Márk.
Csengelei góllövők: Novák Balé,zs (4), Longa Áaam (2), Katona
Gábor (2).

Szakadó esőben serdtilő csapatunk gólesőt rendezett a nevesebb
ellenféllel szemben.

Kun-Szabó Tibor
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Hirdetések
Etadó egy veg/es tüzelésű, üveges elejű német káIyha újszerű

állapotban, valamint 3 db 11,5 kg-os és 1 db 23 kg-os PB-
gázpalack. Erdeklődni lehet a 06-30/9 258 372 telefonszámon,

Jó minőségű kis_ és nagybálás széna és lucema eladó, Hízhoz
szá|Iítás mógoldható. Érdeklődni lehet a 06-3012 098 273 telefon-

számon.

Eladó BABETTA típusú kiskerekű segédmotorkerékpár új

úllapotban, 2 db női kerékpdr és palackos gtíztűzhely. Longa
Istvdn d 06-30/3 598 409

Jő háuőrző artyátőI származő 5 hónapos kiskutyámat ajándékba

adnám. Molnár Mihály ü 06-30/6 216 223

Eladó benzin_gáz üzemű, Lada 2107 típusú, 1989_es évjáratú

személygépkocsi. Erdeklődni lehet ifj. kormányos sándornál
(telefon: 06-3014 645 472).

Faluhoz nagyon közeli tanya 7 holdfölddel etadó. Erdeklődni lehet

Magony Anlatnénál Csengele, Tisza u. 2 ]. d Oí-rOtZ l ] 3 95 ]

Faluhoz 500 m_re 2 hold föld villannyal, nortonkúttal,
szerszámtárolóval eladó. Eladó továbbá egykapcsos és

kétkapcsos szegő tetőcserépr 2 db 11,5 kg_os PB_gázpalack és

egy jó karban lévő Simson S51 típusú motorkerékpár,
Éioet,toorri: Tisóczki István Csengele, Akácfa u. l1. Telefon:

(62) 286 068 vagy (06-20) 2 555 586.

Csengelén, faluhoz közel tany9 eladó 6 hold földdel. Központi
frítés, gáz, ipari áram van. Erdeklődni lehet Vörös Ferencnél

Csengele, Tanya 619. Ü 06-2014 449 765.
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2 és fél szobás családi ház garázzsal és melléképülettel eladó a

Csengele, Dőzsa György u. 19.. szám alatt. Gáz és központi fűtés

is vai. Irányár 6,5 millió Ft. Erdeklődni lehet a 06-30/3 943 553

telefonszámon.

Uj

Gumiszerelés iavítást és

centrírozást vállalok!
gumiabroncsok kedvez ő áron kaphatók!

Longa István autó- és gumiszerelő
Csengele, Felszabadulás utca
Telefon: (06-30) 3 538 409

Mindenfaj ta íogászati pótlás hitelre is elkészíthető. Hitelbírá|at
helyben. 

,iti.t.útcri nátreriao: 1 évtől 4 évig terjedően. Erdek_

lődni lehet a286 017 telefonszámon dr. Balikó Katalinnál.

G é p I h í m z é s!
Céglogók, emblémák, saját tervezésű . rayo!, óvodai
jelJk, iéure szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk
Lgyedi elképzelés szerint cégeknek, motoros kluboknak,
vááásztársáságoknak, baráti köröknek, magánszemé,
lyeknek. Várjuk szeretettel !

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR HAZ
Szeged, Kossuth Lajos sgt, 75.

Telefon/fax: (06,62) 541 570
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ffi 7616 kártyakészítés a szomszéd faluban! H
Diesel és benzin ijzemű személygépkocsik és 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik részér e zöldkártya készítését vállalom (gázizemú-
ekre nem)!

Vastag Zoltán autószerelő mester
Jászszentlaszló, Kossuth u. 17.

FJ 06-3019 084 06l

l7I0 négyzetméter területű porta eladó az Árpád utcában, a
Faluház mögött. Érdeklődni: Süli István Csengele, Május 1. u. 56.
Telefon: (62) 286 07 4 vagy (06-30)5 830 923

Eladó 600 E-öles zártkert 3 db fóliasátorral. Erdeklődni: Túri
István vumű-kezelőnél, Csengele, Tisza u. 15. szám a|att.

A Kelőpatak u. 29, szám alatt 900 négyzetméteres, bekerített,
nortonkúttal ellátott, közművesített (telefon, víz, villany) porta
eladó. Megegyezés szerint a telken lévő bódéval is. Erdektődni:
Pigniczki Eva, Csengele, Május I.u.22. B 286 191

Ha bőrproblémúi vannak, allergiája, be nem gyógyult sebei,
reumds fájdalmai, izomhúzódása, fájdalmas ízületi mox,gásai, arc-
és homloküreg-gyulladása vagy egyéb problémái, valamint
méregtelenítő kezelésre vegye igénybe a BIOPTRON fényterápids
kezelést nagy méretű lámpúval.

Erdeklődni: Kormdnyosné Vdradi lldikó gyógytorntísznúl o
Csengele, Felszabadulús u. 2/B. alatt. Telefon: 06-30/4 775 929
vagy 286 079 (esti órákban).
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Táptakarmány kereskedésemben t;jzei'ő- és építőanyagot (PB- gáz,

betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhany napos határidővel ház-
hoz szállitom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező
árak!
Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tőI 13 őráig.

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

@ 286 24L d06-30l3 228 453

Uj szolgóltatdsok a Fotó szuküzletberu
- Eslc[ivő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-

fe lv é t e l e k háznál é s műt e r e mb e n. I gaz olv ánykép
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás
- Képek digitalizálása CD-re, régi képekfelújítása
- Digitális gépről, kartyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre
- Video átírása DVD-re
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek
- szaktanácsadás

N ac s a Ján o s né fény kép é s z
Kistelek, Kossuth Lajos u. ]6,

@ 257 786, este: 329 659 d06-30/5 479 52]

A Csengelei Polgárőr Csoport
havonta kétszer megjelenő lapja

Kiadja és sokszorosítja: Csengelei Polgárőr Csoport Felelős kiadó: Kucsora Péter

Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulás utca 2/A. E-mail: csengele@freemail.hu
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